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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. 
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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.  

           
                  

Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, değerli 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. Sevginiz, mu-
habbetiniz, desteğiniz, kardeşliğiniz için 
her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyo-
rum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaş-
ları, dava arkadaşları, mücadele arkadaşla-
rı verdiği için hamd ediyorum. 

Siyasi hayatımız boyunca davamıza ve mil-
letimize hizmet dışında bir gaye taşımadık, 
milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. 
Milletimiz, 1994 yılındaki İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığımızdan beri gir-
diğimiz her mücadelede daima yanımızda 
oldu. AK Parti olarak, 3 Kasım 2002 seçim-
lerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm mil-

Ülkemizin Çözüm Bekleyen Tüm 
Meselelerini, Reformcu Bir 
Anlayışla Yoluna Koyacağız

AK Parti Genel Merkezi Balkon Konuşması
Ankara | 1 Nisan 2019
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Cumhur İttifakı’nda veya başa baş. Bu ne 
demektir? Halkımız, büyükşehir belediye 
başkanlığında farklı tercih yapsa dahi, ilçe-
leri yine AK Parti’ye vermiş.

Milletimizle aramızdaki kalpten kalbe gi-
den yolun zedelenmesine yol açanlardan 
bunun hesabını sormak da dahil, gereken 
her gayreti göstereceğimizden kimsenin 
şüphesi olmasın. 

Biz siyaseti, milletle inatlaşma, milleti kü-
çümseme, milleti tahkir etme değil, sadece 
ve sadece ülkeye ve millete en iyi hizmet-
leri getirme aracı olarak görüyoruz. İçinde 
milletin olmadığı bir siyasetin sonu faşiz-
me çıkar, diktatörlüğe çıkar, zulme çıkar. 
Bunun için bugüne kadar attığımız her 
adımda milletimizin rızasını ve desteğini 
aradık, bundan sonra da aynı şekilde yolu-
muza devam edeceğiz. 

Hep söylediğim gibi, şahsım dahil hiç 
kimse davamızdan daha büyük değildir, 
Türkiye’den daha öncelikli değildir, par-
timizden daha önemli değildir. Hepimiz, 
davamıza, ülkemize ve milletimize ettiği-
miz hizmetler oranında güç ve yetki sa-
hibiyiz, bu oranda değerliyiz. Hayatın bir 
gerçeği olan değişimin sürekliliğini, ön-
celikle kendi içimizde gerçekleştirmeden, 
ülkemizi aynı istikamete yönlendiremeyiz. 
Önümüzdeki dönem hem partimiz, hem 
ülkemiz için daha hayırlıya ve daha iyiye 
doğru bir değişim dönemi olacaktır. 4,5 yıl 
seçim yok. Ne yapacağız? Hem ulusal hem 
uluslararası bazda çalışmalarımıza odakla-
nacağız, kilitleneceğiz ve ülkemizi inşallah 
muasır medeniyetler seviyesinin üstüne 

çıkaracağız. Önümüzdeki bu uzun dönemi 
en verimli şekilde değerlendirmeye gay-
ret edeceğiz. Kiminle? Milletimle, sizlerle 
beraber... Ülkemizin çözüm bekleyen tüm 
meselelerini, reformcu bir anlayışla hal yo-
luna koymanın mücadelesini vereceğiz. 

Ekonomide, ülkemizi ve milletimizi tes-
lim alma amacı taşıyan saldırıların önünü 
önemli ölçüde kestik. Yapısal reformlarla, 
bu tür saldırılara karşı daha dayanıklı bir 
ekonomik mimariyi mutlaka inşa edece-
ğiz. Başlattığımız istihdam seferberliğini 
kararlılıkla sürdürerek, insanlarımızın işi-
ne, aşına, ekmeğine göz koyanların oyunla-
rını bozacağız. 2023 hedeflerimize ulaşana 
kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz 
ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve 
ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sür-
dürmek, istihdamı artırmak olacaktır. 

Bu Seçimin Birinci Partisi,  
AK Parti’dir

Aynı şekilde milli güvenliğimizle ilgili 
konulardaki çalışmalarımızı da, inşallah 
başarıya ulaştıracağımız bir döneme giri-
yoruz. Ülkemize, Suriye sınırımız boyunca 
kurulan tuzağı, zaten kısmen bozmuştuk. 
Şimdi hedefimiz, Münbiç ve Fırat’ın doğu-
sundaki terör yapılanmalarını ortadan kal-
dırarak, Suriye’yi güvenli bir yer haline ge-
tirip, ülkemizdeki sığınmacıların evlerine, 
yurtlarına dönebilmelerini sağlamaktır. 

Yeni yönetim sistemimiz, yaklaşık 9 ay-
dır yürürlüktedir. Bu uygulama dönemin-
den elde ettiğimiz neticeler ışığında, hızlı 

letvekili, cumhurbaşkanlığı, mahalli idare-
ler seçimlerinden ve halkoylamalarından 
bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin 
her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. 

Milletimiz bugün bizi, 15’nci defa sandıkta 
birinci parti yaptı. AK Parti olarak tek başı-
mıza veya Cumhur İttifakı ile birlikte seçi-
me girdiğimiz yerlerde, şu an itibari ile, 16 
büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak 
üzere toplamda 778 belediye başkanlığı 
kazandık. Bu da ülkemizdeki belediyelerin 
yaklaşık yüzde 57’sinin AK Parti tarafın-
dan yönetileceği anlamına geliyor. Bazıları 
kendini darı ambarında sanıyor. Şunu bil-
meleri lazım; 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhur-
başkanı mı, AK Parti iktidar mı, dolayısıyla 
Cumhur İttifakı olarak parlamentoda mı-
yız? Bu yolda nasıl şu ana kadar geldiysek, 
yine bundan sonra da aynı şekilde devam 
edeceğiz. Cumhur İttifakı’nın oy oranı da 
24 Haziran seçimlerine yakın bir seviyede 
bulunmaktadır. Hem AK Parti hem MHP 
ile birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakı 
olarak bizi sandıkta birinci yapan milleti-
me bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 
MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye ve bu 
partiye gönül vermiş tüm kardeşlerime, 
Cumhur İttifakına sahip çıktıkları için te-
şekkür ediyorum. 

Beka meselesi konusundaki hassasiyeti-
mize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza, 
özellikle de Kürt kardeşlerime şükranları-
mı sunuyorum. Güneydoğu Anadolu Böl-
gemizin seçim sonuçları, Kürt kardeşleri-
mizin kendi iradelerini pazarlık masasına 
sürenlere verdiği bir derstir. 

Büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçeleri-
mizde, beldelerimizde seçmenlerinin te-
veccühüyle göreve gelen tüm belediye baş-
kanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, 
il genel meclis üyelerimize çalışmalarında 
başarılar diliyorum. Demokrasinin ilk ba-
samağı olarak gördüğüm mahallelerimiz-
de ve köylerimizde seçilen muhtarlarımızı 
da ayrıca tebrik ediyorum. 

Eksiklerimiz Varsa, Bunları 
Düzeltmek Boynumuzun 
Borcudur

Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri ala-
madığımız yerlerdeki sonucun tek sebebi-
ni, milletimize kendimizi yeterince anla-
tamamış, gönüllere yeterince girememiş 
olmamız olarak görüyorum. Sadece 50 
günlük resmi kampanya döneminde 59 il 
ve 43 ilçe mitingiyle, 9 televizyon ve sosyal 
medya programıyla milletimize kendimizi 
ifade etmenin gayreti içinde olduk. Buna 
rağmen eksiklerimiz varsa, bunları düzelt-
mek boynumuzun borcudur. Yarın sabah-
tan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi 
etmenin çalışmalarına başlıyoruz. 

Yüksek Seçim Kurulu neticeleri açıkla-
yacak. Buna göre de bazı yerlerde itiraz-
larımızı yapacağız. Nerede olursa olsun, 
netice alırız veya almayız önemli değil. 
Niye? Her olanda hayır vardır. Demokrasi 
mücadelesi budur. Şu anda bakıyorsunuz 
Ankara’da ilçelerin çoğu AK Parti’de, Cum-
hur İttifakı’nda, böyle bir tablo var. Şu an-
da İstanbul’da, buraya hareket ettiğim ana 
kadar, mevcut ilçe sayısından daha fazlası 
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ve etkin karar alma ve uygulama anlayışı 
çerçevesinde eksikleri tamamlayacak, tıka-
nıklıkları aşacak yeni reformlarla sistemi 
tahkim etmeyi sürdüreceğiz. Sistemin di-
namik yapısına uygun şekilde gerekiyorsa 
bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda her 
türlü gerekli adımları da atacağız. Hep söy-
lediğimiz gibi, durmak yok yola devam di-
yerek, bu uzun ince yoldaki mücadelemizi 
gündüz gece sürdüreceğiz. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun. 

Seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirleri-
mize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. 

Siz değerli kardeşlerimden bir şeyi özel-
likle rica ediyorum; sakın ha küsmek, kı-

rılmak yok. Sakın ha “İşte biz bu neticeyi 
beklemiyorduk” falan gibi sözler söyleme-
yin. Yüzde 52 oy almış bir partimiz var. Bu 
seçimin birinci partisi, AK Parti’dir. Di-
ğerleri düşünsün. Biz ‘daha ileri’ diyoruz. 
Bu seçimde nerede ne tür eksiğimiz varsa 
bunları tespit etmeliyiz. Bunları telafi ede-
rek, daha başka çalışma esaslarıyla inşal-
lah yolumuza devam edeceğiz.

Bu soğuk gece vaktinde bizi sevgiyle, mu-
habbetle, kardirşinaslıkla, ahdevefayla 
bağrınıza bastığınız için her birinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Değerli Merkez Yürütme Kurulu, Merkez 
Karar ve Yönetim Kurulu, Kadın Kolları ile 
Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu 
üyelerimiz, değerli kabine üyelerimiz, de-
ğerli il başkanlarımız ile il kadın ve gençlik 
kolları başkanlarımız, değerli büyükşehir, 
il, ilçe ve belde belediye başkanlarımız, de-
ğerli büyükşehir belediye meclis başkan 
vekillerimiz ve il genel meclisi başkanları-
mız, aziz dava ve yol arkadaşlarım, sizleri 

en kalbi duygularımla, hasretle, muhab-
betle selamlıyorum. 

AK Parti İstişare ve Değerlendirme Top-
lantılarımızın 28’incisinde sizlerle birlikte 
olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyo-
rum. Toplantımızın; ülkemiz, milletimiz 
ve partimiz için hayırlara vesile olmasını 
Rabbim’den niyaz ediyorum. 

Halkla İlişkisini Kesen Başkanla 
Biz de İlişkimizi Keseriz

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Açılış Konuşması
Ankara | 27 Nisan 2019
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Büyükşehir Belediye 
Başkanlıklarını Nasıl 
Kaybettiğimizi Elbette 
Sorguluyoruz

Değerli arkadaşlar, 

Tüm bu fotoğraf içinde İstanbul ve Anka-
ra, önemle üzerinde durulması gereken 
yerler olarak öne çıkıyor. Esasen biz İstan-
bul ve Ankara’da kaybetmedik, tam tersine 
kazandık. Mesela İstanbul’da 39 ilçenin 
24’ünde AK Parti, birinde ittifak ortağımız 
MHP, kalan 14 ilçede de muhalefet ipi gö-
ğüslemiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisindeki toplam 312 üyeden 176’sı 
AK Parti’ye, 4’ü MHP’ye, 132’si ise diğer 
partilere mensuptur. Ankara’da da durum 
farklı değildir. Başkentimizdeki 25 ilçe be-
lediyesinden 19’unu AK Parti, 3’ünü MHP 
aldı. Buna karşılık Ankara’da CHP’nin ilçe 
belediye sayısı sadece 3’tür. Ankara Büyük-
şehir Belediye Meclisi’ndeki 147 üyeden 
88’i AK Parti’ye, 19’u MHP’ye, 40’ı diğer 
partilere mensuptur. 

İlçelerinde ve belediye meclislerinde ezici 
çoğunluk elde ettiğimiz her iki yerde, Bü-
yükşehir Belediye Başkanlıklarını nasıl 
kaybettiğimizi elbette sorguluyoruz. Bu hu-
susu enine boyuna araştıracak, tartışacak 
ve önümüzdeki seçimlere kadar gereken 
tedbirleri inşallah alacağız. Seçim kanu-
nundan doğan itiraz ve düzeltme hakları, 
bundan önceki seçimlerde de, tüm partiler 
tarafından sonuna kadar kullanmışlardır.

Ancak CHP, diğer birçok konuda olduğu 
gibi demokratik hakların kullanılmasında 
da daima sınıfta kalmıştır. CHP’liler, iti-
raz sürecini hukuki bir mesele olmaktan 
çıkartarak, seçimlere gölge düşürmeye, 
milletin kafasında istifham oluşturmaya 
çalışıyorlar. Oysa 16 Nisan halkoylaması-
nın ardından CHP Genel Başkanı ve CHP 
yöneticileri tarafından yapılan açıklama-
lar arşivlerde duruyor. AK Parti’nin sergi-
lediği olgunluk ve milli iradeye saygı, CHP 
tarafından asla gösterilmemiştir. Öyle ki, 
CHP Genel Başkanı, halkoylamasının so-
nuçlarını tanımadığını ve hiçbir zaman 
da tanımayacağını söyleyecek kadar ileri 
gidebilmiştir. Hatta bununla kalmamış, 
hiçbir hukuki dayanağı olmadığı halde 
halkoylamasını iptal ettirmek için Anayasa 
Mahkemesine başvurmuşlardır. Anayasa 
Mahkemesi onlar için en önemli müracaat 
kapısıdır. Hızlarını alamayıp, milli irade-
nin şekillendiği zemin olan seçim sonuç-
larını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
kadar götürmüşlerdir. Tabi CHP’nin bu 
hukuk tanımazlığı, hem Anayasa Mahke-
memizde, hem de Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nde karşılık bulmamıştır. Aynı 
CHP’nin, bugün seçim kanunumuzda yeri 
olan itiraz yollarını kullandığımız için bizi 
hedef alması, bize saldırması tam anlamıy-
la trajikomik bir durumdur. 

İstanbul’da verdiğimiz mücadele sayesin-
de 15 bine yakın oyu gasp edilmekten kur-
tarmamız dahi, itirazlarımızın ne kadar 
haklı, ne kadar yerinde olduğunu göster-
miştir. Düşünün, 30 bin fark diyorlardı, bu 
13 bin küsüre kadar indi. Daha da düşecek. 
Burada çok ciddi bir örgütlü organizasyon 

Toplantıyı bu kez farklı şekilde gerçekleş-
tirdik. Belediye başkanlarımız ve diğer teş-
kilat mensuplarımızla yapacağımız bu top-
lantıda hassas değerlendirmelerde bulu-
nacağız. 31 Mart seçimlerinde yaşananlar, 
önümüzdeki sürece bakışımız, 2024 yerel 
seçimleri ve yerel yönetimlerde takınaca-
ğımız tavırlar çok büyük önem arz ediyor. 
İstişare ve Değerlendirme Toplantımızı bu 
defa, her zamanki gibi milletvekillerimizle 
değil, belediye başkanlarımız ve diğer teş-
kilat mensuplarımızla yapıyoruz. 31 Mart 
seçimlerinde yeniden veya ilk defa seçilen 
belediye başkanlarımızı bir kez daha kut-
luyor, başarılar diliyorum. 

31 Mart seçimlerinde bu imtihanı, hamdol-
sun bir kez daha büyük oranda başarıyla 
verdik, bu mücadeleden bir kez daha alnı-
mızın akıyla çıktık, milletimizden ibrana-
memizi bir kez daha almayı başardık. Aday 
adaylığında seçim kampanyasına kadar bu 
süreçte emeği geçen, katkısı olan, alın teri 
bulunan tüm arkadaşlarımıza şükranları-
mı sunuyorum. 

Türkiye genelinde AK Parti olarak yüzde 
44,4’lük bir oy oranına ulaştık. Bu sonuç, 
AK Parti olarak girdiğimiz mahalli idare-
ler seçimlerinde elde ettiğimiz en yüksek 
ikinci oy oranıdır. Cumhur İttifakı ola-
rak da toplamda yüzde 51,7 gibi, hem 16 
Nisan halkoylaması, hem de 24 Haziran 
Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle uyumlu 
bir sonuç elde ettik. Karşımızdaki dörtlü it-
tifakın toplamı ise yüzde 44,5’te kalmıştır. 

Oy oranları üzerinden baktığımızda, AK 
Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın tartışılmaz 
bir başarısı vardır. Bu vesileyle, Cumhur 
İttifakı içinde birlikte mücadele verdiği-
miz MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye, 
ekibine ve tüm MHP’li kardeşlerimize bir 
kez daha buradan teşekkür ediyorum. Ay-
nı şekilde, belediye başkanlıklarının dağı-
lımında da önemli bir başarıya imza attık. 
Milletimiz AK Parti olarak bize 15 büyük-
şehir, 24 il, 516 ilçe ve 203 belde beledi-
yesini yönetme sorumluluğunu vermiştir. 
Bir başka ifadeyle milletimiz, ülkemizdeki 
toplam 1.389 belediyenin 758’ini AK Par-
tili kadrolara emanet etmiştir. Oranlamayı 
belediye sayısına göre yaptığımızda başarı 
çıtamızın yüzde 54,2 gibi çok daha yüksek 
bir noktaya çıktığını görüyoruz. 

Elbette, her seçimde olduğu gibi bu seçim-
de de, kaybettiğimiz ve kazandığımız yer-
ler olmuştur. Mesela, 2014 seçimleriyle 
kıyaslandığında 3 büyükşehir, 12 il, 161 il-
çe, 89 belde belediyesini, maalesef, kaybet-
miş bulunuyoruz. Buna karşılık 6 il, 125 
ilçe, 89 belde belediyesini de kazandık. 
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 
pek çok il ve ilçe belediyesinin yönetimini 
devraldık. Tabii itirazlar sebebiyle seçimin 
yenilenmesi kararı verilen 3 ilçe bu tablo-
nun dışındadır. Ayrıca, yaptığımız itirazlar 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlen-
dirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı seçimleriyle ilgili süreci de sonuna 
kadar takip edeceğiz. 
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Bu Davanın Adamı Olduğunu 
Söyleyenler, Seçim Kampanyası 
Boyunca Nereye Gittiler?

Tüm bu tartışmalar AK Parti ve Cumhur İt-
tifakı olarak 31 Mart seçimlerinden zaferle 
çıktığımız gerçeğini değiştirmiyor. Seçim 
öncesinde ve sonrasında ortaya çıkan tablo 
ışığında, önümüzdeki döneme daha iyi ha-
zırlanacak, milletimize mahcup olmamak 
için elimizden geleni yapacağız. Dolayısıyla 
biz “Artık bu iş bitti, kaybettik” noktasında 
değiliz. Hakkımızı, elimizdeki tüm hukuki 
verilere dayalı olarak arayacağız. Bunun ça-
lışmasını da sürdürüyoruz. Bir kez daha her 
birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. 

Dışarıya karşı mücadele verirken, içeride 
bize yanlış yapanlar oluyor. Bu durum ye-
ni bir şey değildir. Habil ile Kabil arasında-
ki o süreç hala devam ediyor ve kıyamete 
kadar da devam edecek. İçimizde belli 
seviyelere gelenlerin yaptığı çalışmalar 
yenilir yutulur cinsten değil. Bu davanın 
adamı olduğunu söyleyenler, bütün se-
çim kampanyası boyunca nereye gittiler? 
“‘Efendim ben beğenmedim.” Sen beğen-
meyebilirsin. Yani biz herkesin beğeneceği 
isimleri bulma başarısını ne zaman gös-
terdik ki bugün de göstereceğiz? Böyle bir 
şey olabilir mi? Burada bir yönetim varsa, 
bu yönetim çalışmalarını ve istişarelerini 
yapar. Bunun neticesinde de bir karar ve-
rir. Bu karara da hep birlikte uyarız. Bu ise 
teşkilatın ahlakıdır. Ama bu teşkilatın ah-
lakından mahrum olanlar kendilerini hiç-
bir zaman anlatamayacaklar. Bu teşkilat 
sadece Ankara’da kabuğuna çekilmiş olan 

bir teşkilat değildir. Hangi ilde neler olu-
yor, hangi ilçelerde neler oluyor bunların 
hepsi bize geliyor. Nerede neler olduğunu, 
nerede neler döndüğünü bunların hepsini 
de biliyoruz. Gün ola harman ola. Zamanı 
geldiğinde, bu teşkilatın geleceği için bun-
ların hesabını sormasını biliriz. Bunları 
biz sırtımızda taşıyacak değiliz. Çünkü biz 
bunu bir hareket olarak görmüyoruz. 

Bu parti bir davadır. Dolayısıyla bu davaya 
gönül verenler, bu davanın sır küpü içeri-
sinde kendilerini sıkı tutmaları gerekir. 
Eğer tutmazsa, o zaman kusura bakmasın-
lar. Biz bu yola böyle çıktık, böyle yürüyo-
ruz, böyle yürüyeceğiz. Bizi diğerlerinden 
ayıran işte bu özelliğimizdir. 

Değerli arkadaşlar, 

Eskiler “nasılsın” diye sorulduğunda, “Sı-
ratı geçince belli olacak” diye cevap verir-
miş. Siyasette de nasıl olduğunuzu seçim 
sonuçları ortaya çıkartır. Her şeyden ön-
ce milletimiz bu seçimlerde bize, “Çalışın, 
istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkın, 
projelerinizi hayata geçirin, hedefleriniz-
den kopmayın” mesajı vermiştir. Bununla 
birlikte, daha 10 ay önceki seçimlerde yüz-
de 60, yüzde 70 oy aldığımız kimi ilçeler-
de belediye başkanlıklarını kaybetmiş ol-
mamızın bize anlattığı mesajı da göz ardı 
etmiyoruz. Kırşehir gibi, Bayburt gibi, Er-
zincan gibi, Bolu gibi, Karaman gibi yerler-
de il düzeyinde; Yozgat gibi, Erzurum gibi, 
Kırıkkale gibi yerlerde ilçe düzeyinde pek 
çok örnekte bu sıkıntıyı yaşadık. Bu konu-
larda da derinlemesine çalışıyor, hazırlık-
larımızı yapıyoruz. 

söz konusu… Elimizdeki belgeler bunu 
gösteriyor. Sandık kurullarında kamuda 
memur vasfıyla çalışanlar görev yapma-
sı gerekirken, buralara bankalarda işçi 
statüsünde çalışanlar sokulmuştur. Böyle 
bir uygulama bu güne kadar hiç olmadı. 
İş Bankası, Şekerbank, Garanti Bankası, 
FİBA gibi bankaların yüzlerce, binlerce 
mensubu sandıklarda görev almıştır. İş 
Bankası dün bir açıklama yaptı. Biz za-
ten sizin bilginiz dahilindedir diye bir 
iddianın içinde değiliz, ama sizin görev-
lilerinizin buralarda görev aldığını ifade 
ediyoruz. 

Sandığın itibarını zedelemeden, demok-
rasimize gölge düşürmeden, kurumları-
mızı yıpratmadan, milli iradenin en doğ-
ru biçimde tecelli etmesi için partimize 
verilen oyların takibini elbette yapacağız. 
Birçok başka gerekçeler var. Bunların ü-
zerinde durmayacağım. Yerel yönetimler-
den sorumlu seçim işleri başkanı ile yerel 
yönetimlerinden sorumlu genel başkan 
yardımcısının sunumlarında bu konula-
rın üzerinde durulacak. 

Bugün bu toplantıyla beraber büyükşehir 
belediye başkanlarıyla birebir görüşmeler 
yapmak istiyorum. Ki bir yapılanma var. 
Bu yapılanmanın üzerine giderken, neler 
yapacağız, ne gibi adımlar atacağız… Bun-
ları konuşmamız lazım.

Ama sonuçta “Şeriatın kestiği parmak acı-
maz” diyerek, içimize sinse de sinmese de, 
Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği karara 

uyacağız. Ancak şimdi şöyle bir şey konu-
şuluyor; “AK Parti aslında umudunu kes-
ti.” Son ana kadar hukuk mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Bunu da sonuna kadar sür-
dürmekte kararlıyız. Zira burada öyle bir 
şey var ki milletimiz diyor ki; “Bu İstan-
bul benim içime sinmedi. Burada bir şai-
be olduğu kesin. Bu şaibenin giderilmesi 
şart ki rahatlayalım.” 

Daha ilk andan itibaren belediye başkan 
vekillerinin oda kapılarının kilitlerini 
sökecek kadar bir hırsa sahipler. Kazan-
dıysan buralar size teslim edilecek. Dur 
bakalım, daha Mecliste yapılacak olan 
seçimler var. Ne oldu? Mecliste seçimler 
yapıldı. Meclisteki seçimlerde İstanbul’da 
tüm belediye başkan vekilliklerini bizim 
arkadaşlarımız kazandı. Bunun yanında 
tüm komisyonları bizim arkadaşlarımız 
kazandı. Şimdi önümüzde encümen var. 
Encümenin beş tanesi seçilmiş, beş tanesi 
atanmış, artı bir de belediye başkanı... Bu-
nu da demokrasiye uygun bulmuyorum. 
Çünkü demokrasi seçilmişlerin egemen 
olduğu bir yerdir, atanmışların değil... 
Öyleyse buradaki dengesizliği gidererek, 
atanmışları seçilmişlerin üzerine egemen 
kılmanın bir anlamı yok. Demek ki şim-
di yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili 
bir düzenlemenin parlamentoda gözden 
geçirilişinde bunu bir defa ele almamız 
şart. Efendim, geçmişte şöyleydi, olabilir. 
Geçmişte öyle diye bu ilanihaye böyle mi 
devam edecek? Yanlışın neresinden dö-
nersek kârdır. 
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dir. Bizim milletimiz keskin bir kavrayışla 
meselelere yaklaşan bir millettir. Binlerce 
yıllık tecrübenin ürünü olan Anadolu İr-
fanı, dün olduğu gibi bugün de, yarın da 
bizim en önemli rehberimizdir. Hep söyle-
diğimiz gibi “Bârika-i hakikat, müsâdeme-i 
efkârdan doğar.’’ Yani hakikatin kıvılcımı, 
farklı fikirlerin çarpışmasıyla ortaya çıkar. 
Sizlerden istişare toplantımız sırasında 
vicdanınız ve fikirlerinizle sözleriniz arası-
na perde koymadan kanaatlerinizi bizimle 
açık yüreklilikle paylaşmanızı istiyorum.

Kardeşlerim,

AK Parti; kökleri Söğüt’e, Malazgirt’e, me-
deniyetimizin kılcallarına kadar uzanan 
kadim bir geleneğin olduğu kadar, gele-
ceğin de partisidir. AK Parti; 1071’den, 
1453’ten, 1923’ten, 1950’den ilham aldığı 
kadar, 2023’e, 2053’e, 2071’e iham veren, 
ruh katan, istikamet çizen bir partidir. Biz 
kadro olarak sadece şehit ve gazilerimizin 
emaneti olan kutlu bir davayı sırtlamadık, 
aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye sev-
dasına da can verdik. Devletimizin 2 bin 
200 yıllık köklü geçmişinden aldığımız 
güçle, ülkemize yeni bir vizyon ve özgüven 
kazandırdık. Ekonomik, siyasi, diplomatik 
olarak içerideki ve dışardaki belli odak-
lar tarafından senelerdir söndürülmeye 
çalışılan milletimizin umut ışığını tekrar 
canlandırdık. Biz bu mücadeleyi kendimiz 
için değil, evlatlarımızın geleceği, vatanı-
mızın bekası için veriyoruz. Kefenimizi 
giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta, 
Hakk’ın rızasından daha büyük bir şeref, 
milletin sevgisinden daha büyük bir sevda 
tanımıyoruz.

Bunun için sırtını terör örgütlerine da-
yayanlar bizi anlayamaz. İkbalini siyaset 
mühendisliklerinde görenler bizi idrak 
edemez. Türkiye karşıtı senaryoların figü-
ranlığına razı olanlar bizim mücadelemizi 
kavrayamaz. Esen rüzgâra göre yön değiş-
tirenler, sırça köşklerinde yüksek siyaset-
çilik oynayanlar bizim verdiğimiz kavga-
nın sırrına eremez.

Buradan şu gerçeği bir kez daha altını çize-
rek tekrarlamak istiyorum. AK Parti, mille-
tin partisidir. Bunun için de 82 milyonun 
her bir ferdinin çatısı olmaya taliptir. Ülke-
mizi ve milletimizi hedeflerine ulaştırmak 
için herkese kucak açıyoruz. 2001’de nasıl 
aziz milletimizin umudu olarak vücut bul-
muşsak, bugüne kadar nasıl aynı azimle 
ülkemize hizmet etmişsek, inşallah bun-
dan sonra da can borcumuz olan insanımız 
için çalışmayı sürdüreceğiz. Eğilmeyecek, 
bükülmeyeceğiz; zehirli oklarını partimi-
ze saplamak için dört bir yanda mevzilen-
miş fırsatçılara meydanı bırakmayacağız. 
Saflarımızı sıklaştırarak, kardeşliğimizi 
perçinleyerek, dostluğumuzu daha da 
güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. 
Kavlimize, ahdimize ve 15 Temmuz gece-
si meydanlarda kurduğumuz ittifaka olan 
bağlılığımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. 
Tabii ki seçim dönemlerinde siyasi rekabet 
kızışır, tansiyon yükselir, söylemler kes-
kinleşir.  Ancak bizim siyasi kültürümüzde 
sandıkların kapanıp oyların sayılmasıyla 
beraber seçim dönemi de geride bırakılır. 
Seçim Dönemi ile İcraat Dönemi’nin dina-
mikleri farklıdır. İcraat döneminde tüm 
enerji ve vakit ülkenin meselelerinin çö-
zümüne, millete hizmet yoluna hasredilir. 

Bu muhasebeyi yaparken asıl günde-
mimizden kopmayacağız. Önemli olan, 
Türkiye’nin güvenlikten ekonomiye kadar 
her alanda gerçekten kritik bir süreçten 
geçtiği şu dönemde sapasağlam durmak, 
birliğimize ve beraberliğimize sahip çık-
maktır. Milletimizin beklentilerine cevap 
verebilmek için önce bunu başarmalıyız. 

Hiç şüphesiz; değişim, hayatın bir gerçeği-
dir. Her alanda ihtiyaç duyulan değişim-
leri tabii ki adım adım gerçekleştireceğiz. 
Tabii bu adımları birileri istediği için de-
ğil, kendi ihtiyaçlarımıza göre atacağız. 
Değişim demek, her şeyi toptan tepetaklak 
etmek anlamına asla gelmez. Bizim ha-
reketimizin mayasında ahde vefa vardır. 
Bu dava için verilen her emek önemlidir, 
değerlidir. Hiçbir emeği, hiçbir birikimi, 
hiçbir potansiyeli heba etmeyeceğiz. Aynı 
zamanda yeni değerlerle, yeni kadrolarla, 
yeni hedeflerle saflarımızı genişletip güç-
lendireceğiz. 

Şairin dediği gibi:

“Çınarız bizleri sel götüremez

Biz dağız esmeyle yel bitiremez

Yedi düvel bize güç yetiremez

Allah fil’le değil ebabilledir”

Biz kendini, bugüne adına “Türkiye” dedi-
ğimiz binlerce yıllık Hak davasına vakfet-
miş neferleriz. Bunun için de karşımıza 
çıkan meşakkatleri, dervişane bir anlayış-
la göğüslemek mecburiyetindeyiz. Hiçbir 

zorluğun sonsuza dek sürmeyeceğini bi-
liriz. Her zorluğun bir imtihan olduğuna 
iman ederiz. Daha kötüsüne maruz kal-
madığımız için dua eder, mücadeleyi asla 
elden bırakmayız. Böyle dönemlerde yanı-
mızda olanları da, karşımıza dikilenleri de 
unutmayız. 

İkbalini Siyaset 
Mühendisliklerinde Görenler 
Bizi İdrak Edemez

Biz, siyasette hiçbir zaman sosyal mühen-
dislik oyunlarından, vesayet güçlerinin ve-
ya dışarının desteğinden medet ummamış, 
sadece Allah’ın yardımına ve milletin des-
teğine güvenmiş bir hareketiz. Milletimiz-
le aramızdaki gönül bağının derinliğini an-
lamayanlar, küçük kazanımlardan büyük 
sonuçlar çıkarmaya çalışıyor. Hâlbuki biz 
sırtımızı sadece Allah’a ve milletimize yas-
lamış bir kadro olarak, sürekli kendimizi 
yenileyerek yolumuza devam ettik, edece-
ğiz. Yunus Emre’nin dediği gibi:

“Biz sevdik âşık olduk 

Sevildik maşuk olduk

Her dem yeniden doğarız

Bizden kim usanası”

Rabbim her birimize son nefesimize ka-
dar bu kutlu yolda yürümeyi nasip etsin. 
Milletin hakemliği dışında bir hakem 
bugüne kadar tanımadık, tanımıyoruz. 
Bizim milletimiz basiret ve feraset sahibi-



Recep Tayyip ERDOĞAN

2322

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-5

gibi, geçtiğimiz hafta bir şehit cenazesinde 
yaşanan müessif bir hadiseyi yine çığırın-
dan çıkarmaya çalıştı. Sadece bununla kal-
mayıp işi hem şehitlerimizin yakınlarına, 
hem topyekûn milletimize, hem de çalış-
ma arkadaşlarımıza hakarete vardırdılar. 
Öncelikle, sınırlarımızın içinde ve dışında 
yürüttüğümüz terörle mücadele operas-
yonlarında, istiklal ve istikbal davamız 
uğrunda hayatlarını kaybeden tüm şehit-
lerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ya-
kınlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı 
temennilerimi ifade ediyorum. Şehit cena-
zesine katılmak, ailenin acısını paylaşmak 
elbette herkesin hakkıdır. Ancak, seçim 
sürecinde, kendini PKK’nın güdümünden 
kurtaramamış bir partiyle işbirliği yapmış-
sanız, bu konuda daha dikkatli, daha özen-
li hareket etmek zorundasınız. Ortada böy-
lesine bir hassasiyetin varsa, faili PKK olan 
şehidimizin cenazesine katılımın usullere 
uygun bir şekilde, yani gereken yerlere bil-
gi verilip tedbir alınmasını sağlayacak bi-
çimde yapılması gerekir. 

Acaba buraya gitmek ne getirir ne götü-
rür? Çünkü bu şehit nereden geliyor? Se-
nin işbirliği yaptığın o PKK’nın canavarla-
rının, alçaklarının siyasi görüntüsü olan 
HDP ile sen iş birliği yapmışsın. Yani şimdi 
bunu söylemeyelim mi? Bunu yutalım mı? 
Benim Mehmet’imi şehit edenlerin siya-
si görüntüleriyle iş birliği yapacaksın, el 
birliği yapacaksın, güç birliği yapacaksın, 
bunları yutalım. Yutmayacağız arkadaşlar, 
bunları söyleyeceğiz. Dağ ile anlaşacaksın, 
dağ ile el tutacaksın, dağ sana talimat ve-
recek, bunları hep televizyonlarda izledik. 
İşte HDP Ankara, İstanbul, Antalya, bura-

larda seçime girmeyecek. Sen onlarla da-
yanışma içinde olacaksın, iş birliği halinde 
olacaksın, ondan sonra da kalkıp Çubuk’a 
şehidimin cenazesine gideceksin. Benim 
Çubuk’taki köylümü, o kardeşlerimi hiç 
düşünmüyor musun? “Onlar acaba benim 
oraya gidişimi nasıl karşılayacak” diye? 

Ben bir Cumhurbaşkanı olarak bir şehit 
evine gittiğim zaman önce soruyorum, sor-
duruyorum acaba gidişim rahatsız eder mi 
etmez mi diye. “Memnun oluruz” derlerse 
gidiyorum. “Bir sıkıntı var”’ derlerse gitmi-
yorum. Niye? İkinci bir sıkıntıyı niye yaşa-
tayım? Herkes benim gibi düşünmek zo-
runda değil, herkes beni sevmek zorunda 
da değil. Dolayısıyla yaptığım bir görevi de 
bir siyasi istismar vesilesi haline getirme-
nin hiçbir anlamı yok. Sen siyasi istismar 
için oraya gidiyorsun, şehit için değil. Bun-
ların bazı hokkabazları çıkıyor diyor ki 
“Hükümetten kimse orada yoktu.” Benim 
genel başkan yardımcılarımdan tut savun-
ma bakanıma varıncaya kadar hepsi cena-
ze merasiminde bulundular. Ama bunlar 
maalesef bir bilgi kirliliği yapıyorlar. Aynı 
şekilde Cumhur İttifakı’ndan genel başkan 
yardımcısı ve milletvekillerimiz cenazeye 
katılıyor. Çubuk’un oy potansiyeli ortada-
dır. Burada Cumhur İttifakı’nın yüzde 72 
gibi bir potansiyeli var. Sen zaten orada hiç 
yoksun. 

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, bir de kalkı-
yorsun o köyü dolaylı yollardan terörist 
ilan ediyorsun. CHP’liler nasıl ifadeler kul-
landıklarının da farkında değiller. Ortada 
böylesine bir hassasiyet varken, katili PKK 
olan şehidimizin cenazesine katılımın 

Biz “Kızgın demiri soğutalım” çağrımızla 
işte bu ince noktaya dikkat çektik. Çünkü 
biz hep Önce Türkiye diyen, Önce Türk 
Milleti diyen, Önce Kardeşlik diyen, Önce 
Demokrasi diyen; Önce Üretim, Yatırım, 
İstihdam, Büyüme, İhracat diyen bir parti 
olduk. 

Ülkemizin milli meselelerinde uzlaşma-
nın, dayanışmanın, asgari müştereklerde 
bir araya gelmenin önemini en iyi biz bi-
liyoruz. Terör, güvenlik ve ekonomi başta 
olmak üzere Türkiye’nin bekasına yönelik 
tehditleri 82 milyon olarak hep beraber gö-
ğüslememiz gerekiyor. Hatta Türkiye’nin 
kalbi o kadar büyük, gönlü o kadar ge-
niştir ki; bu millete hüsnü niyet besleyen 
herkese kucak açar, derdiyle dertlenir. Ne 
zaman birliğimizi muhafaza etmişsek, kar-
deşliğimizi büyütmüşsek, o zaman büyük 
devlet olduk.  Ne zaman içimize kapan-
mış, birbirimizle kavga etmişsek de, işte o 
zaman kaybettik. Gün bir olma, İri olma, 
Diri olma, Kardeş olma, hep birlikte Tür-
kiye olma günüdür. Gün, 82 milyon olarak 
tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi bir birimize 
kenetlenme günüdür. Bizim nazarımızda 
“Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet” ilkesine inanan herkes Türkiye 
Ortak Paydasında zaten buluşmuş demek-
tir. Cumhur İttifakı, işte bu ortak payda-
nın lokomotifidir, itici gücüdür, en büyük 
temsilcisidir. Zihnini ve gönlünü terör ör-
gütlerinin, dış güçlerin emrine vermemiş 
herkesi “Türkiye ortak paydasında” buluş-
maya davet ediyoruz. 

CHP, Çubuk’ta Yaşanan  
Hadiseyi Mecrasından Çıkarttı

Bu ülkedeki tek kutuplaşma, Türkiye or-
tak paydasında buluşanlar ile terör örgüt-
lerinin safında yer alanların kutuplaşma-
sıdır. Onun dışında bir kutuplaşma bilmi-
yoruz, tanımıyoruz. Ülke olarak böyle bir 
kutuplaşmaya da ihtiyacımız yoktur. Biz 
kendimizi, tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gi-
bi, gerekirse canımız pahasına bu vatana 
ve millete hizmet yoluna adadık. Namık 
Kemal’in dediği gibi: 

“Usanmaz kendini insan bilenler halka 
hizmetten 

Mürüvvet sahibi mazluma el çekmez 
yardımdan

Gerçek mayası vatan toprağıdır vücûdun

Gam tutmaz vatan yolunda toprak olursa”

Evet… Bıkmadan, usanmadan, durup din-
lenmeden halka hizmet yolunda yürüme-
ye devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Biz Türkiye’ye işte bu nazarla bakıyoruz. 
Biz işte bu anlayışla gönüller fethetmenin, 
kalpler kazanmanın peşindeyiz. Biz mille-
timize borcumuzu, hizmet çıtasını sürekli 
yükselterek ödemeye çalışıyoruz.  Buna 
karşılık birileri de, iftiralarıyla, yalanlarıy-
la, çarpıtmalarıyla, hırslarıyla sürekli ülke-
mizi kısır gündemlere hapsetmenin gay-
reti içindedir. CHP zihniyeti, hep yaptığı 
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ğimiz gibi, sınırlarımızın dibinde kurulan 
tuzakları bozmayı, ekonomimize yönelik 
sabotajları engellemeyi sürdüreceğiz. Biz 
bu mücadeleyi verirken, her fırsatta aya-
ğımıza çelme takmaya çalışanlara, şairin 
diliyle sormak istiyorum:

“Sırtımıza cümle derdi, belayı

Sizin için aldık, sizden ne haber?

Senerlerce uykuları rüyayı

Sizin için böldük, sizden ne haber?

‘Nemize ne, aman bırak’ demedik

Otuz alıp onbeş verek demedik

Hava kışlı, yollar ırak demedik

Sizin için geldik, sizden ne haber?

Aşk ile doldurduk gönül tasını

Tavuğunuz ölse çektik yasını

Zalimlere karşı cenk havasını

Sizin için çaldık, sizden ne haber?”

Evet… Biz yaptığımız her eseri, hayata ge-
çirdiğimiz her projeyi, verdiğimiz her hiz-
meti 82 milyon vatandaşımızın her biri gi-
bi, karşımıza geçip bize her gün saldıranla-
rın da kullanımına sunduk. “Sizden ne ha-
ber” diye sorduğumuzda aldığımız cevap 
da hep, işte seçim gecesinden bugüne ya-
şadığımız gibi oldu. İstiyorlar ki, bu ülkeyi 

milletin yüzde 52’lik bir oy oranıyla vazife 
verdiği bizler değil de, sadece yüzde 30’da 
kalan CHP ve onun şürekâsı yönetsin. Yok 
öyle 25 kuruşa simit… Her ne kadar mali-
yecisiysen de şunu bil ki; yüzde 30 hiçbir 
zaman yüzde 44,7’den büyük olmayacak.

Dünyanın hiçbir yerinde azınlığın çoğun-
luğa tahakküm ettiği böyle çarpık bir an-
layış göremezsiniz. Bunun adı faşizm öz-
lemidir, diktatörlük özlemidir, demokrasi 
hazımsızlığıdır. Milletimizin emanetine 
halel getirmemek bizim namus borcumuz-
dur. Bugüne kadar milli iradenin, milletin 
tercihlerinin, demokrasinin, hukukun yo-
lundan asla ayrılmadık. İnşallah bundan 
sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. 

Milletimiz, Hezeyan Sahiplerine 
Hak Ettikleri Dersi Verecektir

Değerli arkadaşlar, 

Ormancı gövdesine baltayı vurunca ağaç, 
“sapı bendendir” diye hayıflanmış. Bizi 
CHP’nin, HDP’nin yaptıklarından ziyade, 
2002 yılına kadar beraber yol yürüdüğü-
müz birilerinin sözleri, duruşları, izlediği 
politikaları üzüyor. Seçimlerde aldıkları 
oy oranı ne olursa olsun, mirasçısı olduk-
larını iddia ettikleri misyonun hatırı sebe-
biyle, bu kişileri görmezden gelemiyoruz. 
AK Parti’nin hizmetine talip olduğu büyük 
medeniyet davasının temelinde Hakka ve 
halka hizmet şiarı vardır. Malum partinin 
başındaki zat çıkıyor, bu hizmetleri kötüle-
mek için olmadık sözler söyleyebiliyor. Me-
sela çıkıp, “Ardahan’da, Iğdır’da, Şırnak’ta 

usullere uygun şekilde yapılması gerekir. 
Sen bunu da yapmadın, yapmadınız. Kaldı 
ki aile zaten gelmenizi istemiyor, buna rağ-
men oraya gidiyorsunuz.

Hiç kimsenin şiddete maruz kalmasını 
tasvip etmedik, etmeyiz. Geçmişte kendi 
arkadaşlarımızın başına gelen benzer ha-
diseleri ve buna CHP yöneticilerinin ver-
diği tepkileri gayet iyi biliyoruz.  Geçmişte 
Kılıçdaroğlu, Bekir Bozdağ’a karşı gerçek-
leştirilen saldırı sonrasında geçmiş olsun 
dileğinde bulunmadı. Aynı şekilde Enerji 
Bakanımız Taner Bey’e CHP’liler tarafın-
dan yapılan saldırıyı ve besleme medyala-
rının nasıl başlıklar attığına hala unutma-
dık. CHP’nin, Çubuk’ta yaşanan hadiseyi 
mecrasından çıkartarak, işi şehitlerimize, 
terörle mücadeleye, AK Parti’ye, hüküme-
te ve millete karşı bir nefret kampanyasına 
çevirmeye çalışması yanlıştır. 

CHP’nin Kutuplaştırma  
Siyasetine Karşı Mücadele 
Edeceğiz

İstanbul’da zafer sarhoşluğu içinde bir kız 
yurduna saldıracak kadar gözü dönenle-
rin, şehit cenazesinde tepki gösterenleri 
“teröristler” gibi bir ifadeyle yaftalamaya 
hakkı yoktur. Bay Kemal, o yurttaki kızla-
rımızın o geceyi nasıl geçirdiklerini biliyor 
musun? Acaba o saldırı karşısında zerre 
kadar bir endişeye kapıldınız mı? İçişle-
ri Bakanımız hakkında suç duyurusunda 
bulunmak, İletişim Başkanımızı tehdit 
etmek, hatta işi CHP İstanbul İl Başkanı-
nın yaptığı gibi paralel devlet yapılanması 

imasına kadar vardırmak, millete saygısız-
lıktır. CHP, sadece bu davranışlarıyla dahi, 
eline güç ve imkân geçirmesi halinde mil-
letin değerlerine, devletin kurumlarına ve 
kadrolarına, masum insanlara neler ya-
pabileceğinin işaretlerini vermiştir. CHP, 
belediyelerde işçi kıyımlarına da başladı.  
Asgari ücret ilan ediyorsun, ne asgari ücret 
ya? Asgari ücreti zaten biz ilan ettik, kimi 
aldatıyorsun? 

Dedelerimizden, babalarımızdan dinledi-
ğimiz, kendimizin 28 Şubat’ta bizzat yaşa-
dığı CHP zulmünün, üzeri küllenmiş bir 
vaziyette pusuda beklediğini görüyoruz. 
Ellerine fırsat geçtiğinde hemen gerçek 
yüzlerini ortaya çıkartıyor, içlerindeki ki-
ni eyleme döküyorlar. CHP’nin nefret ve 
kutuplaştırma söyleminin, ülkemizin si-
yasi iklimini zehirlemesine asla izin ver-
meyeceğiz. Adalet Bakanlığımızla, İçişleri 
Bakanlığımızla, Aile Sosyal Politikalar Ba-
kanlığımızla üzerine üzerine gideceğiz. Bu 
zulme fırsat veremeyiz. Bunu da bilmeleri-
ni istiyoruz. Çünkü bu ülke yolgeçen hanı 
değildir.

CHP’nin kutuplaştırma siyasetine karşı 
milletimizle birlikte değerlerimize, kültü-
rümüze, inancımıza uygun şekilde müca-
dele etmeyi sürdüreceğiz. Milletin hakkını, 
hukukunu, kazanımlarını, geleceğini ko-
rumak için gece gündüz çalışacağız. Cum-
hurbaşkanı olarak şahsımdan başlayarak 
bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teş-
kilatımızla, belediye başkanlarımızla her 
alanda 2023 hedeflerimize ulaşmak için 
gayret göstereceğiz. Türkiye’yi terör örgüt-
lerinin kanlı pençelerine teslim etmeyece-
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hizmet veriyor. Bay Temel, “Öğretim üyesi 
ve öğrencisi yok” diyorsun, buyur rakam-
ları veriyorum. Iğdır Üniversitemiz, 6 bin 
500’e yakın öğrencisi ve 278 öğretim ele-
manıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Şırnak 
Üniversitemiz, zor bir coğrafyada 3 bine 
yakın öğrencisi ve 282 öğretim elemanıyla 
faaliyet gösteriyor. Halen devam eden ya-
tırımlar ve projelerle bu üniversitemiz ya-
kında öğrenci sayısını 2’ye, 3’ye katlamaya 
hazırlanıyor. Biz, ülke genelinde üniversite 
sayısını 76’dan 130 ilaveyle 206’ya, akade-
mik personel sayısını 70 binden 96 bin ila-
veyle 166 bine çıkartmış olmamızla iftihar 
ediyoruz. Bugün üniversitelerimizde, açık 
öğretim programlarıyla birlikte 8 milyon 
kendi öğrencimiz, 148 bin de yabancı öğ-
renci eğitim-öğretim görüyorsa, bu ancak 
takdir edilecek bir tablo olabilir. Hele hele, 
İstanbul’a taktığımız son gerdanlık olarak 
gördüğüm Büyük Çamlıca Camiini kü-
çümsemek, gereksiz görmek hangi akılla 
izah edilebilir bilmiyorum. Milletimizin 
bu hezeyan sahiplerine hak ettikleri dersi 
vereceğine inanıyorum. 

Ermeni Tehciri Ne Bir 
Soykırımdır, Ne de Büyük 
Felakettir

Değerli kardeşlerim,

Ülkemizi uluslararası alanda sıkıştırmak 
için kullanılan araçlardan biri de Erme-
ni meselesidir. Türkiye’nin, diğer pek çok 
devletin ve toplumun aksine, utanacak bir 
geçmişi yoktur. Özellikle bin yıllık yurdu-
muz Anadolu’da hep ahlakımızla, vicdanı-

mızla, irfanımızla, imanımızla ve gücünü 
bunlardan alan yüreğimizle, bileğimizle 
var olduk, büyüdük, mücadele ettik. Bir 
asır önce bu topraklarda yaşananların bir 
mağduru varsa, o da bizim milletimizdir. 
Balkan Savaşları sırasında ve sonrasında 
kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla 2 milyon 
kardeşimizi kurban verdik. Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu’da, Rus ve Ermeni işgal-
leri sırasında yine bir bu kadar daha sivil 
vatandaşımız katledildi. Dikkat ediniz, Ça-
nakkale gibi, Sarıkamış gibi, Galiçya gibi, 
Filistin gibi, İstiklal Harbimiz gibi, terörle 
mücadele dönemi gibi çok ciddi askeri ka-
yıplar verdiğimiz yerleri saymıyorum. Bu-
rada sözünü ettiğimiz kayıplar, tamamen 
sivil kayıplardır. 

Ermeni tehciri, bir asır önce işte bu büyük 
acıların önünü kesmek için başvurulan 
bir yöntemdir. Şayet Ermenilere karşı id-
dia edildiği gibi bir yola başvurmuş olsay-
dık, bugün Avrupa’dan Amerika’ya, Kuzey 
Afrika’dan Kafkasya’ya kadar geniş bir 
alanda yaşayan milyonlarca Ermeni’den 
söz edilemezdi. Tehcir, dönemin zor şart-
larında bir keyfiyet değil, bir mecburiyet 
olarak uygulandığı için elbette ciddi sı-
kıntılar ve acılar yaşanmıştır. Ama tüm 
bunların konuşulacağı, tartışılacağı, ha-
kikatlerin aranacağı yer ülkelerin parla-
mentoları veya yönetim binaları değildir. 
Bu hakikatlerin aranacağı yer arşivlerdir, 
bunu yapacak olan da tarihçilerdir,  bilim 
insanlarıdır. Bizim arşivlerimiz, her konu-
da olduğu gibi, Ermeni meselesi hususun-
da da tüm araştırmacılara açıktır. Amacı 
dönemin gerçekleri anlamak olan herkes 
bu arşivlere girip, belgeler üzerinden ça-

üniversite kurmanın hangi mantığı var? 
Hocası var, talebesi yok. Çoğu yerde hocası 
da yok” diyebiliyor. Mesela çıkıp, “Hangi 
akıllının başına İstanbul’da Çamlıca’nın 
tepesine 60 bin kişilik cami yapmak gelir? 
Bir kere doldursunlar ellerini öperim” gibi 
bir hezeyanı dile getirebiliyor. Ben el öp-
türmem. Çünkü temiz elimi kirletmem. 

Sen, Sultanahmet’i, Selimiye’yi, 
Süleymaniye’yi, Yavuz Selim Camisi’ni, 
Fatih Camisi’ni o zamanın nüfusuna göre 
acaba nasıl değerlendireceksin? O zaman 
bu camileri yapmışlar. Şu anda İstanbul’un 
15 milyonu aşkın nüfusu var. Anadolu ya-
kasında bir tane selatin camisi yoktu. Önce 
Mimar Sinan Camisi’ni, ardından da Bü-
yük Çamlıca Camisi’ni yaptık. Ey zavallılar, 
bunlar mühürdür, mühür. O boğaza çıktı-
ğın zaman işte Büyük Çamlıca Camisi’ni 
göreceksin. Ben inanıyorum ki bunlara oy 
verenler de herhalde bu sözlerden sonra 
kendilerini hesaba çekeceklerdir.

Iğdır, Ardahan, Şırnak gibi illere üniversite-
leri götürdük. Bu ilim merkezlerinin genç-
lerin ayağına gitmesi anlamına gelir. Ecdat 
buralara medreseler kurdu. O dönem onlara 
kimsenin “Ne işiniz var, buraya gelip med-
rese kurdunuz?” demedi. Bu nasıl bir tarih 
bilmezliktir. Memleketi olan Sivas’ta medre-
seler var mı, var. Kimse der mi acaba Sivas’ta 
ne işi var medresenin? Ama öyle bir tarih 
bilmezlik var ki şu anda rahmetli Erbakan 
Hocamız mezarından kalksa, mesela bunun 
“Hızlı trenin Sivas’a yapacağı tek kolaylık 
göçü hızlandırmaktır’” ifadesini karşılıksız 
bırakmazdı. Bunları söyleyecek kadar maa-
lesef siyasetten de nasibini almamış.

Hazreti Mevlana’nın, “Cahil insan gülün 
güzelliğini görmez, gider dikenine takılır” 
mealinde, tam da bu kafayı tarif eden ve-
ciz bir sözü var. AK Parti, Türkiye’yi, daha 
önce hiç olmayan hızlı trenle tanıştırmış 
bir partidir. Bugüne kadar 1.213 kilomet-
re hızlı tren hattını hizmete açtık. Ankara, 
İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Eskişe-
hir, Konya hatları bilfiil çalışıyor. Bu hat-
larda yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet 
veriyoruz. Bunun yanında 1.640 kilometre 
uzunluğunda yüksek hızlı ve hızlı tren hat-
tının inşası sürüyor. Bunlardan biri de An-
kara- Kırıkkale-Yozgat-Sivas güzergâhıdır. 
İnşallah önümüzdeki yıl burada da yolcu 
taşımacılığına başlıyoruz. Ankara-İzmir, 
Bursa-Bilecik, Konya-Karaman-Ulukışla, 
Mersin-Gaziantep hatları da birkaç yıla ka-
dar hizmete giriyor. Hizmete açtığımız ve 
inşa ettiğimiz her hızlı tren projesini, ülke-
mizin aydınlık geleceği için yaktığımız bir 
ışık olarak görüyoruz. 

Allah nasip ederse Çamlıca Camimizi de 
Ramazan öncesi, önümüzdeki hafta cuma 
günü resmen hizmete alacağız.

Üniversiteler, ülkemize yaptığımız en 
önemli hizmetlerden bir diğeridir. Tür-
kiye, her yıl milyonlarca öğrencinin üni-
versite sınavına girdiği ama pek azının 
bu imkâna erişebildiği bir ülke durumun-
daydı. Biz, 81 ilimizin tamamında üniver-
site açarak, evlatlarımızı yükseköğrenim 
için evlerinden binlerce kilometre öteye 
gitmekten kurtardık. Ardahan Üniversi-
temiz, 5 binin üzerinde öğrencisi ve 317 
öğretim elemanıyla, kendi evlatlarımıza 
ve 11 farklı ülkeden gelen misafirlerimize 
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Biz tüm yükümlülüklerini ifa etmiş, tüm 
sözlerini tutmuş bir ülke olarak Avrupa 
Birliği’nin de aynı tavrı göstermesini bek-
liyoruz. Avrupa Parlamentosu başta olmak 
üzere, Birlik organlarından ülkemize yöne-
lik eleştirilerin mesnedi olmadığını, bizim 
kadar onlar da biliyor. “Yavuz hırsız ev sa-
hibini bastırır” misali, kendi ilkesizlikleri-
nin üstünü örtmek için ülkemizi suçlama 
yoluna gidiyorlar. 

Biliyorsunuz, Suriye’den ülkemize göç e-
den 4 milyona yakın insan için destek sözü 
vermişlerdi. Bu insanlar için 3+3 milyar 
avro vereceklerdi. Sözlerinde durmadılar. 
Şu ana kadar verdikleri sadece 1 milyar 
800 milyon avrodur. Bizim yaptığımız har-
cama ise 36 milyar dolar. Hani nerede, ver-
diğiniz sözü tuttunuz mu? Yok. 

Golan Tepeleri İsrail’in Değil, 
Suriye’nindir

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliş-
tirilmesi veya sonlandırılması konusunda 
bir adım atılması gerekiyorsa, bunu yapa-
cak olan artık Avrupalılardır. Türkiye’yi 
beğenmiyor musunuz, istemiyor musu-
nuz? “Tamam, artık biz yolları ayırıyoruz” 
deyin, işleri bitirin. Bize bir faydanız yok 
zaten. Sürekli olarak önümüzü kesiyorsu-
nuz, sürekli olarak havadan sudan baha-
neler uyduruyorsunuz. Türkiye, Avrupa 
Birliği müzakereleriyle ilgili çok kan kay-
betti. Avrupa Birliği hala oyalama taktiği 
güdüyor. Vize meselesinde aynı şeyi yaptı-
lar, gümrükle ilgili aynı şeyi yaptılar, hala 
yapmaya devam ediyorlar. Biz, verilen söz-

lerin yerine getirilmesini sabırla bekleme-
ye devam edeceğiz. 

Bölgemizin kanayan yarası Filistin ve 
Kudüs meselesi, son dönemde yeniden 
alevlenmiştir. İsrail’in hak, hukuk, adalet, 
ahlak tanımaz uygulamaları sebebiyle, 
bölgemiz adeta barut fıçısına çevrilmiştir. 
Kudüs’ün mahremiyetine her fırsatta el 
uzatan, Filistin topraklarını işgal eden, son 
olarak Golan Tepelerini ilhak eden İsrail 
yönetimi, bu tehlikeli politikalardan der-
hal vazgeçmelidir. Golan Tepeleri İsrail’in 
değil, Suriye’nindir. İsrail, orada işgalcidir. 
Bu işgalci gücünü de Amerika’dan alıyor. 
Kudüs’ün tarihi, bu mübarek şehre kirli 
ellerini uzatanların acı akıbetleriyle dolu-
dur. Tarihi tekerrür ettirmenin hiç kimse-
ye faydası dokunmayacaktır. Filistinlilerin 
haklarını ve özgürlüklerini teminat altına 
alan, Doğu Kudüs’ü de bu ülkenin başkenti 
olarak tanıyan kapsamlı bir anlaşmaya va-
rılana kadar, bu sorunlar çözülmeyecektir. 
Biz, tek başımıza kalsak dahi, Kudüs dava-
sının ve Filistinli kardeşlerimizin hakları-
nın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. 

Libya, bölgemizin huzurunu hedef alan 
karanlık senaryoların yeni perdelerinin 
sahnelendiği yerlerden biridir. Bir yanda 
meşruiyetini Libya halkından alan bir yö-
netim, diğer yanda ise sadece Avrupa ve 
kimi Arap ülkelerinin desteklediği bir dik-
tatör vardır. Biz bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin 
yanında dimdik duracağız. Libya’yı yeni 
bir Suriye’ye dönüştürmek isteyenlerin he-
veslerini kursaklarında bırakmak için tüm 
imkânlarımızı seferber edeceğiz. 

lışmasını yürütebilir. Bunun dışındaki her it-
hamı, her söylemi, her mesajı reddediyoruz. 

Bir kez daha tekrarlıyorum. Ermeni tehciri 
ne bir soykırımdır, ne de büyük felakettir. 
Bu sadece, bir asır öncesinin gerçekten çok 
sıkıntılı şartlarında yaşanmış acı bir olay-
dan ibarettir. Türkiye’yi suçlayanlara, sa-
dece birinci ve ikinci dünya savaşlarında 
70 milyon insanın ölümünden sorumlu ol-
duklarını hatırlatıyoruz. Fransa Cumhur-
başkanı Sayın Macron’un önce bu işleri öğ-
renmesi lazım. Bu işleri bilmiyor. Yanlış kı-
lavuz seçtiği için de yanlış konuşuyor. Bay 
Macron, Fransa’daki 700 bin Ermeni’ye 
mesaj vermen seni kurtarmayacak. Önce 
siyasette dürüst olmayı öğren. Siyasette 
dürüst olmadıkça kazanman mümkün de-
ğil. Kaybedeceksin.

Avrupa Yahudilerinden Cezayir ve Tu-
nus Müslümanlarına kadar gerçekten 
soykırıma tabi tutulmuş nice halklar bi-
liyoruz. Afrika’nın her köşesinde ve Gü-
ney Amerika’da birbirine kırdırılan ve-
ya doğrudan Avrupalılar tarafından yok 
edilen nice toplumlar vardır. Son çeyrek 
asırda Bosna’da, Karabağ’da, Filistin’de, 
Arakan’da, Irak’ta, Suriye’de katledilen 
milyonlarca Müslümana uygulanan soy-
kırım teşebbüsü değil midir? Bu kavram 
kullanılarak itham edilemeyecek tek ülke 
Türkiye’dir. Çünkü bu millet, sözü edilen 
tarihte fail değil maktul durumundadır. 
Tüm bu gerçekleri her fırsatta muhatapla-
rımıza ve uluslararası kamuoyuna anlat-
mayı sürdüreceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

Bölgemizde ve dünyada, ikinci dünya har-
binden sonraki en büyük değişimlerin ya-
şandığı bir dönemden geçiyoruz. Maalesef 
bu değişimlerin çoğu, insanların güvenli-
ğini, huzurunu, onurunu, refahını tehdit 
edecek mahiyettedir. Amerika’nın ulus-
lararası ticaretten nükleer silahlanmaya 
kadar geniş bir alanda küresel sistemi sar-
san adımlarının etkileri sürüyor. Suriye’de 
müttefiklik ilişkimize asla yakışmayacak 
politikalar izleyen Amerika ile S-400 me-
selesinde de ciddi görüş ayrılıkları için-
deyiz. Türkiye’nin Irak ve Suriye kaynaklı 
terör tehditlerine karşı aldığı önlemlerin 
ve yaptığı operasyonların meşruiyeti tartı-
şılmazdır. Buna rağmen Amerika’nın ısrar-
la bölücü terör örgütüyle birlikte hareket 
etmeye kalkmasını, güvenliğimizi güçlen-
dirmeye ve çeşitlendirmeye yönelik ta-
sarruflarımıza karşı çıkmasını üzüntüyle 
takip ediyoruz. Kim ne derse desin, bizim 
için asıl önemli olan ülkemizin ve mille-
timizin istiklali ve istikbalidir. Bu uğurda 
15 Temmuz’da canını ortaya koymuş bir 
millet olarak, Suriye’deki terör bataklığını 
kurutmaya yönelik adımları atmayı, S-400 
ve benzeri güvenlik tahkimatlarını yapma-
yı sürdüreceğiz. 

Avrupa Birliği tam üyeliği, Türkiye’nin 
1963 yılından beri ısrarla ve samimiyet-
le arzu ettiği bir statüdür.  Özellikle AK 
Parti iktidarları döneminde bu konudaki 
tüm kriterler yerine getirilmiş, tüm şartlar 
oluşturulmuştur. Buna rağmen ülkemizin 
hala tam üye olamamasının yegâne sebe-
bi, Birliğin izlediği tutarsız politikalardır.  
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kesimlere yönelik özel projeler de önemli 
hale gelmiştir. Beklentilerdeki değişim, be-
lediye başkanı profilinin de değişmesine 
yol açmıştır. 

Değerli arkadaşlar, 

Vatandaşının elini sıkmaktan kaçınan ve 
çekinenden belediye başkanı olmaz. Bu tür 
şikâyetler bize çok geliyor. Vatandaşına te-
peden bakan, vatandaşının elini sıkmayan, 
görünce sağa sola sapandan belediye baş-
kanı olmaz. Halktan biri olacaksınız, hal-
kınızla bütünleşeceksiniz. Hiçbir zaman 
halkımızı küçümsemeyeceksiniz, tepeden 
bakmayacaksınız. Gurur, kibir bu tür şey-
ler olmayacak. Buradaki hassasiyeti sizler-
den özellikle rica ediyorum. Bütün teknik 
konular bir tarafa, şehir halkıyla kurduğu-
nuz iletişimin başarısı belirleyici olacak-
tır. O tebessüm, o el sıkma, tokalaşma çok 
önemli. 

31 Mart seçimleri için yayımladığımız 
manifestoda, yeni dönemde AK Parti be-
lediyelerinin şehirleri nasıl yöneteceğinin 
temel parametrelerini milletimizle paylaş-
mıştık. Bugün gerek Çevre ve Şehircilik, 
gerek İçişleri Bakanlarımızın yapacakları 
sunumlarda, bu manifestonun şerhi mahi-
yetinde hususlar yer alıyor. Mahalli idare-
lerdeki 25 yıllık, merkezi yönetimdeki 17 
yıllık tecrübemizi geleceğe taşımak için 
her birimize çok önemli görevler düşü-
yor. Kendimizi sürekli güncellemez, geliş-
tirmez, ileriye götürmezsek, kaybetmeye 
mahkûm oluruz. 

“Ağaç isteyen tohum eker” derler. Biz de 
gelecekte daha iyisini istiyorsak, şimdiden 
tohumları toprakla buluşturmalıyız. Planlı 
belediyecilik, olmazsa olmazımızdır. Yıllık 
ve beş yıllık planı olmayan belediye başka-
nı, tıpkı rotası olmayan bir gemi gibi rast-
gele savrulmaya mahkûmdur. Her günün 
işi elbette acildir, ama asıl olan kendi önem 
ve önceliğinizden kopmamanızdır. Böyle 
bir planınız yoksa, gündelik karmaşa için-
de aylarınız, yıllarınız geçip gider. Döne-
miniz bitip geriye baktığınızda da kalıcı 
hiçbir şeyin olmadığını görürsünüz. Yap-
tığınız işleri belli periyotlarla raporlamak 
suretiyle gözden geçirmez, muhakeme ve 
muhasebeye tabi tutmazsanız, nereden ne-
reye gittiğinizi göremezsiniz. 

Mali disiplin, belediyecilik anlayışımızın 
bir diğer ilkesidir. Bizim sistemimiz be-
lediyelere mali alanda çok geniş hareket 
alanı sağlıyor. Bu imkânı doğru kullanan 
belediye başkanı ismini şehrinin tarihi-
ne altın harflerle yazdırır, çar-çur eden 
ise nefretle anılmaya mahkûm olur. Mali 
imkândan, sadece merkezi yönetimden 
gelen parayı anlayan belediye başkanı 
zaten baştan kaybetmiş demektir. Bizim 
gözümüzde bulunduğu makamı hak eden 
başkan, kaynak üretme becerisini göstere-
bilen başkandır. Yeşil şehirler demek, hu-
zurlu nesiller demektir. 

Personel sayısını şişiren ve kadrolaşmaya 
giden belediyeler kaybeder. Benim beledi-
ye başkanlığım döneminde personel har-
camaları bütçenin yüzde 30’uydu. Birçok 
belediyede bu oran yüzde 100’leri buldu. 
Böyle belediyecilik olmaz. Bunu yaptığınız 

Derin tarihi bağlarımızın olduğu Ceza-
yir’deki tartışmaları çok yakından  takip 
ediyor, artan istikrarsızlıktan üzüntü du-
yuyoruz. Bu ülkenin bir an önce, gücünü 
halkından alan bir yönetime kavuşması en 
büyük dileğimizdir. 

Sudan, Afrika’nın adeta kalbi olan bir ül-
kedir. Sudan’ın istikrar ve huzuru, Doğu ve 
Orta Afrika için son derece önemlidir. Bu 
ülkede yaşanan hadiselerin, Sudan halkı-
nın talepleri ve beklentileri doğrultusunda 
neticelenmesini temenni ediyoruz. Türki-
ye, Sudanlı kardeşlerini desteklemeye de-
vam edecektir.

Yeni Zelanda’da Cuma namazına hazırla-
nan Müslümanlara yapılan katliamın acı-
sı halen yüreklerimizi yakıyor. İslam düş-
manlığını insanlık düşmanlığı olarak gö-
ren, bu hadise karşısında gerçekten takdi-
re şayan bir duruş sergileyen Yeni Zelanda 
yönetimini bir kez daha tebrik ediyorum. 

Geçtiğimiz günlerde Sri Lanka’da yaşanan 
katliam, Yeni Zelanda’da Müslümanlara 
karşı işlenen nefret suçunu meşrulaştır-
maya yönelik bir saldırıdır. Hamdolsun, bu 
oyuna gelinmemiştir. Hiçbir gerçek Müs-
lüman, masum insanların kanlarıyla elini 
ve kalbini kirletemez. DEAŞ, EL KADİE, 
BOKO HARAM, EŞ ŞEBAB, FETÖ gibi terör 
örgütleri, İslam’ın adını kullanarak Müslü-
manlara savaş açanların aparatı olmanın 
dışında hiçbir anlama sahip değildir. İs-
lam dünyasının kurtuluşu, Müslümanla-
rın kanını emen bu terör örgütlerinin sü-
ratle tasfiyesinden geçmektedir. Suriye’de 
DEAŞ’a gerçek anlamda darbe vuran ve bu 

örgütün gücünü kıran tek ülkenin Türkiye 
olmasının sebebi, işte bu samimi inancı-
mızdır. İnşallah en başta Müslümanları, 
onlarla birlikte tüm insanlığı bu şer şebe-
kelerinden kurtarana kadar mücadelemi-
ze devam edeceğiz.  

Vatandaşının Elini Sıkmaktan 
Kaçınandan Belediye  
Başkanı Olmaz

Değerli kardeşlerim,

Görüldüğü gibi içeride ve dışarıda ciddi 
tehditlerin, aynı zamanda da fırsatların 
yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Biz 
kabinemizle ve bürokratlarımızla birlikte 
Cumhurbaşkanlığında ülkemizin mese-
lelerinin çözümü için mücadelemizi sür-
dürüyoruz. Sizlere düşen görev de şehir-
lerinizde yepyeni bir dönemin kapılarını 
aralamaktır.  Hep söylediğimiz gibi, bele-
diyecilik AK Parti’nin uzmanlık alanıdır. 
Bununla birlikte artık milletimizin bele-
diyelerden beklediği hizmetlerin mahiyeti 
değişmiş, çıtası yükselmiştir. 1994 yılında 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını 
devraldığımızda 3 Ç dediğimiz çöp, çukur 
ve çamurla mücadeleyle işe başlamıştık. 
Ardından, 3 Y dediğimiz yolsuzluk, yok-
sulluk ve yasaklarla mücadeleyi yürüttük. 

Bu seçimlerde kampanyamızı gönül beledi-
yeciliği üzerine kurmuş olmamız, rastgele 
bir tercih değildir. Artık belediye çalışma-
larında, altyapı ve temizlik gibi klasik işler 
yanında kadınlara, gençlere, çocuklara, 
yaşlılara, engellilere, öğrencilere ve diğer 
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Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hazırlıkla-
rını büyük ölçüde tamamladığımız bu sis-
temi en kısa sürede faaliyete geçiriyoruz. 
Genel Merkezimizde de, kendi belediyele-
rimizi daha yakından izlemeye alacak ben-
zer bir sistem kuracak ve çalıştıracağız. 

Değerli arkadaşlar,

Sözlerime son vermeden önce, seçim kam-
panyası boyunca gittiğimiz pek çok yerde 
karşımıza çıkan bir hususa değinmek is-
tiyorum. Dikkat ederseniz, AK Parti’nin 
sahibinin millet olduğunu, tek vazifemi-
zin millete hizmet etmek olduğunu, hesap 
vereceğimiz yerin de yine milletin vicdanı 
olduğunu adeta döne döne, tekrar tekrar 
söylüyorum. Bu anlayışa sahip bir parti-
nin belediye başkanlarının başka türlü bir 
siyaset yöntemiyle hareket etmesini dü-
şünmek mümkün değildir. Hiçbirimiz bu-
lunduğumuz makamların hizmet makamı 
olduğunu unutmayacağız. Hizmet gayesi-
nin olduğu bir yerde kibir, büyüklenme, 
tepeden bakma, insanları hakir görme, he-
le hele insanları kendinden uzak tutma ke-
sinlikle söz konusu olamaz. Makamında, 
aracında, yolda, çarşıda, pazarda etrafına 
korumalarla, kendi ekibiyle duvar ören 
belediye başkanı olamaz. Halkla ilişkisini 
kesen başkanla biz de ilişkimizi keseriz. 
Size oy vermiş olsun, olmasın, şehrinizde 
yaşayan her bir ferdin meselesi, artık sizin 
de meselenizdir. Bu yükü taşımayı göze 
alamıyorsanız, yanlış görevde bulunuyor-
sunuz demektir.

Şehrin insanını olduğu kadar, tarihini, 
kültürünü, değerlerini de bir bütün olarak 
görmeniz gerekiyor. İşimiz insanların gö-
nüllerini kazanarak şehirlerimizi mamur 
etmek, ülke ve dünya markası haline getir-
meye çalışmaktır. Şimdi sizlere Hazreti Ali 
Efendimizin, Yemen Valisi’ne gönderdiği 
bir mektubu aktarmak istiyorum. İnanıyo-
rum ki, buradaki mesajlar, günümüzde de 
bize ışık tutacaktır. Mektup şu şekilde:

“Ey vali… Sana en sevimli gelen şeyler şun-
lar olsun: Hak hususunda orta yolu tut-
mak… Adaleti herkese yaymak… Halkın 
rızasını kazanmak…  Bunları yaparken 
kâtiplerin durumuna da iyi bak. İşlerini 
onların en iyisine yaptır. Seçimin kendi 
güvenine ve hoşgörüne dayalı olmasın. 
Çünkü insanlar yapmacık davranışlarla 
kendilerini yöneticilere iyi göstermeye ça-
lışırlar. Arkasından da ne öğüt dinlerler, ne 
de emanete riayet ederler. Bunun için sen 
salih insanların tavsiyelerine itibar et. Top-
luma en iyi muamele edenleri ve emanete 
gerekli önemi gösterenleri seç.”

Evet… Emanete kim sahip çıkacaksa, onu 
göreve getirmek, medeniyetimizin bize 
tavsiyesidir. Unutmayınız, eğrinin gölgesi 
de eğridir. Şayet siz doğru olursanız, em-
rinizde çalışanlar da kendilerine ona göre 
çeki-düzen verirler. Buradaki her bir arka-
daşımın, ifade ettiğim hususları ve daha 
fazlasını çok iyi bildiğine ve uygulama ira-
desine sahip olduğuna inanıyorum. Dava 
ve yol arkadaşlığımızın sebebi sizlerin işte 
bu vasıflara sahip kişiler olmanızdır. Her 
birinize önümüzdeki 5 yıllık görev süre-
nizde tekrar başarılar diliyorum. 

zaman siz belediye olarak hangi yatırımı 
yapacaksınız? Onun için de bu konuda ye-
rel yönetimlerden sorumlu genel başkan 
yardımcımızın riyasetinde yapılacak çalış-
malarla bu işi bilimsel bir zemine oturta-
cağız. Çünkü bizim gözümüzde bulunduğu 
makamı hak eden başkan, kaynak üretme 
becerisini gösterebilen başkandır.

Şehirlerimiz yeteri kadar betona boğuldu. 
Bundan sonra hem yatay mimari yoluyla, 
hem park, bahçe, yeşil alan gibi çalışmalar-
la şehirlerimizin rengini yeşile dönüştür-
meliyiz. Şehirlerimizin güzelliğine güzel-
lik katan Millet Bahçelerini yaygınlaştıra-
cağız. Çok büyük bir ihtiyaca cevap veren 
Millet Kıraathanelerinin sayısını daha da 
artıracağız. Niye? Gençliğimizi bu Millet 
Kıraathanelerinde meşgul edelim, bunlar 
sağa sola savrulup tinerci olmasınlar. 

Artık kişiye özel düzenleme anlamına ge-
len parsel bazlı değil ada bazlı imar anlayı-
şını her yerde yerleştirmeliyiz. 

Fitne ve Fesat Çıkartmak 
İsteyenlere Dikkat Edelim

Belediyecilik mesaiyle sınırlı bir iş de-
ğildir. Belediye başkanlarımızın her biri 
günün 24 saati, haftanın 7 günü çalıştığı-
nı bilecek, düzenini ona göre kuracaktır. 
Kapısı daima açık olmayan, kendini şehir 
halkından uzak tutan, ekibini doğru şe-
kilde kurup denetlemeyen bir başkan, AK 
Parti’nin belediye başkanı olamaz. Yönetti-
ği şehrin tüm kesimlerine ulaşamayan ve 
tüm kesimleri karar alma süreçlerine dahil 

edemeyen belediye başkanı, mutlaka hata 
yapar. Bunun için sivil toplumdan akade-
miye, farklı yaş, meslek ve eğitim grup-
larına kadar her kesimle doğru iletişim 
kanalları kurmanız gerekiyor. Engellileri, 
okul öncesi çocukları ve bozulan toplum 
dengemiz içinde giderek daha büyük bir 
ihtiyaca dönüşen yaşlıları gözetmeyen bir 
belediyeciliği asla kabul etmiyoruz. 

Deprem, sel, heyelan, son dönemde sıkla-
şan fırtınalar gibi tabii afetlerin tehdidi 
altında olduğumuzu asla unutmayacak 
ve çalışmalarımızı buna göre yürüteceğiz. 
Bunun için kentsel dönüşüm çalışmalarını 
süratle tamamlayacağız. Büyükşehirleri-
miz başta olmak üzere toplu taşıma önce-
likli olarak ulaşım sorunu çözülmemiş yer 
bırakmayacağız. Park sıkıntısı, en küçük 
yerleşim birimlerimize kadar sirayet etmiş 
durumdadır. Bu konuda, yeraltı ve yerüstü 
katlı otoparklar inşa ederek inşallah soru-
na çözüm bulacağız. 

İsraf meselesindeki hassasiyet, belediyele-
rimizde yaşanan pek çok problemi ve şüp-
heyi kendiliğinden ortadan kaldıracaktır. 
Denetimin olmadığı bir yerde savurganlık 
da, keyfilik de, diğer kötü alışkanlıklar da 
kısa sürede kendine zemin bulabilir. Bu-
nun için, milletimize söz verdiğimiz şe-
kilde, ülkemizdeki tüm belediyeleri plan, 
program, yatırım, proje, istihdam, harca-
ma konusunda takip edecek, gerektiğinde 
ikazda bulunacak bir sistem geliştiriyoruz. 
Amacımız kimsenin işine karışmak değil, 
tüm işlerin doğru ve standart bir şekilde 
yürütülmesini sağlamaktır. 
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Tüm teşkilat, il başkanları, ilçe, belde baş-
kanları, tüm belediye başkanlarımız, sizle-
ri birileri rahatsız etmek isteyebilir. Unut-
mayın, fitne bugün başlamadı. Fitne, fesat 
unsurları, böyle bir güçlü yapıyı her zaman 
tahrik, tahrip etmek üzere hep yollarına 
devam edeceklerdir. Bunlar hep içinizden, 
içimizden çıkan birileri olacaktır. Bunlar 
kapımıza dayandıkları zaman verilecek 
cevap şu olmalı, “Bizim işimiz var, lütfen 
yolunuza.” Çünkü bizler seçim kampanya-

sında kar kış demeden koştururken, birile-
ri yurt dışında seyahat ederken, birilerinin 
de Anadolu’nun değişik yerlerinde bu fit-
ne, fesat unsurlarını karıştırmaya çalıştık-
larını da çok çok iyi biliyoruz. Onun için 
hep beraber kenetleneceğiz, Bir olacağız, 
İri olacağız, Diri olacağız, Kardeş olacağız, 
hep birlikte Türkiye olacağız.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun. Al-
lah yar ve yardımcımız olsun.

Değerli arkadaşlar, değerli belediye baş-
kanlarımız, aziz kardeşlerim, sizleri bir 
kez daha en kalbi duygularımla, muhab-
betle selamlıyorum. AK Parti İstişare ve 
Değerlendirme Toplantılarımızın 28’inci-
sinin kapanış oturumunda sizlerle bera-
beriz. Toplantımızın bir kez daha ülkemiz, 
milletimiz ve partimiz için hayırlara vesi-

le olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum. 
Toplantımıza katkı sunan tüm arkadaşla-
rımıza teşekkür ediyorum.

Dün yaptığım açılış konuşmasında seçim 
sonuçlarından dış politikaya kadar geniş 
bir alanda, partimizi ve ülkemizi ilgilen-
diren meseleleri enine boyuna değerlen-

Hiç Kimsenin Şahsi Ajandası, 
AK Parti’nin Misyonunun

Önüne Geçemez

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kapanış Konuşması
Ankara | 28 Nisan 2019
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ve onunla bağlantılı olarak faiz ve enflas-
yon üzerinden ekonomimizi çökertmeye 
yönelik bir saldırıya uğradık. Kısa sürede 
gereken tedbirleri alıp normalleşme süre-
cine geçişi sağladık. Bu saldırı, elbette sı-
kıntılara yol açtı, ama aynı zamanda eko-
nomimizin direncini de artırdı. Ülkemize 
dayatılan kur, faiz, enflasyon şer üçgenine 
karşı nasıl davranmamız, nasıl karşılık 
vermemiz gerektiğini gördük. 

Ekonomik göstergeler bakımından 2018 
yılını, yaşadıklarımızı göz önünde bulun-
durduğumuzda, her şeye rağmen başarılı 
bir şekilde geride bıraktık. Son çeyrekte-
ki küçülmeye rağmen yılı yüzde 2,6 gibi 
önemli bir büyüme oranıyla kapattık. İhra-
catımız 168 milyar dolar gibi tarihimizin 
en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yılın ilk 
çeyreğinde ekonomide dengelenme devam 
etti. Göstergelere baktığımızda, tüm verile-
rin artık olumlu yönde bir yükselişe işaret 
ettiğini görüyoruz. Güven endekslerinden 
sanayi üretimine ve kapasite kullanım o-
ranlarına kadar her konuda müspet haber-
ler geliyor. Tabii ki bazen sıkıntılı haberler 
aldığımız da olmuyor değil. 

Şimdi önümüzde seçim gerilimi yaşama-
yacağımız 4 yılı aşkın bir süre bulunuyor. 
İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri bi-
rer birer hayata geçirmekte kararlıyız. 
Geçtiğimiz 17 yıldaki tecrübelerimiz bize, 
önümüzdeki 4 yılda çok büyük başarılara 
imza atabileceğimizin güvenini veriyor. 
Ekonomide yeni dönemin ilk yol haritası-
nı seçimden hemen sonra açıkladık. Vergi 
sistemi, tarım, bankacılık ve finans gibi 

alanlarda bu yıl içinde hayata geçireceği-
miz yapısal değişiklikleri kamuoyu ile pay-
laştık. Öncelikle bankacılık sektörünün 
sermaye yapısını güçlendirecek ve bunun 
üzerinden reel kesimin finans imkânını 
genişleteceğiz. 

Ağustos ayından beri yaşanan sıkıntıları 
çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızı rahat-
latacak adımları attıkça, başımızdaki kara 
bulutların dağılacağına inanıyoruz. Esa-
sen, ekonomide son 9,5 ayda yaşananlar 
ülkemizin ekonomik gerçeklerinden kay-
naklanmış da değildir. Bir dönem sınır-
larımıza atılan füzeler, bombalar, sıkılan 
kurşunlar neyse, son aylarda ekonomimi-
ze yapılan saldırılar da aynısıdır. Hatta bir 
ay öncesinde de benzer girişimler oldu, 
hemen tedbirlerimizi alıp, kimse fark et-
meden önünü kestik. Silahlı ve diplomatik 
teröre nasıl teslim olmadıysak, ekonomik 
teröre de teslim olmadık, olmayacağız. 
Geçtiğimiz zorlu sınamalar bize, büyük 
ve güçlü Türkiye’yi inşa davasından asla 
taviz veremeyeceğimizi tekrar hatırlatmış-
tır. Bir kez daha gördük ki, ya olacağız, ya 
öleceğiz; bunun başka yolu yok. 

Kritik virajları inşallah geride bıraktık ve 
potansiyelimizi yeniden hayata geçirebi-
leceğimiz bir iklime girdik. Elbette önü-
müzdeki aylarda da bizi rahat bırakma-
yacaklar. Güvenlik siyasetiyle ekonomik 
ilişkilerin kasıtlı olarak birbiriyle çatış-
tırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ancak, 
son 6 yıldır, özellikle de 24 Haziran seçim-
lerinden bu yana yaşadıklarımız bize, sal-
dırılarla nasıl mücadele edeceğimizi de 
gösterdi. İnşallah bundan sonra her şey 

dirmiştim. Bugün toplantının müzakere-
ler kısmında da sizlerle beraber olmanın 
arzusu içerisindeydim. Fakat büyükşehir 
belediye başkanlarıyla, il başkanlarıyla, 
kadın kolları ve gençlik kollarıyla dün baş-
lattığım birebir görüşmelerimiz bugüne 
sarktı. Sorunları dinledik ve bu sorunların 
çözümü noktasında büyükşehir belediye 
başkanlarım ve tüm kabine üyelerimiz-
le ayrıca bir toplantı yaptık. Bugün, yine 
gündemle ve ülkemizin geleceğiyle ilgili 
hususlardaki görüşlerimi paylaşmayı sür-
düreceğim.

Bunun yanında, AK Parti kadroları olarak 
bizlerin milletimiz karşısındaki sorum-
luluklarıyla ilgili hatırlatmalar da yapa-
cağım. Açış konuşmamızın ardından Ge-
nel Merkez Yerel Yönetimler, Çevre Şehir 
ve Kültür Başkanlıklarımız, seçim süreci 
ve önümüzdeki dönemle ilgili hazirunu 
bilgilendirdiler. İçişleri, Çevre ve Şehirci-
lik ile Hazine ve Maliye Bakanlarımız da, 
kendi görevler alanlarıyla ilgili sunumlar 
yaptılar. Biz de, burada bulunduğu süre 
boyunca büyükşehir belediye başkanları-
mız başta olmak üzere, arkadaşlarımızla 
başbaşa ve heyetler halinde çok sayıda top-
lantı gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir 
yanından gelen büyükşehir, il, ilçe, belde 
belediye başkanlarımızın da, gerek kendi 
aralarında, gerekse genel merkez yönetimi 
ve bakanlarımızla faydalı görüşmeler yap-
tıklarına inanıyorum. 

İstişare geleneği, bizim hem inancımızın, 
hem kültürümüzün en önemli hasletlerin-
den biridir. Cuma gecesinden beri sizlerle 
yürüttüğümüz bu istişare toplantısının 

benzerlerini teşkilatımızla ve milletvekil-
lerimizle de tekrarlayarak, önümüzdeki 
dönemin yol haritasını şekillendireceğiz. 
Bu güzel geleneğin, tüm şehirlerimizde 
teşkilatımızın, milletvekillerimizin, bele-
diye başkanlarımızın, belediye meclis ve il 
genel meclisi üyelerimizin katılımıyla dü-
zenli olarak devam ettirilmesi çok önem-
lidir. Samimiyet, her iş gibi istişarenin de 
temel şartıdır. Herkes istişarelerde görüş-
lerini, tenkitlerini, tekliflerini ortaya koya-
cak, sonuçta heyetten çıkan karara da tabi 
olacaktır. Bizim ictimai ve siyasi terbiye-
miz bunu gerektirir. Sizlerin her birinin de 
bu anlayışa sıkı sıkıya bağlı kalacağınıza 
inanıyorum. 

Ekonomide Yapısal Dönüşümleri 
Birer Birer Hayata Geçireceğiz

Değerli arkadaşlar,

Dünkü konuşmamın yoğun gündemi ara-
sında kaybolup gitmemesi için ekonomiy-
le ilgili değerlendirmelerimi bugüne bı-
rakmıştım. Ekonomi, güvenlikle birlikte, 
önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz 
arasında yer alacaktır. Bilindiği gibi, eko-
nomide, Gezi Olaylarına kadar gerçekten 
tarihi başarılara imza attığımız bir dönem 
yaşadık. Son 6 yılda, neredeyse kesintisiz 
bir şekilde ardı ardına maruz kaldığımız 
saldırılar, güvenliğimizle birlikte ekono-
mimizi de hedef aldı. 15 Temmuz darbe 
girişiminin amacı, ülkemizin sadece yöne-
timini ele geçirmek değildi, aynı zamanda 
ekonomimiz de sabote edilmeye çalışıldı. 
Son olarak geçtiğimiz Ağustos ayında, kur 
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makla mükellefiz. CHP yönetimi başkadır, 
CHP’ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. 
Mesela dün bir CHP yöneticisi çıkıp, bizim 
şehit cenazelerine katılım konusunda has-
sasiyet gösterilmesiyle ilgili sözlerimize 
karşı, tam da anlatmaya çalıştığımız çar-
pık zihniyeti bir kez daha ortaya sermiştir. 
Biz 82 milyon olarak birlik ve beraberlik 
içinde hareket etmemiz gerektiğini söylü-
yoruz, CHP kafası bunu ayrıştırma, gergin-
liği ve kutuplaştırmayı artırma çabası diye 
anlıyor. Biz terör örgütünün güdümünde-
ki partiyle birlik olursanız şehitlerimizin 
kemiklerini sızlatırsınız diyoruz, onlar ha-
diseyi meşrulaştırmaya çalıştığımızı iddia 
ediyor. Biz saldırıyı açık bir dille kınadık. 
Biz şehit yakınlarının ve koskoca bir ilçe 
halkının tariz edilmesine, taciz edilmesi-
ne, terörist ithamına ve hakarete maruz 
kalmasına karşı çıkıyoruz.  

Çubuk’taki o vatandaşlar zaten yaralı. Ön-
ce Çubuklu vatandaşlarımı provoke ede-
ceksin, Artvin’deki yolculukta teröristlerin 
saldırısına uğramışsın, kalkıp onlarla ken-
dini eş duruma getireceksin. Buna benim 
Çubuk’taki vatandaşım tahammül eder 
mi? Artvin’de sana, o kol kola gezdiklerin 
saldırdı. 

CHP’nin gönlü olacak diye milletimizin 
istiskal edilmesine elbette rıza göstereme-
yiz. Buna karşılık CHP Genel Başkanının, 
konvoyumuza saldırılıp bir polis memuru-
muzun şehit olduğu olayda, “Rüzgâr eken 
fırtına biçer” diyerek, bırakınız ahlaka, in-
sanlığa sığmayacak bir yaklaşım gösterdi-
ğini iyi hatırlıyoruz. Bizim arkadaşlarımı-
za saldıranları kucaklayıp terlerini silen, 

polise teslim etmemek için etrafında etten 
duvar ören CHP yöneticilerini de unutmadık. 

Türkiye’de, özellikle yerli ve milli olan her 
şeye yönelik linç kampanyası söz konusu 
olduğunda kimse CHP’nin eline su döke-
mez. Kıvılcımı yangına çevirme, gerçeği 
ters-yüz ederek kamuoyunu aldatma, iftira 
atma, yalanlar üzerinden kampanya yürüt-
me bunların işidir. Şahsım ve partim asla 
böyle yollara tevessül etmemiştir, etmeye-
cektir. Bir kez daha tekrarlıyorum; biz kim-
seyi linç etmiyoruz, sadece milletimizin 
değerlerini, şehitlerimizin aziz hatıraları-
nı, şehit yakınlarımızın hak ve hukukunu 
savunuyoruz. 

CHP kafası daha da ileri gidip, alenen “Biz 
sırtımızı PKK’ya dayıyoruz” diyen, her 
gün Kandil’e, terörist başına selam gön-
deren partiyle seçimlerde ittifak yapan 
sanki kendileri değilmiş gibi, Kuvayı Mil-
liyeden dem vuruyor. Bunu ben söylemi-
yorum, bunu Kandil’deki adam söylüyor. 
Ne diyor? “Biz CHP ile ittifak yapacağız, 
onlarla beraber yürüyeceğiz.” Öbürü çıkı-
yor, “Kürdistan’da oylar şuraya. Batıda AK 
Parti’yi ve MHP’yi, çökerteceğiz.” Bunları 
kim söyledi, söyleyenler belli. Bunlar sizin-
le beraber yürümedi mi? 

Bugüne kadar tek bir şehit cenazesinde 
görmediğimiz, ancak her terörist cenaze-
sinde en ön safta yer alanlarla ittifak ku-
ran, seçimlerin ardından el çakarak “bir-
likte iyi salladık” diye zafer naraları atan 
bunlar değil mi? İstanbul’da, Ankara’da, 
İzmir’de ve daha pek çok yerde büyükşe-
hir belediye başkanlıklarını birlikte kazan-

daha kolay olacaktır. Debbağ deriyi döve 
döve işlenilir hale getirir. İşte şimdi biz bu 
noktadayız.

Buradan tüm vatandaşlarımızdan, özellik-
le iş dünyamızdan, yatırımcılarımızdan, 
sanayicilerimizden, ticaret erbabımızdan 
bir ricada bulunmak istiyorum. Onları bu-
ralara George, Hans getirmedi, bu millet 
getirdi. Şu anda bu ülkeyi biz yönetiyoruz. 
Gelin, kararlarımızı başkalarının bizimle 
ilgili niyetlerine göre değil, kendi hedef-
lerimize, kendi ihtiyaçlarımıza, kendi çı-
karlarımıza göre verelim. Filanca yabancı 
finans kurumu şöyle diyormuş... Filanca 
devlet ülkemize şaşı bakıyormuş... Filanca 
kesim saçma sapan yollara tevessül ediyor-
muş... Bunların hiçbirinin zerre kadar kıy-
meti yoktur. Asıl olan ülke ve millet olarak 
bizim ne istediğimiz, ne yaptığımız, nereye 
varmak istediğimizdir. 

Türkiye, her alanda olduğu gibi ekonomide 
de öyle bir ülkedir ki, buzdağı gibi görün-
meyen kısmı görünen kısmından çok daha 
büyüktür. Bir başka ifadeyle bizim potan-
siyelimiz kullandığımız imkânlardan kat-
bekat fazladır. Şayet biz vatandaşıyla, iş 
dünyasıyla, devletiyle birlik olursak, kar-
şımızda duracak hiçbir güç yoktur. Bir ku-
tu kibritin içindeki çöpleri tek tek kolayca 
kırabilirsiniz. Ama kırkını birden kırmaya 
kalkarsanız, başaramazsınız. Biz de işte 
böyle olmalıyız. Hep birlikte hangi hedefe 
yönelirsek yönelelim, başarmama ihtima-
limiz yoktur. 

Yatırımı artırmaya, üretimi çoğaltmaya, 
ihracatı katlamaya, istihdamı yükseltme-

ye mi ihtiyacımız var? Hep birlikte buna 
yüklenirsek, yıl bitmeden işi bitiririz. Biz 
yılın başında ne dedik? Yılsonuna kadar 
2,5 milyon istihdam sağlayacağız. Bize ve-
rilen sözler yerine gelirse yılsonuna kadar 
bu hedefe ulaşırız. Terör belasını tama-
men ortadan kaldırmaya, Irak ve Suriye’de 
ülkemize kurulan tuzakları, bölgemizde 
oynanan oyunları bozmaya mı ihtiyacımız 
var? 82 milyon hep birlikte hareket eder-
sek, bu meseleyi de kısa sürede çözebiliriz. 

CHP’nin Gönlü Olacak Diye 
Milletimizin İstiskal Edilmesine 
Rıza Gösteremeyiz

Birileri ısrarla 2023 hedeflerimizi bir ha-
yal, bir serap gibi göstermeye çalışıyor. 
Halbuki biz hep birlikte bu hedeflere ina-
nır ve çalışırsak, 2023’te çok daha ötesine 
geçmemiz pekala mümkündür. Geçmişte 
bunu başardık, yine başarırız. Cumhur 
İttifakı’nın lokomotifi olduğu Türkiye Or-
tak Paydasını ne kadar büyütürsek, bu ba-
şarıya o kadar çabuk ulaşırız. 

Seçimlerde AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı-
na oy vererek, Türkiye’nin beka davasına, 
istiklaline ve istikbaline sahip çıkan her 
bir vatandaşımıza tekrar şükranlarımı su-
nuyorum. Diğer partilere, diğer ittifaklara 
oy veren vatandaşlarımızla ilgili asla bir 
kırgınlığımız, kızgınlığımız söz konusu 
değildir, olamaz. Biz, bu vatandaşlarımıza 
niçin ulaşamadığımızın, niçin kendimizi 
anlatamadığımızın, niçin gönüllerine gire-
mediğimizin, niçin desteklerini alamadı-
ğımızın muhasebesini kendi içimizde yap-
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ülkemizle bütünleşmiş olan AK Parti’nin 
misyonunun önüne geçemez. Kendini ül-
kesinden ve partisinden büyük görerek bu 
yolda yürümeye kalkanlar, zaten baştan 
kaybetmiştir. Böylelerinin Türkiye’ye ve 
AK Parti’ye kaybettirmesine izin vereme-
yiz. Bunun için tüm arkadaşlarımızdan 
oturmalarına, kalkmalarına, konuşmala-
rına, çevrelerine, işlerine, güçlerine dikkat 
etmelerini istiyorum. Daha da ileri gidi-
yorum, kimlerle oturuyorsunuz, kimlerle 
kalkıyorsunuz buna da çok dikkat etmeniz 
lazım. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim 
sana kim olduğunu. Bu tür insanlarla otu-
rup kalkarsak bunun bedelini bize halk a-
ğır ödetir. Onun için bunlara da çok dikkat 
edeceğiz.

Terör tehdidi altında olan ülkemizde dev-
let yöneticilerinin ve parti yöneticilerimi-
zin can güvenliklerini elbette sağlayacağız, 
ama asla bunu bir saltanat haline dönüş-
türmeyeceğiz. Vatandaşa karşı etrafımızda 
bir etten duvar örülmesine asla izin ver-
meyeceğiz. Ülkemizdeki her fert gibi ken-
di çevremizdeki insanların da iş yapma, 
kazanma hakkı olduğunu bileceğiz, ama 
kesinlikle bu ilişkilerin kayırmacılığın ve 
haksız kazancın vesilesi haline gelmesine 
rıza göstermeyeceğiz. Bakanlıklarımızın, 
kurumlarımızın, belediyelerimizin proje-
lerinde tek ölçü milletimize daha iyi hiz-
met vermek olacaktır. 

Az önce görüştüğüm bir büyükşehir bele-
diye başkanının “20 küsur kat inşaat yapı-
yorum, bunu yıkabilir miyim?” diye sordu, 
ona “Hiç tereddüt etme, yık” karşılığını 
verdim. Çünkü bizim sözümüz var. Ne de-

dik? “Dikey mimariye müsaade yok, yatay 
mimari yapacağız.” Çünkü bunlar vatanda-
şın, halkın hakkına tecavüzdür. Başta bü-
yükşehir belediye başkanları olmak üzere, 
tüm belediye başkanlarından bu konular-
da hassas olmalarını istiyorum. Yıkacak-
sınız. Biz yatay mimari diyoruz. İstisnalar 
tabii ki kaideyi bozmaz. Bundan içimizde 
rahatsız olanlar da olabilir. Çünkü geçmiş-
te bunlarla çok karşı karşıya kaldık. Özel-
likle yerel mimari başta olmak üzere adım-
lar buna göre atılmalıdır. 

Eğer bu konularda tereddütler varsa ye-
rel yönetimlerden sorumlu genel başkan 
yardımcısı ile irtibat kurulabilir. Ona göre 
kararlar alınacak ve adımlar atılacak. Eğer 
böyle bir noktada mimari olarak izin veril-
sin mi- verilmesin mi bunun kararını genel 
başkan yardımcım, ilgili bakanım hep bir-
likte otururuz, konuşuruz. Çünkü artık şe-
hirlerin yapılanmasında, planlanmasında 
bunlara dikkat etmemiz lazım.  Bu amacın 
ötesine geçildiğinde israf yoluna girilmiş 
olur ki, hem inancımızda, hem kültürü-
müzde böyle davranışların yeri yoktur. 

Milletin Murakabesinden 
Geçemeyen, Bizim Takdirimize de 
Mazhar Olamaz

Her alanda adaleti gözeteceğiz. Doğu-
mundan ölümüne kadar, bu ülkenin her 
bireyi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
imkânlarından adil bir şekilde yararlan-
ma, eğitim görme, iş kurma, hayat sürme 
hakkına sahiptir. Ülkemizdeki tek bir in-
sanın dahi kendini ötekileştirilmiş hisset-

dıklarını ilan edenler, şimdiden belediye 
yönetimlerini paylaşma kavgasına girişen-
ler bunlar değil mi? Her fırsatta birbirle-
rine koşup ne kadar iyi dayanışma içinde 
olduklarını göstermeye çalışanlar bunlar 
değil mi? Türkiye’nin ve Türk milletinin 
bekasına yönelik her saldırıya, adeta tek 
bir parti gibi davranarak destek verenler 
bunlar değil mi? 

Öyleyse terör örgütünün emrindeki partiy-
le birlikte hareket ettiklerini söylemimizin 
neresi yanlış?

AK Partililerin Enaniyet 
Bataklığına Sapma Lüksü Yoktur

Türkiye’de vesayetin, terör örgütlerinin 
ve darbe teşebbüslerinin hedefi olan AK 
Parti’yi aksi iddialarla suçlamak ise, he-
zeyanın ta kendisidir. Biz, Gezicileri iyi 
tanırız. Taksim’de, Dünya Kadınlar Günü 
akşamında, ezan okunurken düdüklerini 
öttürenleri, onların içinde olanları da iyi 
tanırız. Attıkları tweetlerle kalkıp, “Sizin 
Allah’ınız, belanızı versin” diyenleri iyi 
tanırız. Bizim mücadelemiz CHP’ye oy ve-
renleri, yönetimindekilerin işte bu çarpık 
zihniyetten de kurtarma mücadelesidir.  
Aynı şekilde diğer partilerin de yönetim-
leri başkadır, onlara oy verenler başkadır. 
Biz bu partilerin yönetimleriyle siyaset 
zemininde mücadele ederiz, kavgamızı ve-
ririz. Ama çok daha fazla gayreti, bu par-
tilere oy veren vatandaşlarımızı kazanmak 
için göstermek mecburiyetindeyiz. 

Şu gerçeği çok iyi biliyoruz. AK Parti, 82 
milyon vatandaşımızın her birinin umut 
kapısıdır. Hangi partiye oy verirse ver-
sin, tüm vatandaşlarımızın sorunlarının 
çözümü ve evlatlarının geleceğiyle ilgili 
gözünü diktiği tek yer AK Parti’dir, bizim 
yönetim becerimizdir; karşımdaki işte bu 
kadrodur. Her birinin farklı saiklerle diğer 
partilere oy veriyor olması, vatandaşları-
mızın AK Parti fidanını gönüllerinde hep 
canlı tuttuğu, yeşerttiği, günü gelince de 
ortaya sereceği gerçeğini değiştirmiyor. 
Aynı şekilde AK Parti’ye oy veren her bir 
vatandaşımızın da bizden çok daha büyük 
beklentileri olduğunu unutmamak duru-
mundayız. Bu durum sorumluluğumuzu 
daha da ağırlaştırıyor. Genel Başkanından 
sandık müşahidine kadar hiçbir AK Parti-
linin layüsel hareket etme, lakayt davran-
ma, görevden kaçma, hele hele enaniyet 
bataklığına sapma lüksü yoktur. Mütevazı 
olmalı ve tevazu içinde çalışmalıyız. Elim 
kirlenir diye el sıkmayan bir belediye baş-
kan adayımız varsa kaybeder ve kaybetti. 
Siz belediye başkanlarım, mutlaka el sıka-
caksınız ve vatandaşlarımızla da kucakla-
şacaksınız.

AK Parti’nin bir genel merkez yöneticisi, 
teşkilat mensubu, milletvekili, belediye 
başkanı yanlış yaparsa, bu tüm partiye za-
rar veriyor. Bakanlarımız, bürokratlarımız 
yanlış yaptığında, bunun sonuçları hepi-
mizi etkiliyor. Öyleyse gerek partide, gerek 
yönetimde bizimle birlikte yol yürüyen 
her bir arkadaşımızın milletimizin tama-
mına karşı sorumlu olduğunun bilinciyle 
hareket etmesi gerekiyor. Hiç kimsenin 
şahsi ajandası, Türkiye’nin ve artık kaderi 
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Unutmayın, içimize fitne tohumları ek-
mek isteyenlere fırsat vermeyin.  Bunlar 
kapımıza dayandıkları zaman verilecek 
cevap şu olmalı, “Bizim işimiz var, lütfen 
yolunuza.”  Bunların nereden nereye nasıl 
geldiklerini hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. 
Çok fazla vakit de kaybetmeye zamanımız 
yok. Onlarla kaybedilecek vakit haramdır.

Kimin ne yaptığına, bize hangi tuzakları 
kurduğuna değil, kendimizin ne yaptığına, 
neyi başardığına bakarak yürüdüğümüz-
de, Allah’ın izniyle aşamayacağız engel 
yoktur. Biz başkalarını konuşmayacağız, 
başkalarının bizi konuşacağı icraatlar orta-
ya koyacağız. Milletimiz bizden bunu bek-
liyor. Her seçimde oyların azaldığı, çoğal-
dığı yerler olabilir. Önemli olan toplamda 
milletimizin bize ne dediğidir. Milletimiz, 
2002 Kasım ayından bu yana her seçimde 
olduğu gibi, 31 Mart’ta da bize “Durmak 
yok, yola devam” demiştir. Eksiklerimizi 
tamamlayarak, hatalarımızı düzelterek, 
vizyonumuzu genişleterek, gücümüzü ar-
tırarak bu uzun ince yolda mücadele et-
meyi sürdüreceğiz. Rabbimiz, “İnsan için 
ancak çalıştığının karşılığı vardır” buyuru-
yor. Bu, hem dünya, hem ahiret işleri için 
böyledir. Yine Rabbimiz, “Eğer gerçekten 
inanıyorsanız, üstün gelecek olan sizsiniz” 
diyor. Biz, yolumuzun Hak yol olduğuna, 
davamızın Hak dava olduğuna, hizmetimi-
zin Hakka ve halka olduğuna yürekten ina-
nıyoruz. Hiçbir dünyevi çıkar veya kazanç, 
ömrünü Hak ve halk yolunda çalışarak ge-
çirmenin karşılığı olamaz. Cumhurbaşka-
nı olarak şahsımdan en küçük belde bele-
diye başkanına kadar bu salonda bulunan 
her bir arkadaşımın yegâne gayesi Hakka 

ve halka hizmettir, öyle olmak zorundadır. 
Biz bu hasbi hizmet anlayışına sarıldığı-
mız sürece, hiç merak etmeyin, milletimiz 
de bize hep sahip çıkar.  Ama işi başka ta-
raflara götürmeye kalkarsak, kendimizi, 
tıpkı bizden önceki nice partiler, kadrolar 
gibi tarihin tozlu rafları arasında buluruz. 

İstişare Toplantılarımız  
Devam Edecek

AK Parti, belediyelerde çeyrek asırdır, mer-
kezi yönetimde 17 yıldır üstlendiği hizmet 
sorumluluğunu, inşallah önümüzdeki 
çeyrek asırda, yarım asırda da kararlı bir 
şekilde devam ettirecektir. Yeter ki, bizler 
üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine 
getirebilelim, gerisini milletimiz kendili-
ğinden zaten halleder. 

Değerli arkadaşlar,

İnşallah Ramazandan sonra hem bu zi-
yaretleri yaparken, bir diğer taraftan da 
inşallah aynen burada yaptığımız toplan-
tının bir benzerini de önce teşkilatımızla, 
bir diğer toplantıyı kadın kollarımızla, bir 
diğer toplantıyı da gençlik kollarımızla bu 
şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki 
süreç, kendi içimizde hem bir eğitim ve sı-
nama, hem de geleceğe hazırlanma süreci 
olacaktır. 

Bir istişare ve değerlendirme toplantımı-
zın daha sonuna geldik. Buradan dağıldığı-
mız andan itibaren, dünden beri üzerinde 
konuştuğumuz, tartıştığımız, bilgilendi-
rildiğimiz hususlarda geceli gündüzlü bir 

mesine yol açarsak, vebal altına girmiş 
oluruz. Bunu yapacak olan, öncelikle işte 
bugün burada bulunan bizleriz. 

Emanete sahip çıkmak kadar emanetin 
hakkını vermek de önemlidir. Bunun için 
emanetin ehline verilmesini istiyoruz. Gö-
rev tevdi ettiğimiz her arkadaşımızın işini 
hakkıyla yapacağını varsayıyoruz. Bunu 
başaranların başımızın üzerinde yeri var-
dır. Ama kendisine tanınan fırsatı, verilen 
imkânı kullanamayanlar da, hiç kusura 
bakmasınlar, nöbeti devretmeyi kabullen-
mek zorundadır. 

AK Parti kurulduğunda beri Meclis’ten 
bürokrasiye, teşkilatlardan belediyelere 
kadar her yerde bu nöbet değişimi yaşan-
mıştır, yaşanmaya da devam edecektir. 
Millete en iyi kim hizmet ediyorsa onunla 
yola devam etmek, ülkenin ve partimizin 
yöneticisi olarak bizim görevimizdir. Eğer 
bu değişimi yapmazsak, vazifemizi ihmal 
etmiş oluruz. Milletimizin bunca yıldır 
hükümette ve belediyelerde AK Parti’den 
umudunu kesmemiş olmasının tek sebebi, 
kendi kendimizi yenileme becerimizdir. 
Gerek vazifelerine devam eden, gerekse ye-
ni sorumluluk üstlenen tüm belediye baş-
kanlarımızın, bu anlayışla hareket etmele-
rini istiyorum. Milletin murakabesinden 
geçemeyen, bizim takdirimize de mazhar 
olamayacağını bilmelidir. 

Bunun için hep, altyapı ve üstyapı çalışma-
ları yanında, sosyal belediyecilik faaliyet-
lerine ağırlık verilmesinin önemini altını 
çizerek tekrarlıyoruz.  

Ramazan ayı yaklaştı. Ramazanda başta 
Kadın Kolları olmak üzere, fakir fukara, 
garip gurebaya ulaşmayı ihmal etmeyece-
ğiz. Buralarda belediyeler ciddi manada 
bir aracı görevini üstlenecek. 

Değerli arkadaşlar,

Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis 
olarak 4 yılı aşkın, belediyeler olarak da 5 
yıllık bir zamanımız var. Son yıllarda üst 
üste yaşadığımız seçimler sebebiyle mille-
timiz biraz yoruldu. Açıkçası, siyaset de yo-
ruldu. Bunun için hep birlikte önümüzde-
ki bu uzun dönemi, tamamen icraata odak-
lanmış olarak değerlendirmek zorundayız. 

Gündemimizde üzerinde uzun uzun çalış-
mamız gereken pek çok konu bulunuyor. 
Allah nasip ederse Ramazan’dan sonra ba-
şarı sırasına göre tüm illerimizi dolaşma 
azmindeyim. Ekonomiden adalete, eğitim-
den sağlığa, askerlikten tarıma kadar her 
alanda gerçekleştireceğimiz reformların 
hazırlıklarını titizlikle sürdürüyoruz. Tabi 
bu ziyaretlerimizde varsa birçok açılışları 
da yapma imkanımız olacak.  

Sizlerin de belediye başkanları olarak, şe-
hirlerinizde çözmeniz gereken sorunlar, 
yapmanız gereken yatırımlar, vermeniz 
gereken hizmetler var. İyi bir planlama ve 
sıkı bir çalışmayla, bu dönemin sonunda 
ülkemizi ve şehirlerimizi hak ettiği yere 
getirebileceğimizi görüyoruz, biliyoruz. 
Ne dışarıdan ülkemize yönelen ekonomik 
ve siyasi saldırılar, ne de içeride ekilmek 
istenen fitne tohumları bizi gerçek günde-
mimizden kopartamayacaktır. 
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çalışma içerisine gireceğinize inanıyorum. 
Mazbatalarınızı almanızın üzerinden or-
talama 3 hafta geçmiş olmalı. Yeni göreve 
gelen bir arkadaşımız için dahi bu süre, 
belediyeyi tanıma, ekibini kurma bakımın-
dan yeterlidir. Ekiplerin kurulmasında 
muhakkak Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımdan gerekli deste-
ği almanızda çok büyük faydalar olacağına 
inanıyorum. Yaptığımız her hizmetin, ka-
zandığımız her gönlün, hayata geçirdiği-
miz her projenin, büyük ve güçlü Türkiye 
davası yolunda atılmış değerli bir adım, 

bu kutlu mücadeleye verilmiş önemli bir 
katkı olduğunu unutmayınız. Sizlere gü-
veniyorum. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bir kez 
daha sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunu-
yorum. Şehirlerinize döndüğünüzde, tüm 
çalışma arkadaşlarınıza, teşkilatlarımıza 
ve milletimize selamlarımı iletmenizi has-
saten rica ediyorum. 

Yolunuz, bahtınız açık olsun.  
Kalın sağlıcakla.

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaş-
larım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi 
duygularımla, hasretle, muhabbetle se-
lamlıyorum. Grup Toplantımızın, parti-
miz ve ülkemiz için hayırlara vesile olma-
sını diliyorum.

Yaklaşık 3 aylık bir sürenin ardından ger-
çekleştirdiğimiz bu grup toplantımızla 

birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi ça-
lışmalarımıza yeniden ağırlık vermeye 
başlıyoruz. 

Öncelikle, dün ilk orucunu tutup iftarını 
yaptığımız Ramazan-ı Şerifinizi kutluyo-
rum. Bu mübarek ayın, ülkemiz, İslam 
dünyası ve tüm insanlık için hayırlara ve-
sile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum. 

YSK’nın İstanbul Kararı, 
Demokrasimizi

Güçlendirecektir 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 7 Mayıs 2019
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sunuyorum. Sizler gibi dava arkadaşlarım 
olduğu müddetçe, Allah’ın izniyle ülkemi-
zi hedeflerine mutlaka ulaştıracağımızdan 
şüphe duymuyorum. Rabbim yar ve yar-
dımcımız olsun. 

YSK’ya Sunduğumuz   
Belgeler Gayet Sağlamdır

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, önemli bir seçimi daha geride 
bıraktı. 31 Mart mahalli idareler seçimle-
rinin sonuçlarının, bir kez daha ülkemiz 
ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olma-
sını diliyorum. 50 günlük resmi seçim 
kampanyamız boyunca, Sivas’tan başlayıp 
Uşak’ta sona eren 59 il, ayrıca 4 ilçe mitin-
gi yaptık. İstanbul’un 28 ve Ankara’nın da 
11 ilçesinde, her biri diğerinden coşkulu 
mitingler gerçekleştirdik. Emeğimizin 
karşılığını da hamdolsun aldık. Toplam 
oylarda yüzde 51,7 ve belediye başkanlığı 
sayısına göre de yüzde 54,2 düzeyinde bir 
başarı kazandık. 

Seçim sonuçlarını, önceki hafta sonu 
Kızılcahamam’da Genel Merkez yöneti-
mimiz, il başkanlarımız ve tüm belediye 
başkanlarımızla yaptığımız istişare top-
lantısında enine-boyuna değerlendirdik. 
AK Parti olarak bu seçimlerde 15 büyük-
şehir, 24 il, 516 ilçe ve 203 belde belediye-
sini yönetme hakkı elde ettik. Milletimiz 
bize, toplam 1.389 belediyenin 758’inin 
sorumluluğunu vermiştir. Büyükşehir, il, 
ilçe ve belde olarak kaybettiğimiz beledi-
yelerin her biriyle ilgili ayrı ayrı çalışma 

yapıyoruz. Bu başarısızlığa yol açan sebep-
leri; genel merkezimizden il teşkilatımıza, 
adaylarımızdan milletvekillerimize kadar 
teker teker tespit edecek ve gereğini yerine 
getireceğiz. Bu işler aceleye gelmez. Tes-
piti ne kadar sağlıklı yaparsak, çözümü 
de o derece güçlü ve kalıcı olarak hayata 
geçirebiliriz. 

Tabii seçim bitti ama tartışmaları henüz 
bitmedi. Yapılan itirazlar sebebiyle 3 ilçe-
mizdeki belediye başkanlığı seçimlerinin 
2 Haziran’da yenilenmesiyle ilgili karar 
daha önce verilmişti. Hiç şüphesiz bu se-
çimlerin en tartışmalı konusu, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi so-
nuçları olmuştur. Bilindiği gibi bu seçimi 
önce yaklaşık 25-28 bin arasında bir fark-
la AK Parti’nin kaybettiği ilan edildi. Biz, 
milli iradeye, seçim ve sandık sonuçlarına 
olan teslimiyetimiz sebebiyle, bu durumu 
saygıyla karşılamaya hazırdık. Nitekim, 
gerek seçim gecesi yaptığımız basın top-
lantısında, gerekse de Genel Merkezimiz-
deki balkon konuşmamızda bu durumu 
ifade ettik. 

İlerleyen saatlerde ve günlerde arkadaşla-
rımızın yaptığı sandık sonuç tutanaklarıy-
la, ilçe birleştirme tutanaklarıyla, geçersiz 
oylarla ilgili itirazlar netleştikçe karşımıza 
bambaşka bir manzara çıktı. Bu süreçte 
gördük ki, AK Parti’ye oy veren yaklaşık 15 
bin seçmenin iradesi alenen gasp edilmiş-
tir. Bu hataların bir kısmı sehven yapılmış 
olsa da, önemli bir bölümünde kasıt oldu-
ğu açıkça bellidir. Çünkü hatalar diğer par-
tilerde aynı oranlarda yapılmamış, sadece 
AK Parti’nin oylarında belirgin bir farklı-

Sulh dini olan İslam’ın, her türlü kötülüğü, 
her türlü zulmü kat’i olarak yasakladığı; 
iyiliği, güzelliği, ihsanı, yardımlaşmayı teş-
vik ettiği Ramazan ayını, hakkıyla değer-
lendirebilirsek ne mutlu bizlere… Ülkemiz 
sınırları içinde karnı aç yatağa giren tek 
bir insan varsa, bu ayın hakkını verememi-
şiz demektir. Yaşadığımız şehirde tek bir 
mağdur, tek bir mazlum varsa, ve bizim 
bundan haberimiz yoksa, daha da kötü-
sü imkânımız olduğu halde kendisine el 
uzatamamışsak, Ramazanımız heba olmuş 
demektir. Yakın akrabalarımızdan, arka-
daşlarımızdan başlayarak, küskün, dargın, 
kırgın olduğumuz, kin ve nefret izlerini 
yüreğimizden silip atamadığımız tek bir 
kişi varsa, Ramazanı gerçek anlamda idrak 
edememişiz demektir. Bu mübarek günler-
de Müslüman kanı döken İsrail gibi, Esed 
rejimi gibi, bölücü terör örgütü gibi katil 
yapılara samimi olarak kalbimizle buğz 
edemiyor, elimizle de yapabileceklerimizi 
yapamıyorsak, Ramazanımız boş geçiyor 
demektir. Ülkemizi ve milletimizi dört bir 
koldan kuşatmaya çalışanlara karşı tek 
yumruk, tek yürek, tek vücut olamıyorsak, 
Ramazan’dan nasibimizi yeterince alama-
mışız demektir. 

Rabbim bu mübarek günlerde; “Tek Millet, 
Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” ilkele-
ri etrafında oluşturmaya çalıştığımız Tür-
kiye Ortak Paydası altında 82 milyon ola-
rak hep birlikte toplanmayı, kucaklaşmayı 
nasip etsin diyorum. Suriye’de ülkemize 
kurulan tuzakları hala göremeyen gözle-
rin önündeki perdeyi kaldırsın diyorum. 
Irak sınırlarımızda 35 yıldır oynanan oyu-
nu kabullenemeyen gönülleri ıslah etsin 

diyorum. Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege’de 
haklarımızı gasp etmeye yönelik adımları 
anlamayanlara idrak versin diyorum.  

Rabbim bu mübarek günlerde; Tüm yü-
kümlülüklerimizi yerine getirmemize rağ-
men Avrupa Birliği’nin bizi tam üyeliğe 
kabul etmemesinin gerisindeki saplantılı 
ruh halini çözemeyenlerin akıllarını başla-
rına getirsin diyorum. Amerika’nın, bölge 
politikalarını ısrarla ülkemizin çıkarları-
na karşı oluşturmasındaki ve Türkiye’yi 
sürekli yaptırımlarla tehdit etmesindeki 
amacı kavrayamayanlara gerçekleri gös-
tersin diyorum. Türkiye ve Türk milleti 
olarak biz, tüm insanlığın ve ümmetin iz-
zeti, onuru, adaleti için mücadele ederken, 
kendi inançlarına ve halklarına ihanet 
edenlerin kalplerini yumuşatsın diyorum. 

Duaların en efdal olanı, Müslümanın Müs-
lümana duasıdır. Şu mübarek günlerde 
herkesi, milletimizin, ümmetin ve insan-
lığın hayırlı, huzurlu, güvenli, müreffeh 
geleceği için dua etmeye davet ediyorum. 
Rabbimiz bize defalarca “Zorluklarla bera-
ber kolaylıkların da olduğunu” müjdeliyor. 
En büyük gücümüzün halisane bir şekilde 
yaptığımız dualarımız, ibadetlerimiz oldu-
ğunu aklımızdan çıkarmadan bu mübarek 
günleri en iyi şekilde değerlendireceğiz.  
Rabbimizin vaadine sonsuz teslimiyetimiz-
le, karşımızdaki zorlukların içindeki veya 
sonundaki kolaylıklara güvenerek müca-
delemizi sürdüreceğiz. Evet, biz bu yolda 
son nefesimize, son takatimize kadar gece 
gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu kut-
lu dava yolunda bizimle birlikte olan her 
bir kardeşime tekrar tekrar şükranlarımı 
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Yüksek Seçim Kurulu, hem bizim, hem di-
ğer partilerin temsilcilerini dinlemiş, veri-
len bilgileri, belgeleri incelemiş ve kararı-
nı ortaya koymuştur. İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı seçimleri, 23 Haziran 
2019 Pazar günü yenilenecektir. Kararın 
ülkemize ve İstanbul’umuza hayırlı olma-
sını diliyoruz. Bu kararı, siyasetçiler olarak 
sorunlarımızı demokrasi ve hukuk içinde 
çözme irademizi güçlendirecek, hakemliği 
milli iradeye bırakacak en doğru adım ola-
rak görüyoruz. 23 Haziran’a kadar olan sü-
rede, çok daha fazla çalışarak, İstanbul’da-
ki tüm hemşehrilerimizin gönlüne girerek 
seçimleri kazanmaya çalışacağız. İstanbul 
halkının 23 Haziran’da gelecek 5 yılı için 
en isabetli kararı vereceğine inanıyorum. 

Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum; 
Türkiye bir demokrasi ve hukuk devleti-
dir. Şayet Yüksek Seçim Kurulu tam tersi 
yönde bir karar vermiş olsaydı, daha ön-
ce defalarca ilan ettiğimiz gibi, yine buna 
uyacaktık. Biz sadece milli iradeye saygı-
nın gereği yerine getirdik. Türkiye’de de-
mokrasiyi gerçek anlamda ayağa kaldıran, 
tüm kural ve kurullarıyla işler hale getiren 
parti biziz. Diğerlerinin de aynı şekilde 
davranmasının gereğini anlatıyoruz. İs-
tanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin 
kalkmasını sağlayacak bu kararı, demok-
rasimizi güçlendirecek önemli bir adım 
olarak görüyoruz. 

Türkiye geçmişte, kendini milletin ve dev-
letin üstünde gören sözüm ona elitlerin yol 
açtığı tahribatlar yüzünden ağır bedeller ö-
demiş bir ülkedir. Ülkemizin yeniden siya-
set ve toplum mühendislerinin operasyon 

alanı haline gelmesine izin vermeyeceğiz. 
Milli iradenin önünden, arkasından dola-
şarak sandığa gölge düşürmeye çalışanla-
ra meydanı bırakmamakta kararlıyız. Bu 
amaçla perde arkasından sinsice operas-
yon yürütenlerin de, sahada kendine yer 
açmaya çalışanların da hepsini biliyoruz. 
Milletimizin hiçbir meselesinin çözümü, 
hiçbir sıkıntının aşılması konusunda en 
küçük bir projeleri, hazırlıkları, çalışmala-
rı, hepsinden önemlisi böyle bir niyetleri 
olmayanların oyunlarını bozacağız. “Ar-
mut piş, ağzıma düş” misali, oturdukları 
yerden sadece bize hata yaptırarak ülke-
nin yönetimine el koymayı hesaplayan 
karanlık odaklara, bekledikleri fırsatı asla 
vermeyeceğiz. 

Bazı iş adamı grupları, dün açıklanan bu 
karardan sonra baktık ki garip garip açıkla-
malar yapıyorlar. Güzel... Biz, Türkiye’nin 
normalleşmesini istiyoruz. Böyle bir açık-
lama, seçim hukukunun işletildiği bir yer-
de normalleşmeyi getirmez. Bunlar anor-
malleşmeye yol açar. Yanlış yapıyorsunuz. 
Önce herkes haddini bilecek. Herkes işini 
yapacak. Ekonomiyle mi uğraşıyorsun? İş 
adamı mısın? Sen işini yap, sana düşeni, 
sandığa gidip oyunu kullanmaktır. Seçim 
yargısının bu noktada vermiş olduğu kara-
ra adeta müdahale mahiyetinde açıklama-
lar sizin nerede durduğunuzu gayet güzel 
bir şekilde ortaya koyuyor. 

İlk olarak da, bu seçimlerde gördüğümüz 
eksikliklerin, aksaklıkların, yanlışlıkların 
bir daha tekerrür etmemesi için gereken 
hukuki düzenlemeleri süratle gerçekleşti-
receğiz. Tabii önce teşkilatıma sesleniyo-

lık ortaya çıkmıştır. Meseleyi biraz daha 
araştırınca, hem seçmen listeleriyle, hem 
de sandık kurulu üyeleriyle ilgili ciddi 
usulsüzlükler, kanuna aykırı uygulamalar 
olduğunu gördük. İlçe ve il seçim kurulla-
rındaki itirazlarımızın ardından konuyu 
Yüksek Seçim Kuruluna taşıdık. Sunduğu-
muz belgeler gayet sağlamdır. Yaptığımız 
her itirazın gerisinde, inkârı mümkün ol-
mayan somut deliller vardır. 

Şayet aradaki fark neredeyse yarı yarıya 
azalmamış olsaydı, mesele buralara kadar 
zaten gelmezdi. Fakat gözümüzün önünde 
tüm çıplaklığıyla duran hukuksuzluğu, da-
ha vahimi bir irade gaspını görmezden ge-
lemeyiz. Seçim gecesinden bugüne kadar 
yaşanan sürecin sebebi işte budur. 

Değerli arkadaşlar, 

Biz bu yapılanların hesabını milli irade 
hırsızlarından sormazsak, milletimiz biz-
den hesap sorar. Açık konuşmak gerekirse, 
sadece iptal oylarının sayımıyla ve birleş-
tirme tutanaklarının düzeltilmesiyle böy-
lesine büyük bir oy sayısının ortaya çıkma-
sı dahi içimize kurt düşürmeye yetmiştir. 
Birilerinin suyu bulandırarak balık avına 
çıktıkları intibaına kapıldık. Hele hele İs-
tanbul’daki yaklaşık 62 bin sandık görevli-
sinden neredeyse 20 bine yakınının, seçim 
kanunundaki açık emre rağmen, kamu gö-
revlileri arasından değil de, banka ve özel 
okul çalışanları arasından seçilmiş olması, 
şüphelerimizi daha da artırdı. 

Biz Sadece, Gasp Edilen 
Haklarımızın Peşindeyiz

Seçimler öncesinden başlayarak bir takım 
kirli ellerin işin içine girdiği ve konuyu a-
dım adım bu noktaya getirdiği anlaşılıyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı seçimlerinde organize bir yolsuzluk ve 
tam kanunsuzluk hali olduğuna samimi 
olarak inanıyoruz. Tek tek hatalar, eksik-
ler, kusurlar mazur görülebilir. Ama san-
dık kurulu üyelerinin neredeyse üçte biri-
nin kanunu aykırı atanmış olmasını, iptal 
edilen oyların çok büyük bir bölümünün 
AK Parti’ye ait çıkmasını kimse masum bir 
hata olarak izah edemez. Bu inançla hu-
kuk mücadelemizi, seçim kanunumuz çer-
çevesinde, dün akşama kadar sürdürdük. 
Yoksa, AK Parti’nin sandıktan çıkan so-
nucu kabullenmemek, hakkı olmayan bir 
seçimi kazanmış gözükmek gibi bir derdi 
asla yoktur, olamaz. Biz sadece, gasp edi-
len haklarımızın ve yapılan açık usulsüz-
lerden kaynaklanan hataları düzeltmenin 
peşindeyiz. 

Şayet durum tam tersi olsaydı, yani AK 
Parti az bir farkla seçimi kazanmış gözü-
küp de, ardından fark yarı yarıya azalsaydı 
ve aynı usulsüzlükler tespit edilseydi, ina-
nın bana, ensemizde her gün boza pişirili-
yor olurdu. Böyle bir durumda bize söyle-
mediklerini, etmediklerini bırakmayacak 
olanların, şimdi hukuki haklarımızı kul-
landığımız için aynısını yapıyor olmaların-
daki ikiyüzlülüğü milletimizin takdirine 
bırakıyorum. 
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Biz hep beraber sağlam durursak, hiçbir 
saldırı ekonomimizde arzu edilen tahriba-
ta yol açamaz. 

Üstesinden geldiğimiz her saldırının ardın-
dan ekonomimizin daha da güçlü bir şekil-
de yoluna devam ettiğini biliyoruz. Bunun 
için, bugüne kadar olduğu gibi, önümüz-
deki dönemde de ülkemize ve özellikle 
ekonomimize millet olarak hep birlikte sı-
kı sıkıya sahip çıkacağız. Felaket tellalları 
istedikleri kadar tamtamlarını çalsınlar, 
tüm göstergeler ekonomide iyiye, olum-
luya doğru ümit verici bir kıpırdanmanın 
yaşandığını gösteriyor. Üretim kıpırdıyor, 
ihracatımız artmayı sürdürüyor, istihdam 
yükselişe geçti, turizmde rekorlar kırıyo-
ruz, yatırımcılar arayış içinde…

Kur-faiz-enflasyon şer üçgenine ülkemizi 
hapsedip ekonomik olarak çökertme gay-
retlerinden elbette vazgeçilmeyecektir. 
Siyasi ve ekonomik yaptırım tehditleriyle 
bizi taciz etmekten geri durmayacaklardır. 
Ama biz yönümüzü geleceğe çevirir ve eli-
mizdeki imkânları aktif olarak üretime, ya-
tırıma, istihdama yönelik kullanırsak, bu 
çabalar sonuçsuz kalmaya mahkumdur. 
Çözümü dışarıda değil, kendi içimizde, 
kendi yüreğimizde, kendi ellerimizde ara-
yacağız. Milletimiz bugüne kadar bizi hiç-
bir mücadelemizde hiç yalnız bırakmadı, 
hiç yanıltmadı. Biz Türkiye’nin büyüklü-
ğüne, Türk Milletinin gücüne inanıyoruz.  
Bu inançla, inşallah bu dalganın üstesin-
den de hep birlikte geleceğiz. 

Kibrinden Yanına 
Yaklaşılmayanlar, Derin Derin 
Muhasebe Yapmalıdır

Değerli arkadaşlar,

AK Parti olarak, genel merkezimizle, Mec-
lis grubumuzla, teşkilatlarımızla, beledi-
yelerimizle milletimizin en büyük umudu 
olduğumuzu aklımızdan çıkarmayacağız. 
Sadece bize oy verenlerin değil, tercihle-
rini şu veya bu sebepten dolayı başka par-
tilerden, başka adaylardan yana kullanan-
ların da umutları AK Parti’dir. Çünkü bu 
vatandaşlarımız da, ülkemizin ve milleti-
mizin sorunlarını çözebilecek formüllerin 
de, iradenin de, gücün de sadece partimiz-
de bulunduğunu biliyor. Bize düşen, mil-
letimizin gönlündeki bu sevgiyle aramıza 
giren engelleri kaldırmaktır. Bunun için 
hep gönüllere girmekten, mütevazı olmak-
tan, kibirden uzak durmaktan, samimi-
yetle çalışmaktan, kul hakkından, yetim 
hakkından, emaneti ehline vermekten söz 
ediyoruz. Söylediğimiz her şeye samimi-
yetle inanıyor, onun için de ısrarla tekrar 
ediyoruz. Buna rağmen hala millete tepe-
den bakan, kibrinden yanına yaklaşılma-
yan, milletle arasına duvar ören varsa, ba-
şını ellerinin arasına alsın ve derin derin 
muhasebe yapsın derim. Çünkü eğer bu 
arkadaşlarımız kendi muhasebelerini ken-
dileri yapmazlarsa, biz onlar için gereğini 
yapmak zorunda kalacağız. 

Bu davaya, bu partiye, bu mücadeleye en 
küçük bir katkı veren herkesin başımızın 
üzerinde yeri vardır. AK Parti hareketi, her 

rum: Bir defa sandıkları en ideal şekilde 
kontrol etmeliyiz. İşi asla hafife almamak 
gerekiyor. Arkadaşlarımız şimdiden çalış-
maya başladılar, konuyu en kısa zamanda 
Meclis gündemine getirecekler. 

Ekonomimize Millet Olarak 
Hep Birlikte Sıkı Sıkıya Sahip 
Çıkacağız

Değerli arkadaşlar,

Ekonomimizin güvenliğini, en az sınırla-
rımızın güvenliği, nesillerimizin geleceği 
kadar önemli görüyoruz. Son dönemde 
ekonomide yaşanan dalgalanmaların se-
bebini doğru okumazsak, yanlış sonuçlara 
varmamız kaçınılmaz olur. Ülkemizi kü-
resel bir senaryo doğrultusunda yeniden 
dizayn etmek isteyen bir projeyle karşı 
karşıya olduğumuz, artık su götürmez bir 
gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Bu 
dayatmaya karşı, biz milletimizle birlikte 
istiklalimize ve istikbalimize sahip çıktık-
ça, ülkemize yönelik saldırılar, özellikle de 
ekonomimize yönelik sabotajlar artıyor. 
Ekonomide, 15 Temmuz darbe girişiminin 
olduğu geceye kadar gayet iyi giden göster-
gelerin, birden bire allak bullak olmasını, 
tek başına ülkemizin kendi dinamikleriy-
le açıklayabilmek mümkün değildir. Hiç 
şüphesiz bizim eksiklerimiz olabilir, ama 
bugün önümüzde duran manzara tam bir 
ekonomik sabotaj halidir. 

Peki, ne yapacağız? Bir dönem şehirleri-
mizi kana ve ateşe bulayan teröristlere ne 
yaptıysak onu yapacağız. Sınırlarımıza da-

yanan teröristlere ne yaptıysak onu yapa-
cağız. Ülkemizi uluslararası alanda köşeye 
sıkıştırmak isteyen kumpaslara karşı ne 
yaptıysak onu yapacağız. İktidara geldiği-
miz 2002 yılında her bakımdan hırpalan-
mış, yıpratılmış, zayıflatılmış Türkiye’nin 
büyümesi, güçlenmesi için ne yaptıysak 
onu yapacağız. Yani önce Bir olacağız, İri o-
lacağız, Diri olacağız, Kardeş olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız. 

Bunu başardıktan sonra çok çalışacağız. 
Meclisimiz çok çalışacak, reformların 
yasal altyapısını hazırlayacak. Cumhur-
başkanlığı olarak biz çok çalışacağız, her 
konuda sorunları çözerek ülkemizi adım 
adım hedeflerine yaklaştıracağız. İşadam-
larımız çok çalışacak, yeni yatırımlarla, 
kapasitelerini daha etkin kullanarak, üre-
timlerini, ihracatlarını, istihdamlarını ar-
tırarak ülkemizi büyütecekler. İşçilerimiz 
çok çalışacak, en iyi, en verimli, en mü-
kemmel üretimi yapmak için ter dökecek-
ler. Esnafımız, sanatkârımız çok çalışacak, 
her sabah besmeleyle açtığı ekmek tekne-
sinin bereketli olması için gayret göstere-
cek. Bürokratımız, memurumuz çok çalı-
şacak, devletin işlerinin en düzgün şekilde 
yürütmenin, millete en faydalı hizmetleri 
vermenin çabası içinde olacak. Çiftçimiz, 
hayvancımız, tüccarımız çok çalışacak, 
en yüksek mahsulü elde etmenin, tüketi-
ciye en uygun fiyatla ürün ulaştırmanın 
mücadelesini verecek. Akademisyenleri-
miz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz çok 
çalışacak, ülkemizin yetişmiş insan gücü-
nün gelişmesine katkıda bulunacak. Vel-
hasıl 82 milyon hep birlikte çok çalışacak, 
Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. 
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şeyden önce insan kazanma hareketidir. 
Bu sayede 10,5 milyon üyeyle Türkiye’nin 
en geniş tabanlı partisi haline geldik. Ahde 
vefa, bizim siyaset geleneğimizin en başta 
gelen ilkelerinden biridir. AK Parti öyle 
büyük bir çatıdır ki, bunun altında herke-
se düşen bir görev, herkese yapacak bir iş 
vardır. Ama aynı zamanda hiç kimsenin 
bu kutlu çatıya zarar verme, yani kendi 
çıkarlarını davaya hizmetin önüne koyma 
hakkı da yoktur. Böyle bir durumda bizim 
tercihimiz her zaman, ihtiraslı bireylerin 
zaaflarından değil kadim olan davanın se-
lametinden yana olur, olacaktır. Önümüz-
deki dönemde tüm arkadaşlarımın, halle-
rini, hareketlerini, çalışmalarını, duruşla-
rını, sözlerini bu çerçevede gözden geçirip, 
kendini derleyip toplamasını istiyorum. 
Milletimizin umudunu boşa çıkaracak, 
AK Parti’nin ülkemize yapacağı nice hiz-
metlerin önünü kesecek bir vebalin altına 
hiçbir arkadaşımızın bilerek girmeyeceği-
ne inanıyorum. 

Ramazan ayını, manevi iklimine uygun 
bir şekilde değerlendirip, bayramı idrak 
ettikten sonra ilk fırsatta seçimlerde bize 

en yüksek desteği veren il ve ilçelerimize 
teşekkür ziyaretlerine başlayacağım. Bu 
ziyaretlerde milletimizle mümkün oldu-
ğu ölçüde yüz yüze, ruberu görüşeceğiz. 
Böylece, gerek ülke meseleleriyle, gerekse 
teşkilatlarımızla ve milletvekillerimizle il-
gili değerlendirmeleri vatandaşlarımızdan 
bizzat dinleme imkânı bulacağız.  Her za-
man en büyük hakem olarak gördüğümüz 
milletimizin kararı, önümüzdeki dönemde 
de yolumuzu aydınlatacaktır. 

Bugün Şırnak’ta bir şehidimiz var. Şehidi-
mize Allah’tan rahmet diliyorum, ailemize 
ve milletimize başsağlığı diliyorum. Terör-
le mücadelemiz aynı karalılıkla sonuna ka-
dar devam edecektir. Şu anda bu mücade-
leyi sürdüren, tüm bu mücadelenin içinde 
olan kardeşlerime Allah’tan muvaffakiyet-
ler diliyorum, Rabbim yar ve yardımcıları 
olsun.

Bu duygularla bir daha hepinize sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun diyorum. 

Meclis çalışmalarında her birinize başarı-
lar diliyorum. Kalın sağlıcakla.

Değerli kardeşlerim, sevgili dava ve yol ar-
kadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Bugün itibariyle artık ikin-
ci haftasının ilk gününü de geride bırak-
tığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyo-
rum. Ramazan boyunca tuttuğumuz oruç-

ların, eda ettiğimiz ibadetlerin, yaptığımız 
hayırların Rabbim katında kabul olmasını 
diliyorum. Bayrama da, ondan sonraki 
günlere de ülke ve millet olarak hep bir-
likte huzur, güven, sağlık, afiyet içerisinde 
girmemizi Rabbimden niyaz ediyorum. 

AK Parti’yi, Kendi Heva ve 
Heveslerinin Aracı Gibi 

Görenlerin Bu Çatı Altında 
Yeri Yoktur

AK Parti Milletvekilleri ile İftar | Ankara | 13 Mayıs 2019
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konusundaki usulsüzlükleri, eksikleri, ha-
taları araştırırken, sandık kurulu üyeleriy-
le ilgili yanlışı da tespit ettik. Tabii 31 Mart 
seçimlerindeki tek sorun 62 bin sandık ku-
rulu üyesinden 20 bine yakınının usulsüz 
atanması değildir. Burada çok ciddi yol-
suzluklar yapıldı. 

Ayrıca oy sayım ve döküm cetvellerine iliş-
kin de çok ciddi hatalı işlemler belirledik. 
Mesela oy sayım ve döküm cetvellerinden 
5 bin 388’i mühürsüz, 694’ü imzasız iken 
214’ü tamamen boştur, 498’i de eksik dol-
durulmuştur. Yine bu cetvellerden 919’un-
da rakam belirtilmemiştir, 1.135’inde de 
sayı eksikliği bulunduğu görülmüştür. 
Yüksek Seçim Kurulu, partimizin yaptığı 
itiraz üzerine kanuna aykırı sandık kurulu 
üyesi atanan 22 sandıktaki oy sayım-dö-
küm cetvellerinin kayıp olduğunu ve sis-
teme boş olarak işlendiğini tespit etmiştir. 
Yine Yüksek Seçim Kurulu, kanuna aykırı 
sandık kurulu üyelerinin görev yaptığı 
101 sandıktaki oy sayım-döküm cetvelleri-
nin imzasız, mühürsüz ve yazıları eksik o-
larak sisteme işlendiğini belirlemiştir. Böy-
lece kanuna aykırı her iki işlemin birden 
gerçekleştiği, toplamda 42 bin oya tekabül 
eden 123 sandık ortaya çıkartılmıştır. 

Esasen, bize göre rakam çok daha büyük-
tür ama Yüksek Seçim Kurulu’nun resmen 
kayıt altına aldığı rakam budur. Bu 123 
sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti 
mümkün olamayacağı için, aradaki farkın 
13 binlere düşmüş olmasını da göz önüne 
alan Yüksek Seçim Kurulu, haklı olarak se-
çimin yenilenmesi kararını vermiştir. 

Görüldüğü gibi Yüksek Seçim Kurulunun 
kararı sadece sandık kurulu üyelerinin 
usulüne uygun atanmamış olmasına da-
yanmıyor. Kurul kararını verirken, hem 
bu durumu, hem de oy sayım-döküm cet-
vellerindeki usulsüzleri gözeterek, her iki-
sinin birden çakıştığı sandıkları dikkate 
almıştır. Buna karşılık aynı kurul, AK Parti 
olarak bizim Büyükçekmece, MHP’nin de 
Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçimle-
riyle ilgili itirazlarımızı reddetmiştir. Her 
iki belediye başkanlığını da CHP’nin ka-
zanmış olmasına rağmen, biz bu kararı 
saygıyla karşıladık. Yine Kars’ı ve Iğdır’ı 
reddetmiştir. Buna karşı böyle her taraf 
ayağa kaldırılmış mıdır? Hayır.

Seçimin yenilenmesi kararını itibarsızlaş-
tırmak isteyenler, ısrarla şunu söylüyor. 
Aynı zarfa 4 farklı oy konduğu halde, nasıl 
olur da sadece büyükşehir seçimleri yeni-
lenir? Aslında Yüksek Seçim Kurulu, bu-
nun da cevabını veriyor ama bunu sadece 
dinlemek isteyenler duyuyor. Sandık kuru-
lu üyeleri ve oy sayım-döküm cetvelindeki 
hataların birlikte yaşandığı 123 sandık, 
İstanbul’un 26 ayrı ilçesine aittir. Bu san-
dıklardaki sorunlu oyların ilçe belediye 
başkanlığına dağılımına bakıldığında, bü-
yükşehirde olduğu gibi seçim sonucunu 
değiştirecek bir tablo ortaya çıkmıyor. Bir 
başka ifadeyle, 26 ilçenin her birinde ilçe 
belediye başkanlığında sonucu değiştirme-
yen oylar, büyükşehirde toplandığında se-
çimin neticesini tersine çevirebiliyor. 

AK Parti olarak biz de tüm itiraz süreci-
ni büyükşehir oylarındaki gördüğümüz 
sorunlar üzerinden devam ettirdik ve ne-

Sizlerin, bir yandan Meclis çalışmalarını, 
diğer yandan parti programlarını, bunun-
la birlikte seçim bölgelerinizdeki faaliyet-
lerinizi büyük bir gayretle ve fedakârlıkla 
sürdürdüğünüzü biliyorum. Önümüzde 
23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri 
var. Ayrıca, 2 Haziran’da Artvin’in Yusufeli, 
Denizli’nin Honaz ve Kırıkkale’nin Keskin 
ilçeleri ile Adıyaman-Besni’ye bağlı Kesme-
tepe beldesinde tekrarlanacak olan beledi-
ye başkanlığı seçimleri var. Bu seçimleri de 
ihmal etmemeli, her birinin üzerinde ayrı 
ayrı önemle durmalıyız. 

Meclis’in de gündemi oldukça yoğun. Ge-
rek komisyonların, gerek genel kurulun 
gündeminde ilgili kesimlerin sabırsızlık-
la takip ettiği düzenlemeler bulunuyor. 
Milletimiz bizden her alanda hizmetler, 
icraatlar, reformlar bekliyor. İnşallah bun-
ların hepsini de birlikte hayata geçirecek, 
partimizin kurulduğu günden beri hep ya-
nımızda olan milletimize vefa borcumuzu 
ödeyeceğiz. Genel Merkezimiz ve Meclis 
Grubumuz arasındaki ahenk ne kadar iyi 
olursa, yaptığımız işlerin verimi o derece 
artar. AK Parti, bir kadro partisi olarak ku-
rulmuş, bugüne kadar kazandığı başarı-
lara da hep istişareyle, ekip çalışmasıyla, 
dayanışmayla ulaşmıştır. Bundan sonraki 
başarılarımızın yolu da işte bu birliğimizi, 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendir-
mekten geçiyor. 

24 Haziran genel seçimlerinde elde ettiği-
miz neticelerin enine boyuna sorgulama-
sını yapma imkânı bulamadan mahalli se-
çimlere girmek zorunda kaldık. Milletveki-

li seçiminde yeterli başarıyı elde edemedi-
ğimiz yerlerin çoğunda, belediye başkanlı-
ğı seçiminde de sıkıntılar yaşadık. Demek 
ki ortada üzerinde hassasiyetle durmamız 
gereken sorunlar var. Bunların hiçbirini de 
gözden kaçırıyor değiliz. Her bir şehrimiz-
le ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz. 
Siyaset, insan kazanma sanatıdır. Hiçbir 
arkadaşımızı, hiçbir kardeşimizi dışlama-
dan, kırmadan, kenara koymadan, vefasız-
lık etmeden sürekli yeni insanlar kazana-
rak önümüzdeki döneme hazırlanacağız. 
Bu konuda en büyük desteği sizlerden bek-
liyorum. AK Parti’yi ve Türk siyasetini yeni 
vizyonlarla, yeni projelerle, yeni isimlerle 
hep birlikte zenginleştireceğiz. 

İstanbul Seçimlerinin Niçin 
Yenilendiğini Milletimize   
Çok İyi Anlatmalıyız

Kardeşlerim, 

Önümüzdeki kısa vadeli en önemli işimiz, 
yenilenme kararı verilen İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı seçimleridir. 
Her şeyden önce bu seçimlerin niçin yeni-
lendiğini milletimize çok iyi anlatmamız 
gerekiyor. Seçim kanununda geçtiğimiz 
yılın Mart ayında yapılan bir değişiklikle, 
sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin ka-
mu görevlisi olması şartı getirilmiştir. 24 
Haziran 2018 seçimlerinde, kanunun bu 
hükmüne aykırı herhangi bir işlem yapılıp 
yapılmadığını bilmiyoruz. Çünkü, ilçe se-
çim kurulları, sandık kurulu memur üye-
lerinin listelerini partilere vermiyordu. 31 
Mart seçimlerinde, büyükşehir seçimleri 
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ticeye ulaştık. Benzer bir yol takip ettiği-
miz Büyükçekmece’deki mücadelemiz ise 
olumsuz sonuçlandı. Böyle oldu diye tüm 
Türkiye’yi, tüm dünyayı ayağa mı kaldıra-
cağız? Büyükşehirde seçimin yenilenme-
sini gerektirecek delillere ulaşan Yüksek 
Seçim Kurulu, Büyükçekmece’de böyle bir 
sonuç çıkartamamıştır. Hukuka saygının 
gereği olarak, bu kararı gerekirse eleştiri-
riz ama “Şeriatın kestiği parmak acımaz” 
diyerek sonucuna da teslim oluruz. Nite-
kim öyle de yaptık. Herkesi de bu yola da-
vet ediyoruz. 

İstanbul Seçimleriyle İlgili 
Hakikatler Ortaya Çıkmıştır

Kardeşlerim, 

Bu izahı tekrar tekrar niçin yapıyorum? 
Çünkü, gerek medyada, gerek sokakta, ge-
rek evlerde hala bu meselenin sağlıklı bir 
şekilde anlaşılamadığını görüyorum. Bir 
zarfa konan dört oydan biriyle ilgili seçim 
yenilenmesi kararının nasıl ve niçin veril-
diğini izah etmeden, devamını getireme-
yiz. Nitekim, karşı taraf da en çok bunun 
üzerine gidiyor. İlçeler bazında tek tek an-
lam taşımayan, sonuca etki etmeyen oyla-
rın büyükşehir toplamında nasıl bir etkiye 
sahip olduğunu ısrarla milletimizin gözün-
den kaçırmaya çalışıyorlar. Hakikatlerin er 
veya geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var-
dır. İstanbul seçimleriyle ilgili hakikatler 
ortaya çıkmıştır. Yeter ki biz bunu milleti-
mize en doğru şekilde anlatabilelim. Unut-
mayınız, en etkili anlatma yöntemi de yüz 
yüze yapılandır. 

Tabii 31 Mart seçimlerinden alacağımız 
tek ders bu değildir. Sandıklara sahip çık-
ma konusundaki en küçük bir zafiyetin 
nasıl neticelere yol açacağını hep birlikte 
gördük. Aynı şekilde seçim çalışmalarında 
sergilenen dağınıklığın, yapılan hataların, 
bencilliklerin, tembelliklerin, içe dönük 
mücadele anlayışının bizi nerelere getirdi-
ğini de hep birlikte gördük. Açık konuşu-
yorum: AK Parti’yi, milletin partisi olarak 
değil de kendi heva ve heveslerinin aracı 
gibi görenlerin bu çatı altında yeri yoktur. 
Gerek 24 Haziran’daki milletvekili, gerek 
31 Mart’taki belediye başkanlığı seçimleri, 
bu bakımdan bize çok kıymetli dersler ver-
miş, çok önemli fotoğraflar göstermiştir. 
Türkiye’nin ve Türk milletinin, tarihinin 
en kritik mücadelelerinden birini verdiği 
bir dönemde partimizi zayıf düşürme pa-
hasına kendi ajandalarını öne çıkaranlara 
izin vermeyeceğiz. Bölgemizdeki kardeş-
lerimiz, İslam dünyası ve dünyadaki tüm 
mazlumlar ve mağdurlar kalbini bize çe-
virmişken, kimsenin kendi hırsı uğruna 
bu büyük davayı sekteye uğratmasına rıza 
göstermeyeceğiz. Kendi ailemiz, arkadaş-
larımız, dostlarımız dahil hiç kimsenin ha-
tırı için böyle bir vebalin altına giremeyiz. 
Aksi takdirde bunun hesabını Allah da so-
rar, millet de sorar, ümmet de sorar. 

Türkiye’de hiçbir seçimin sıradan bir se-
çim olmadığını, tüm dünyanın gözünün 
üzerimizde olduğunu fark etmeyen her-
halde yoktur. Bir belediye başkanlığı seçi-
mi için Avrupa’sından Amerika’sına kadar 
herkes seferber olmuşsa, bunun arkasında 
başka şeyler aramak hakkımızdır. 
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Niçin Avrupa, Amerika, İstanbul seçimiyle 
bu kadar ilgileniyor da, Amerika’da 3 mil-
yon az oy almasına rağmen Trump’ın seçil-
mesiyle ilgilenmiyor? Avustralya’da 2 yıl 
sonra cumhurbaşkanlığı seçiminin ipta-
liyle kimse ilgilenmiyor? Niçin Belçika ile 
kimse ilgilenmiyor? Neden? Seçimi kazan-
dığı halde oyları çalınan AK Parti. Burada 
cevap çok basit, oyları çaldılar. Bir tarafta 
oy çalanlar var, diğer tarafta milli iradeye 
sahip çıkanlar var. Üstelik, bu çevrelerin 
hiçbiri gerçekte ne olduğunu merak bile 
etmiyor, sadece bize çelme takmak için 
fırsat bulmuş olmanın hırsıyla saldırıyor. 
İstanbul Büyükşehir seçimlerine de işte bu 
anlayışla bakmamız gerekiyor. 

Siyasette kazanmak da var, kaybetmek 
de var. Kazanırsak, İstanbul’a ve onun en 
önemli temsilcisi olduğu kadim medeniye-
timize en güzel hizmetleri yapmanın gay-
reti içinde olacağız. Kaybedersek, 2023’e 
kadar olan dönemi, ülkemize ve şehirle-
rimize en güzel hizmetleri kazandırarak, 
bir sonraki seçimde yeniden milletimizin 
gönlüne daha güçlü şekilde girmenin mü-
cadelesini vereceğiz. Bunun için seçim ta-
rihine kadar geçecek her günü dolu dolu 
değerlendireceğiz. 

Hemşehri Dernekleriyle   
Sık Sık Bir Araya Gelmeliyiz

Sizlerden, Meclis çalışmalarına ara vere-
ne kadar, Genel Kurul günleri Ankara’da, 
diğer günler İstanbul’da çalışmalarınızı 
yürütmenizi istiyorum. Burada özellikle 
İstanbul’daki karargâhla irtibat halinde 
bunu yürütmenizin faydasını ifade etmek 
istiyorum. Çünkü tüm milletvekili arka-
daşlarımın İstanbul’da karşılıkları var. 
İstanbul, 81 vilayetimizin temsilcisinin 
olduğu bir şehir. Hele hele ilk 22 sıra yo-
ğun nüfusları olan bir demografik yapıdır. 
İstanbul’daki hemşehri dernekleriyle sık 
sık bir araya gelmeliyiz. 

Bayram tatiliyle birlikte tamamen 
İstanbul’a yoğunlaşacaksınız. Genel Mer-
kezimiz ve Meclis Grubumuz bu çalışma-
ların planlamasını birlikte yapacaklar. 
Bununla birlikte her bir milletvekilimiz, 
kimseden yönlendirme beklemeden, 
İstanbul’da nerede bir hemşehrisi, nerede 
bir eşi, dostu, arkadaşı, nazının geçeceği 
kimse varsa, tek tek hepsini arayıp adayı-
mıza destek istemelidir. 

Gayretiniz ve emeğiniz için şimdiden siz-
lere şükranlarımı sunuyorum. Bir kez da-
ha Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. 
Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

AK Parti İstanbul Teşkilatımızın değerli 
mensupları, ana kademe, kadın kolları ve 
gençlik kollarımızın değerli mahalle tem-
silcileri, hanımefendiler, beyefendiler, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle se-
lamlıyorum. Bugün 21’inci gününü geride 
bıraktığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik 
ediyorum. 

Önümüzdeki Cuma günü, inşallah, Rabbi-
mizin bin aydan daha hayırlı olarak müj-
delediği Kadir Gecesine vasıl olacağız. Ar-
dından da bayram için gün saymaya baş-
layacağız. Rabbim, bu mübarek günlerde 
tuttuğunuz oruçları, eda ettiğiniz ibadet-
leri, yaptığınız hayırları kabul etsin diyo-
rum. Sizlerin, ailelerinizin, milletimizin 

CHP ve Borazanlarının 
Sandığı Kirletmelerine

İzin Vermeyeceğiz

AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları ile İftar | İstanbul | 26 Mayıs 2019
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Milletimizle kurduğumuz güç bağda, ma-
halle temsilciliği sistemimizin çok önemli 
payı vardır. Yaklaşık 10,5 milyon üyesiyle, 
Türkiye’nin yaygın tabanına sahip parti-
si durumundayız.  İstanbul’da 2 milyon 
300 bin üyeye sahibiz. İstanbul’daki üye-
lerimizi ciddi manada çalıştıralım. Bir 
üye yanında iki oy daha getirirse, mesele 
biter. “Üyeyim ama çalışmıyorum” demek 
olmaz, üyeliğin bir sorumluluğu var. Ka-
dın kollarımızın 4,5 milyonu aşan, gençlik 
kollarımızın 1,5 milyonu bulan üye sayıla-
rı, Türkiye’deki diğer tüm siyasi partilerin 
toplam üye sayısından bile fazladır. Genel 
Başkan olarak, teşkilatlarımızın, özellikle 
de mahalle temsilcilerimizin çalışmalarına 
hep özel önem verdim, hep destekledim. 

Şimdi önümüzde İstanbul’da bir yenileme 
seçimi var. Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 
23 Haziran’da yenilenmesine karar ver-
di. Bu kararın verilmesinin gerisinde, 31 
Mart seçimlerinde yaşanan ve hepsi de 
belgeleriyle ispatlanan kanunsuzluklar, 
organize usulsüzlükler, özensizlikler, hır-
sızlıklar vardır. Her hırsızlık kötüdür, ama 
oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir 
felakettir. Çünkü, bireysel hırsızlıkta bir 
kişinin malını çalarsınız, milli irade hırsız-
lığında tüm milletin hakkını çalmış olur-
sunuz. Biz, bu süreçte attığımız adımlarla 
milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini 
korumak için mücadele ettik.  Bu sebeple, 
Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimin yeni-
lenmesi kararını isabetli buluyoruz. Seçim 
tarihine kadar geçecek yaklaşık 4 haftalık 
süre zarfında, bu sürecin gerekçelerini İs-
tanbul halkına çok iyi bir şekilde anlatma-

mız gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun 
gerekçeli kararında tüm bilgiler, belgeler, 
tartışmalar, değerlendirmeler yer alıyor. 

Değerli arkadaşlar, 

Ana hatlarıyla baktığımızda, Yüksek Seçim 
Kurulu’nun iptal kararını iki temel sebebe 
dayandırdığını görüyoruz. Birincisi, ka-
mu görevlisi olması gereken sandık kuru-
lu başkanlarından bir kısmının, kanunun 
açık emrine rağmen, özel sektör çalışan-
larından, emeklilerden veya ne iş yaptığı 
bilinmeyen kişilerden seçilmiş olmasıdır. 
Bilindiği gibi Yüksek Seçim Kurulu seçi-
min yenilemesi kararını, ancak sonuca 
müessir olacak neticeler doğuracak du-
rumlar ortaya çıkması halinde alıyor. Yani, 
haklı da olsanız her itiraz, seçimin yenilen-
mesi kararının verilmesini gerektirmiyor. 
İstanbul’un kimi ilçelerinde ve ülkemizde-
ki diğer pek çok yerinde yapılan itirazların 
önemli bölümü, haklı bile olsa, sonuca etki 
edecek rakamlar ortaya çıkmadığı için red-
dedilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçimlerinde ise, her iki başlık 
altındaki oy rakamları da, sonucu değişti-
recek büyüklüktedir. 

Mesela, İstanbul genelinde, toplamda 212 
binin üzerinde seçmeni olan 754 sandıkta, 
sandık kurulu başkanları, kanuna açıkça 
aykırılık teşkil eden kişilerden atanmıştır. 
İlçe seçim kurulları, sandık kurulu başka-
nı atamalarını niçin bu şekilde yaptıkları-
nı da Yüksek Seçim Kuruluna izah edeme-
mişlerdir. Sizlerin de yakından bildiği gibi, 
sandık kurulu başkanları, sahip oldukları 
yetkiler ve fiilen yürüttükleri işler sebe-

ve tüm Müslümanların Kadir Gecesini ve 
Bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Bu 
kutlu günlerin hürmetine ülkemizdeki ve 
dünyadaki tüm mazlumların, mağdurla-
rın, gariplerin Rabbimin ihsanına nail ol-
masını diliyorum. 

Ülkemizin her yerinde olduğu gibi, 
İstanbul’da da, teşkilatlarımızın iftarıyla, 
teravihiyle, sahuruyla, gündüzüyle Rama-
zan ayının her anını, milletimizin gönlün-
de yer edecek şekilde değerlendirdiğine 
inanıyorum. Şatafatlı mekânlarda değil, 
milletimizin gönül sofralarında, özellikle 
de garip-gurebanın evlerinde geçirilen her 
iftarı, Ramazan’ın en bereketli günü olarak 
görüyorum. 

Çeyrek asırdır hep yanımızda olan, bi-
ze destek veren İstanbul’a ve milletimize 
borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz. 
AK Parti’nin bunca yıldır belediyelerde ve 
hükümette iktidarda bulunuyor olmasının 
sırrı, işte burada gizlidir. Biz, milletimizin 
kalbinde doğduk, orada büyüdük, milleti-
mizle irtibatımızı hiç kesmediğimiz, hep 
güçlü tuttuğumuz için de, bugünlere ka-
dar geldik. Siyasette başarı çıtasını, mille-
timizle olan muhabbetimizin hasbiliğine 
ve derinliğine güvenerek sürekli yukarıya 
çıkardık. İlk girdiğimiz seçimde, yüzde 34 
ile Meclis’in neredeyse üçte ikisini kazan-
mıştık. Şimdi başarı çıtasını yüzde 50’ye 
çıkardık ve ancak oyumuz oranında tem-
sil imkânı buluyoruz. Bundan da şikâyetçi 
değiliz. 

Hamdolsun, ne halkoylamalarında, ne 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ne de 

Türkiye genelini ifade eden sonuçlarda, 
hayal kırıklığına uğramadık. Buna rağmen 
bazı sıkıntılar elbette yaşadık. Ecdat, “Bir 
musibet bin nasihatten iyidir” diyor. AK 
Parti teşkilatları olarak bizim için de, 2015 
Haziran seçimleri ile 31 Mart İstanbul Bü-
yükşehir seçimleri, işte böyle büyük ders-
ler mahiyetindedir. Hep söylediğimiz gibi, 
bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak, 
millete rağmen iş görmek, millete rağmen 
yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle 
yoktur. Milletimizin gösterdiği istikamet-
te, sürekli kendimizi sorgulayarak, sürekli 
kendimizi yenileyerek, hizmet etmeye, in-
şa etmeye, üretmeye devam edeceğiz. 

İstanbul’daki Üyelerimizi   
Ciddi Manada Çalıştıralım

Değerli kardeşlerim,

Milletle birlikte siyaset yapmanın gücünü, 
1989 Beyoğlu Belediye Başkanlığı kam-
panyamdan beri çok yakından biliyorum. 
1994 yılında İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığını kazanmamızda, adeta 
yekvücut olarak sahada yürüttüğümüz 
çalışmaların çok büyük payı vardır. Biz AK 
Parti’yi, erkeği-kadınıyla, genci-yaşlısıyla, 
velhasıl tüm milletimizle birlikte kurduk. 
Türkiye’de, özellikle kadınların ve gençle-
rin gerçek anlamda siyasete dahil olması, 
taban çalışmasından karar mekanizma-
larına kadar her alanda söz sahibi haline 
gelmesi, AK Parti sayesindedir. Siyasetteki 
bu yüksek temsil oranı hayatın diğer alan-
larında da etkisini göstermiştir. 
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İşte bu gerçekleri her yerde milletimize 
anlatacak, CHP tarafının ve onun bora-
zanlığını yapanların zehirli dilinin sandığı 
kirletmesine izin vermeyeceğiz. En etkili 
siyaset yüz yüze yapılan, doğrudan gönül-
lere dokunulan siyasettir. Sizlerden mahal-
lelerinizdeki her bir binaya, her bir haneye 
mutlaka girmenizi, ülkemiz ve İstanbul 
için yaptıklarımızı, seçimin niçin yenilen-
diğini, 23 Haziran’da niçin AK Parti’ye oy 
vermeleri gerektiğini bizzat anlatmanızı 
rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Buraya Yassıada’dan geldim, yani Yaslıa-
da… Ne oldu orada? Adnan Menderes ve 
2 arkadaşı idam edildi. Şimdi o Yaslıada’yı, 
Demokrasi ve Özgürlükler Adası yapıyo-
ruz. Burada uluslararası toplantıları yapa-
cağız. Artık Yaslıada idamla anılmayacak. 
Demokrasi ve özgürlüklerle anılacak. Bu 
adayı gezenler CHP zihniyetinin ne oldu-
ğunu anlayacak. Çünkü bir Başbakan’ın 
idamının arkasında CHP zihniyeti var. “Bi-
zi buraya gönderen irade böyle istediği için 
bu idamı yaptık” demişlerdi. İşte onlara 23 
Haziran’da gereken dersi sandıklarda vere-
lim. Onun için çok çalışacağız.

Değerli arkadaşlar,

Şahsımın 40 yılı aşan siyasi tecrübesi ile 
31 Mart seçimlerinde yaşadıklarımız bize 
şu gerçeği bir kez daha gösterdi. Seçimi ka-
zanmak için önce parti olarak bizim ken-
di aramızda birlik, beraberlik, dayanışma 
içinde olmamız şarttır. Saygıyı, sevgiyi, 
muhabbeti evvela kendi içimizde tesis et-

meden milletimize söyleyeceğimiz hiçbir 
sözün kıymeti yoktur. AK Parti olarak biz 
kendi içimizde sağlam durduğumuzda, 
topyekün milletimizi de ortak değerlerimi-
zin etrafında buluşturabiliyoruz. Vesayete 
karşı yürüttüğümüz mücadelede, Gezi o-
laylarında, 17-25 emniyet-yargı darbe giri-
şiminde, çukur eylemlerinde, terör örgüt-
lerinin saldırılarında ve 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsünde buna şahit olduk. 

İstanbul Seçimlerinin Sabote 
Edilmesine İzin Vermeyeceğiz

Bugün ülkemizin önünde gerçekten çok 
önemli sınamalar var. Ülkemize terör ör-
gütleriyle, ihanet çeteleriyle, envai çeşit 
tuzakla, tehditle diz çöktüremeyenler, şim-
di aynı oyunu ekonomi üzerinden oynu-
yorlar. Milli güvenliğimizle ilgili attığımız 
adımları bahane ederek ülkemiz ekono-
misini yaptırım tehditleriyle yıpratmaya 
çalışıyorlar. Doğu Akdeniz’de tamamen 
ekonomik çıkarlara dayalı bir mücadele-
yi güvenlik sorununa ve diplomatik krize 
dönüştürmek için zemin hazırlıyorlar. Esa-
sen, önümüze çıkartılan siyasi ve ekono-
mik sıkıntıların katbekat fazlası, bize bu 
tuzakları kuranların başında var. Kendi 
durumlarını gizlemek için, dünyayı kao-
sa ve hatta gerekirse kana bulamaya hazır 
bu çevrelere aradıkları fırsatı inşallah ver-
meyeceğiz. Allah’ın izniyle sorunlarımızın 
hepsinin de üzerinden gelecek güce ve 
kararlılığa sahibiz. En büyük hesap sahibi 
Allah’tır. Biz çalışacağız, çabalayacağız, eli-
mizden geleni yapacağız, gerisini Rabbimi-
ze bırakacağız. 

biyle, oyların sayımı ve kayda geçirilmesi 
konusunda çok büyük etki sahibidir. Bu 
durumda, kanuna aykırı sandık kurulu 
başkanı tarafından yönetilen sandıklarda-
ki 212 binden fazla oy şüpheli hale geldi 
demektir. 

Tespit Edilen Bunca   
Hırsızlığa Göz mü Yumalım?

Büyükşehir seçimlerinin yenilenmesi ka-
rarının ikinci önemli sebebi, sandık sayım 
ve döküm cetvellerinde tespit edilen so-
runlardır. Yapılan incelemelerde, 18 san-
dıkta sayım döküm cetvelinin hiç olmadı-
ğı, 90 sandıkta ise sayım döküm cetvelinde 
sandık kurulunun imzasının bulunmadığı 
görülmüştür. İmzasız sayım döküm cetvel-
leri de yok hükmünde kabul edildiği için 
toplamda 30 binin üzerinde seçmeni olan 
108 sandıktaki oylar şüpheli duruma düş-
müştür. 1963’te şüpheli olduğu için seçim 
iptal edilmiştir. Şimdi aynı durum var, da-
ha neyi düşünüyoruz? “Buna şaibe karış-
mıştır” dedik. Nitekim öyle de oldu ve Yük-
sek Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesi-
ne karar verdi. Böylece karşımıza, bir taraf-
ta 212 bin, diğer tarafta 30 bin şüpheli oy 
çıkıyor. Peki, AK Parti adayı ile CHP adayı 
arasındaki fark ne kadar? Seçim gecesi 28 
binlerden başlayan fark, yaptığımız itiraz-
larla azala azala 13 binli rakamlara kadar 
geldi. Sandık kurulu başkanlarıyla ilgili 
212 bin, sandık sayım döküm cetvelleriyle 
ilgili 30 bin şüpheli oy 13 binden büyük ol-
duğuna göre, bu seçim elbette yenilenecek-
ti. Üstelik daha bunların yanında, hukuki 

olarak hakkı olmadığı halde oy kullandığı 
tespit edilen 706 kişinin durumu ve diğer 
bazı sorunlar da var. 

Bu karara karşı çıkan Yüksek Seçim Ku-
rulu üyelerinin gerekçelerine baktığımız-
da, inanın bana, dişe dokunur, gerçekten 
vicdanları mutmain edecek bir unsura 
rastlayamıyoruz. Buna karşılık kamuo-
yunda CHP tarafının tezleriyle bize karşı 
bir kampanya yürütülüyor. İstiyorlar ki, 
tespit edilen bunca hukuksuzluğa, bunca 
kanunsuzluğa, bunca usulsüzlüğe, bunca 
hırsızlığa ses çıkarmayalım, göz yuma-
lım… İstiyorlar ki, İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığını, hukuken de, fiilen de 
seçimi kazanıp kazanmadığı belli olmayan 
bir adaya teslim edelim… Hiç kimse ku-
sura bakmasın, merhum Mehmet Akif ’in 
deyimiyle biz “Kesilir belki, fakat çekme-
ye gelmez boyunum” diyen bir davanın 
mensuplarıyız. Ne kimsenin hakkına göz 
koyar, el uzatırız, ne de kendi hakkımı-
zın, özellikle de milletimizin hakkının 
gaspına rıza gösteririz. 

Geçmiş seçimlerde ne olduğunu bileme-
yiz. Ancak 23 Haziran’dan başlayarak bun-
dan sonraki seçimlerde bir daha benzer 
sıkıntıların yaşanmaması için, hem siyasi 
partiler, hem de seçim kurulları çok daha 
dikkatli olacaktır. Biz, hayatımız boyunca 
hep milli iradenin üstünlüğünü savunduk. 
Tüm seçimlerde, “sandık namustur” diye-
rek, milletimizin tercihlerinin en doğru şe-
kilde tezahür etmesi için çalıştık. Demok-
rasiye inanan herkesin de böyle yapması 
gerektiğine inanıyoruz.
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Bir kez daha altını çizerek ifade etmek is-
tiyorum. İçinden geçtiğimiz şu kritik dö-
nemde üzerine en çok titrememiz gereken 
husus, millet olarak birliğimizi, beraberli-
ğimizi, kardeşliğimizi sağlam tutabilme-
mizdir. Bunun için de, İstanbul Büyükşe-
hir seçimleri gibi tartışmaların asıl mecra-
sından çıkartılarak, milletimizin birliğine, 
beraberliğine yönelik sabotaj araçları ha-
line dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. 
Bu konuda en büyük görev sizlere, teşki-

latımıza ve mahalle temsilcilerimize dü-
şüyor. Hem Büyükşehir seçimleri, hem de 
ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sıkın-
tılar konusunda milletimizi doğru şekilde 
bilgilendirip desteklerini alırsak, meseleyi 
büyük ölçüde halletmiş oluruz. Sizlere gü-
veniyorum. 

Bu duygularla bir kez daha Ramazan-ı Şe-
rifinizi, Kadir Gecenizi ve Bayramınızı teb-
rik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, sizleri 
en kalbi duygularımla, hasretle, muhab-
betle selamlıyorum. Açış konuşmamdan 
sonra basına kapalı olarak devam ede-
ceğimiz bu grup toplantımızın, partimiz 
ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

En son Ramazan’ın ikinci günü yaptığı-
mız grup toplantımızın üzerinden bir ayı 
aşkın süre geçti. Ramazan ayını ve Rama-
zan Bayramını en verimli, en bereketli, en 
güzel şekilde geçirdiğinize inanıyorum. Bu 
vesileyle bir kez daha geride bıraktığımız 
Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. 

Türkiye S-400 Savunma
Sistemlerini Alacaktır
Demiyorum, Almıştır

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 12 Haziran 2019
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tırmıyorlar.” Doğru bir iş yaparsan seni ça-
lıştırır, doğru bir iş yapmadığın zaman ta-
bii ki seni çalıştırmayacak. Bu işin aslı bu… 
Biz şu anda kalkıp da “Anayasa değişikliği 
yapmak istiyoruz ama CHP’nin engeline 
uğruyoruz” diyebilir miyiz? Diyemeyiz, ni-
ye? Zaten onun görevi seni çalıştırmamak. 
Hele hele CHP zihniyetinin görevi tarih 
boyunca hep böyle olmuştur, beyaza siyah, 
siyaha beyaz demiştir. Ama biz doğru olan 
olduğu zaman destekleriz. 

Allah’a hamdolsun bu vaatlerimizin önem-
li bölümünü de yerine getirdik. Şimdi de 
vaatlerimiz aynıdır. Hiçbir şeyin ve hiç 
kimsenin milletimize verdiğimiz sözleri 
yerine getirmemizin önüne geçmesine 
müsaade etmeyeceğiz. Rabbimiz izin, mil-
letimiz destek verdiği sürece, son nefe-
simize kadar bu kutlu yolda mücadeleyi 
sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Ülkemizin son dönemde yaşadığı sıkın-
tıların hiçbiri de tesadüf değildir, aksine 
hepsi birbirleriyle bağlantılıdır. Her şeyi 
çok açık her yerde konuşma noktasında 
lüksümüz yok. Dar kapsamlı konuştukla-
rımız var, buralarda konuştuklarımız var. 
Şimdi terör örgütlerinin arkasında neler 
olduğunu söylememe zaten gerek bile yok. 
İşte Suriye’nin kuzeyindeki YPG ve PYD 
PKK’nın uzantıları değil mi? Bunlara en 
büyük desteği veren kim? Bizim stratejik 
ortağımız. Bu terör unsurlarına on binler-
ce tır dolusu silah, mühimmat gönderdiler. 
Şu anda da bunların Türkiye’deki tek he-
defleri nedir biliyor musunuz? AK Parti’yi 

iktidardan indirmek. Ama indiremeyecek-
ler, buna güçleri yetmez. 

İşte bunun için bu ekibin çok iyi çalışması 
lazım. Bizim gayretimiz çok önemli. “İşte 
onlar güçlü bir ülke, onlarla uğraşılır mı?” 
diyeceksiniz. Hepsi doğrudur, ama unut-
mayın, la galibe İllallah. Asıl güç burada, 
yeter ki biz dik duralım, inanarak, azme-
derek işlerimizi yapalım ve önümüzün 
kapalı olduğunu zannettiğimiz yerde nasıl 
açıldığını göreceksiniz. Şu ana kadar böyle 
oldu. 

Terör örgütlerine verilen destekle toplu-
mumuzda huzursuzluk çıkartma çabaları 
aynı projenin ürünüdür. Bu yılın başından 
beri 2000 teröristi etkisiz hale getirdik. Pe-
ki, daha önce bu teröristler yok muydu? 
Vardı. Bunların inlerine girdik mi? Gir-
dik. Şu anda bu teröristler kaçacak delik 
arıyorlar. Ama biz terörle bu mücadeleyi 
verirken, daha önce yine silahlı kuvvet-
lerin içerisinden gelmiş olan birileri de, 
o sorumluluk mevkiinde olan birileri de 
o milli ve yerli olmaktan uzak yapılarla 
oralara kendilerine göre sufle ediyorlar. 
Öbür tarafta bakıyorsunuz, işte şu anda 
yeni askerlik yasasıyla ilgili kendilerine 
göre bazı şeyleri söyleyip duruyorlar. Siz 
korkaksınız, hiçbir zaman siz bu milletin 
askerinin şanına yakışır komuta kademesi 
olmadınız, olamadınız. Ve onların da üze-
rine gitmediniz, gidemediniz. Biz onlarla 
da çalıştık, neler yaptıklarını gayet iyi bili-
yoruz. Şimdi sivil hayata döndükten sonra 
sağda-solda yazıyorlar çiziyorlar ve çeşitli 

Rabbimden bizi, Ümmeti Muhammedi ve 
tüm insanlığı, Kurban Bayramına da sağ-
lık, huzur ve esenlik içinde ulaştırmasını 
diliyorum. Gerek Meclis programlarında, 
gerek seçim çevrelerinize yönelik faaliyet-
lerinizde, gerekse İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı seçimiyle ilgili çalışmala-
rınızda ortaya koyduğunuz gayretler için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan 
hukuki düzenlemelerin hazırlanması ve 
hayata geçirilmesi sorumluluğu öncelik-
le, Cumhur İttifakı içinde birlikte hareket 
ettiğimiz MHP ile birlikte sizlere aittir. 
Sizlerin çalışması demek Meclis’in çalış-
ması demektir. Sizlerin yasama görevi 
için Meclis’te, bizlerin yürütme olarak 
Cumhurbaşkanlığında çalışması demek 
Türkiye’nin sürekli daha ileriye, daha iyi-
ye gitmesi demektir. Milletimiz bizden sı-
kıntılarını çözmemizi bekliyor. Milletimiz 
bizden hizmet bekliyor. Milletimiz bizden 
icraat bekliyor. Milletimiz bizden verdiği-
miz sözleri tutmamızı bekliyor. Milletimiz 
bizden kendisi ve evlatları için güzel bir 
gelecek inşa etmemizi bekliyor. 

Bu beklentilere cevap verebilmek için ön-
celikle önümüzdeki sıkıntıları aşmamız 
şarttır. Bugün ülkemizin önünde ekonomi-
den dış politikaya, güvenlikten istihdama 
kadar çözüm bekleyen pek çok ciddi sorun 
vardır. Türkiye, yaşadığı bunca sıkıntıya 
rağmen, hamdolsun, dimdik ayaktadır. 
Bu güçlü duruşu, AK Parti olarak son 17 
yılda ülkemizi ekonomide ve demokrasi-
de ulaştırdığımız yüksek seviye sayesinde 
gösterebiliyoruz. Bu gerçeği milletimiz 

de bildiği için, seçimlerde yüzde 50’nin 
üzerinde destekle yanımızda yer almaya 
devam ediyor. Ama unutmayalım ki, bu 
sonsuz, hudutsuz, hesapsız bir kredi değil-
dir. Bize verilen desteğin karşılığını hizmet 
olarak, icraat olarak sunmakla mükellefiz. 
Hep birlikte tüm birikimimizi, enerjimizi, 
vaktimizi, gayretimizi ortaya koyarak bir 
an önce milletimizin önüne somut başarı-
larla çıkmalıyız. İnşallah önümüzdeki dö-
nem her alanda Türkiye’yi büyüttüğümüz, 
güçlendirdiğimiz, ileriye taşıdığımız bir 
dönem olacaktır. Biz bugüne kadar mille-
timize hep gelişme vaat ettik, büyüme vaat 
ettik, zenginlik vaat ettik, huzur vaat ettik, 
istikrar vaat ettik, aydınlık bir gelecek vaat 
ettik. 

Ankara’da da İstanbul’da da  
Biz Kaybetmedik, Kazandık

31 Mart seçimleriyle ilgili yaptığım bir 
konuşmada, “Seçimlerin galibi yine bi-
ziz” demiştim. Aynı şeyi yine söylüyorum, 
Ankara’da da İstanbul’da da yanılmayalım 
biz kaybetmedik, kazandık. Şunu söyleye-
bilirsiniz “Ama Başkanım neye göre bunu 
söylüyorsun.” Bizler buralarda sadece bir 
vizyon noktasında, vitrin noktasında kay-
ba uğradık. Ancak ilçelerin ekseriyetini 
biz aldık. Belediye meclislerinin ekseriyeti 
de yine bizdedir. Komisyonların da hepsi 
biz de mi? Bizde. Belediyelerin zaten çalış-
masının şekli nedir? Buralardır. Başkanın 
buralardaki hareket kabiliyeti meclistir, 
komisyonlardır. Çünkü atacağı adımlar bu-
ralarla bağlantılıdır. Şunu söyleyeceksiniz 
o zaman, “Çıkar millete der ki beni çalış-
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Beş: Türkiye’ye ekonomik tuzaklarla diz 
çöktüreceklerini sananlar, bu milleti hiç 
tanımamış demektir.  Biz gerektiğinde kan 
kusup “Kızılcık şerbeti içtik” diyen, gerek-
tiğinde istiklali için canını ve malını ortaya 
koymaktan çekinmeyen bir milletiz. Bu-
gün ayağımıza vurulmaya çalışılan ekono-
mik prangaları da, inşallah en kısa sürede 
parçalayıp atacağız. 

Altı: Siyasi istikrarsızlık oluşturmak için 
çevrilen numaraların hepsinin de farkın-
dayız ve bu tuzağa asla düşmeyeceğiz. Ge-
rilim siyasetine asla tevessül etmeyecek; 
demokrasiden, milli iradenin üstünlüğün-
den taviz vermeden bu uzun ve ince yolu 
kat edeceğiz. Israrla ifade ettiğimiz gibi; 
Bir olacağız, İri olacağız, Diri olacağız, Kar-
deş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 

Değerli arkadaşlar, 

Hepsi de gayet açık olan bu mesajların mu-
hataplarımız tarafından doğru bir şekilde 
anlaşılacağını ümit ediyoruz. Bununla bir-
likte, siyasi ve askeri bunca meselesinin, 
alışılmış müttefiklik ilişkilerine, diploma-
tik teamüllere, karşılıklı çıkar ilişkilerine 
rağmen üst üste bindirilmesinin bilinçli 
bir politika olduğunu biliyoruz. Açık ko-
nuşmak gerekirse, Türkiye, bir yandan son 
bir asırdaki en büyük atılımlarını gerçek-
leştirirken, diğer yandan da yine aynı dö-
nemdeki en büyük çok yönlü kuşatmayla 
karşı karşıyadır. Allah’ın izniyle, milleti-
mizle kol kola, gönül gönüle vererek tüm 
bu meselelerin üstesinden gelebilecek gü-
ce, iradeye, kararlılığa sahibiz. Bunun için 
en önemli şart, AK Parti’nin kendi içinde 

sağlam durması, milletimizle olan gönül 
bağını güçlü tutması, hedeflerinden sap-
ma göstermemesidir. 

Karşımızda “Mankurtlar  
Çetesi” Var

Şu anda İstanbul’da seçim var değil mi? 
Milletvekili arkadaşlarımın ve değişik il-
lerden belediye başkanı arkadaşlarımın 
hepsi seferberlik ilan ettiler. İstanbul’da 
hemşehrileri, yakınları, vesaireleri kim 
varsa onları arayıp destek istiyorlar. Ama 
bakıyorsunuz birileri de ne yazık ki tam 
aksine bir takım çalışmaların içerisine 
girme gayretindeler. Bu yapıdan bir şeyler 
koparacağını zannedenler geçmişte de bu 
tür yollara başvurdular, hatta bazıları grup 
kurabilecek noktaya bile geldiler. Ama on-
lardan şu anda hiçbir şey kalmadı, siyaset 
sahnesinden de silinip gittiler. Şimdi ana 
muhalefetin başındaki zatın önünde eği-
lenleri görüyoruz, nereden nereye? Kişilik 
ve şahsiyet çok önemli... Bir insan, hele he-
le Müslüman eşrefi mahlûk olarak yaratıl-
mışların en şereflisidir ve bu özelliğini de 
korumalıdır. Onun için biz yolumuza aynı 
kararlılıkla devam edeceğiz.

Karşımızda AK Parti’yi ve şahsımızı devir-
meden Türkiye’yle ilgili planlarını hayata 
geçiremeyeceklerini gören küresel bir itti-
fak ve onlarla birlikte hareket eden yerel 
“Mankurtlar Çetesi” vardır. AK Parti’nin 
her milletvekili, her teşkilat mensubu, her 
belediye başkanı bu bilinçle, bu dirayet-
le, bu sorumluluk duygusuyla hareket et-
mek zorundadır. Yaptığımız her hatanın, 

yerlere de bilgileri kendilerine göre sızdırı-
yorlar. Biz ise abdestimizden emin olarak 
yolumuza devam ediyoruz.

Suriye meselesini S-400 ve F-35 krizle-
rinden ayrı düşünmemek lazımdır. Doğu 
Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyet-
leriyle ilgili gerilimi ülkemize yönelik eko-
nomik tuzaklardan ayrı göremeyiz. 

S-400 Sistemi Önümüzdeki Ay 
Ülkemize Teslim Edilecektir

Buradan şu hususları gayet açık ve net bir 
şekilde, altını çizerek tekrarlamakta fayda 
görüyorum. 

Bir: Türkiye S-400 savunma sistemlerini, 
bakınız alacaktır demiyorum, almıştır. 
İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin 
ülkemize teslimi yapılacaktır. Bu sistem 
bir taarruz sistemi değil, bir savunma sis-
temidir. Ben ülkemi savunmak için gerekli 
tedbirleri almayacak mıyım? Bunun için 
birilerine mi soracağım? Tabii ki biz böyle 
bir savunma sistemini Amerika’dan iste-
dik mi, istedik. Sen verdin mi? Hayır, ver-
medin. Ne dedin? “Kongre müsaade etmi-
yor.” Bunun üzerine gayet uygun fiyatlara 
ve ortak üretim yapabileceğimiz S-400’ler 
konusunda Rusya ile anlaşma imzaladık.  
Şimdi inşallah kısa zamanda da geliyor. Bu 
konuda bizimle işbirliği yapmak isteyen 
herkese de kapımız açıktır. Biz buna rağ-
men Sayın Trump’a da, “Sizden bu şartlar-
da Patriot alırız” dedik. Onlar benzer şart-
ları ileri sürerek, evet diyemediler.

İki: Türkiye, F-35 uçaklarının sadece müş-
terisi değil, aynı zamanda üretim ortağıdır. 
Bugüne kadar bir milyar dolar civarında 
bir ödeme yaptığımız F-35 projesinden, 
hiçbir akılcı ve haklı dayanağı olmayan 
gerekçelerle dışlanmamızın hesabını tüm 
platformlarda soracağız. Arkadaşlarıma 
gerekli görevleri verdim, onlar da muha-
taplarıyla görüşmeler yapıyorlar. Bu ay 
sonunda Japonya’da yapılacak G-20 Zir-
vesinde, diğer meselelerle birlikte F-35 ko-
nusunu da Sayın Trump’la enine boyuna 
konuşacağız. 

Üç: Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs 
Türklerinin hakkını, hukukunu, çıkarları-
nı gözetmeyen hiçbir adımın atılmasına 
izin vermeyeceğiz.  Bu konuda tüm seçe-
nekler masamızda olmaya devam edecek-
tir. Kimse de bize, “Niye bunu şöyle yaptı-
nız, bunu böyle yaptınız” diyemez. Adama 
sorarlar, “Senin burada ne işin var?” Biz 
garantör ülkeyiz. Garantör ülke olarak da, 
haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Şu 
anda hidrokarbon arama olaylarında 4 ge-
miye sahip olduk. Tarihimiz boyunca böy-
le bir şeye sahip değildik. Çalışmalarımızı 
Deniz Kuvvetlerimizin refakatinde, oralar-
daki güvenliği sağlamak suretiyle yürütü-
yoruz. 

Dört: Suriye’de sınırlarımız boyunca 
oluşturulmaya çalışılan terör koridoru-
nu, Cerablus-Afrin hattında, Kuzey Irak 
sahasında nasıl kırdıysak, Fırat’ın doğu-
sunda da aynı şekilde paramparça edece-
ğiz. Hep söylediğimiz gibi, “Bir gece ansı-
zın gelebiliriz”. 
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yeni askerlik düzenlemesi, işte bu anlayış-
la ortaya çıkmıştır. Kanun hazırlığı, perso-
nel planlamaları, yeni askerlik sisteminin 
getireceği sonuçlar, terhis olacak yükümlü 
sayısı, bunların yürüttükleri görevlerin na-
sıl idame ve ikame edileceği gibi konuların 
hepsi de dikkate alınarak yapılmıştır. 

Bugün, toplamda 419 bin olan Türk Silahlı 
Kuvvetleri mevcudunun 200 bine yakını, 
yani yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek 
subay, uzman, sözleşmeli er-erbaş kadrola-
rındaki muvazzaf personelden oluşmak-
tadır. Kritik görevlerde, özellikle terörle 
mücadelede vazife üstlenen tüm birlikle-
rimiz muvazzaf askerlerden teşekkül et-
mektedir. Yükümlüler daha çok kıta görev-
lerinde, geri hizmetlerde değerlendiriliyor. 
Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin ya-
rıya yakını hemen terhis olacak, kalanları 
görevlerine devam edecektir. Dolayısıyla, 
yeni askerlik sistemine geçilmesiyle, ne ül-
kemiz sınırları içinde, ne de Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere ül-
kemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık ya-
şanmayacaktır. Biraz sonra Milli Savunma 
Bakanımız bu konuda sizlere detaylı bilgi 
verecektir. 

Yeni Askerlik Sistemi Türk  
Silahlı Kuvvetlerinde Zafiyet 
Oluşturmayacak

Şu hususu özellikle belirtmek istiyorum. 
Bu düzenleme, bir yandan profesyonel as-
kerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da 
bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri 
eğitimden geçmesini sağlayacak bir anla-

yışla hazırlanmıştır. Çünkü tarih kitapla-
rında Türk milleti için “asker millet” veya 
“ordu millet” tanımları yapılır. Böyle bir 
milletin evlatlarının askerlikle ilişkisini 
tümüyle kesmek düşünülemez. Yeni sis-
temde, bedelli askerlik yapma hakkı kaza-
nan herkes bir aylık temel eğitimden geçe-
cektir. Yükümlü olarak kıtaya gelenler ise, 
temel eğitimleriyle birlikte toplamda 6 ay 
askerlik yapacaklardır. Muvazzaf kadrola-
ra geçişler de ilk 6 aylık ve ardından ücret 
mukabili yapılacak ikinci 6 aylık askerlik 
görevinin ardından mümkün olacaktır. 
Yedek subaylık ve 2 yıllık yüksekokul me-
zunları için bu kanunla gündeme gelen ye-
dek astsubaylık uygulamaları da personel 
ihtiyacının karşılanmasında önemli bir 
imkândır. Altını çizerek ifade etmek iste-
rim ki; yeni sistemle Türk Silahlı Kuvvetle-
rinde zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir 
temeli yoktur. Bu düzenlemenin bir kez 
daha ülkemize, milletimize, gençlerimize 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı ol-
masını diliyorum. 

Dünyanın en güçlü ordusu diye anılan 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta ka-
demesi güvenlik zaafını düşünemeyecek 
kadar basiretsiz mi? Tüm bunlar müzake-
re ediliyor. Her ay Milli Güvenlik Kurulu 
toplantılarımızı yapıyoruz ve bu konular 
tartışılıyor. 

Değerli arkadaşlar,

Buradan tüm milletimize bir çağrı yapa-
rak, Genel Başkanından milletvekili ve be-
lediye başkan adayına kadar tüm siyasetçi-
lerin seçim döneminde verdikleri sözlerin 

gösterdiğimiz her zafiyetin, giriştiğimiz 
her bencil hesabın bedelinin koskoca bir 
milletin, koskoca bir davanın, koskoca bir 
tarihin kaderini etkileyeceğini asla unut-
mamalıyız. Hiç kimsenin bilerek ve iste-
yerek böyle bir vebalin altına girmeyece-
ğine inanıyorum. 

İnsanın olduğu her yerde elbette hata da 
olur, eksik de olur. Önemli olan bunların 
hasbi bir anlayışla, fedakârlıkla ve çok ça-
lışmayla düzeltilmesidir. İşte bunun için 
biz istişare yolunu, sadece kendi içimizde 
değil, milletimizle de hep açık tuttuk, hep 
işlettik. Milletin sesine kulak tıkayanlar, 
hele hele millete kulak vermek yerine onu 
istiskale yeltenenler bu partinin mensubu 
olamazlar. Milleti muhatap almayanı biz 
de muhatap almayız. Elbette her talebi, 
her beklentiyi yerine getirmek mümkün 
değildir. Yapılabilecekler zaten yapılır. Şa-
yet yapılabilecek bir şey yoksa, izah edilir, 
insanların gönlü alınır. Bizim siyaset anla-
yışımız budur. 

Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis 
seçimleri için 4 yıllık, Belediye Başkanlığı 
seçimleri için 5 yıllık bir dönem var. Bu sü-
reler, eksiklerimizi tamamlamaya, kırgın-
lıkları tamir etmeye, yeni bir sesle, yeni bir 
solukla, yeni bir anlayışla, yepyeni bir viz-
yonla ülkemizi 2023’e taşımaya yeterlidir. 
Ekonomimizi güçlendirerek, sınırlarımı-
zın güvenliğini sağlama alarak, yatırımı, 
üretimi, ihracatı, istihdamı artırarak inşal-
lah hedeflerimize ulaşacağız. Türkiye’yi, 
demokrasisi ve ekonomisiyle dünyanın en 
büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlı-
yız. Bizden sonraki nesillere, 2023 ve 2053 

hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için bı-
rakacağımız en önemli miras bu olacaktır. 

Değerli arkadaşlar,

Bilindiği gibi, askerlikte devrim niteliğin-
de bir reformu hayata geçiriyoruz. Günü-
müz dünyasında askerlik görevi, gerçek-
ten çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir 
meslek haline dönüşmüştür. Askeri alan-
daki operasyonel faaliyetler ve araç-gereç 
kullanımı için verilen eğitimlerin maliyeti, 
bu işin yükümlüler eliyle yapılmasını ve-
rimsiz ve anlamsız hale getirmiştir.  Ayrı-
ca, kısa süreli eğitimle sahaya sürülen as-
kerlerin can güvenliklerini sağlamak da 
zorlaşmaktadır. Nitekim Türkiye, epeyce 
bir vakittir, planlı ve bilinçli bir şekilde 
profesyonel askerliğe geçişin hazırlıkları-
nı yürütmektedir. 

Bununla birlikte, ülkemizin artan nüfusu 
sebebiyle, askerlik çağına gelen gençleri-
mizin sayısında sürekli yığılmalar yaşan-
dığı ortadadır. Zaman zaman başvurulan 
bedelli askerlik uygulamalarının amaçla-
rından biri de, işte bu yığılmayı ortadan 
kaldırmaktır. Gençlerimizin gerek eğitim, 
gerek iş hayatlarında kariyer planlarının, 
onları giderek daha ileri yaşlarda askere 
gitmeye zorlaması da, bir başka önemli 
husustur. 

Gerçeklere gözümüzü kapatamayız. Şayet 
ortada yükümlü askerlik uygulamasıyla il-
gili bir takım sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa, 
bunlara çözüm üretmek, siyasetçiler ve ül-
kenin yöneticileri olarak bizim asli görevi-
mizdir. Halen Meclis gündeminde bulunan 
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koyuyor. Yargı reformunun, bir defaya 
mahsus çalışma değil bir süreç olduğun-
dan haberi bile yok. Hayatın her alanı gi-
bi yargı konusu da dinamiktir ve sürekli 
geliştirmeyi gerektirir. Biz Yargı Reformu 
Strateji belgemizle, işte bunu yapıyoruz. 
Tabii, ağzından adalet lafını düşürmeyen 
ama ne kanuna, ne yargı kurumuna, ne ha-
kim-savcılara zerre kadar saygısı bulunma-
yan bir kişiden başka türlü davranış bek-
lemenin mümkün olmadığını da biliyoruz. 
Biz diğer hususlar gibi adalet konusunda 
da, fiziki ve mevzuat altyapısından insan 
kaynağına kadar adalet sistemini güçlen-
dirmek için milletimize verdiğimiz sözle-
rin gereğini yapmayı sürdüreceğiz. Yargı 
reformuyla ilgili ilk paketi, inşallah çalış-
ma dönemi bitmeden Meclis’e getirmeyi 
planlıyoruz. Hazreti Mevlana’nın ifadesiy-
le dikenleri değil çiçekleri, ağaçları sula-
yan, her şeyi yerli yerine koyan bir adalet 
idealine ulaşana kadar yolumuza devam 
edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
için yapılacak yenileme seçimine 10 gün 
kaldı. Genel merkezimizde ve il teşkilatı-
mızda yapılan planlamalar çerçevesinde, 
İstanbullularla yüz yüze iletişimi esas alan 
bir seçim çalışması yürütüyoruz. Büyükşe-
hir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldı-
rım ile İstanbullular arasındaki gönül ba-
ğının her geçen gün daha da güçlendiğini 
görüyorum. Bilgisiyle, birikimiyle, gayre-

tiyle, samimiyetiyle yıldızı giderek parla-
yan Binali Yıldırım kardeşimizin sahadaki 
başarısı, teşkilatlarımızı da motive ediyor, 
gayrete getiriyor.  Seçim gününe kadar bu 
çalışmaları kesintisiz sürdüreceğiz. Mille-
timizin sandığa yansıttığı iradesine sahip 
çıkmak, 31 Mart’taki hırsızlıkların tekra-
rını önlemek için de özel bir hazırlık için-
deyiz. “Bir musibet bin nasihatten evladır” 
sözüne uygun şekilde, mahalle ve sandık 
temsilcilerimizi yeniden organize ettik. 

CHP adayı etrafında oluşturulan sahte 
imaj çemberi kırıldıkça, İstanbul’a gerçek-
ten kimin hizmet edebileceği, bu kadim 
şehri kimin temsil ehliyetine sahip olduğu 
daha iyi anlaşılıyor. Milli irade hırsızlığın-
dan halkı aşağılamaya, zorbalık ve hakaret-
ten Türkiye düşmanlarının desteğini ara-
maya kadar her foya birer birer ortaya dö-
külmeye başladı. 40 yıldır bu işlerin içinde 
birisi olarak, zarfla mazrufun bu derece zıt 
olduğu pek az siyasi mühendislik projesi-
ne rastladığımı belirtmek istiyorum. Ama 
işte, mızrak çuvala sığmamış, maskeli balo 
sona ermiş, takke düşmüş kel görünmüş-
tür. Amaç milletin kalbini kazanmak değil 
de seçime kadar halkı aldatmak olunca, so-
nuç da işte böyle tecelli ediyor. Biz siyasi 
hayatımız boyunca daima ne aldanan, ne 
aldatan olmamak için çalıştık. Yaptıkları-
mızla yapamadıklarımızla, sevaplarımızla 
günahlarımızla biz milletimize karşı hep 
samimi olduk. Kameralar önünde başka, 
arkasında başka konuşup hareket edenler 
ile aramızdaki en büyük fark işte budur. 

takipçisi olunmasını istiyorum. Çünkü, 
bazı siyasetçiler, kendi deyimleriyle seçim 
döneminde atıp tutuyorlar, sonra da ver-
dikleri sözlerin neredeyse hiçbirini yerine 
getirmeden başka işlere yöneliyorlar. Bu 
kötü alışkanlığın önünü kesmenin yolu, 
milletimizin her fırsatta siyasetçilere ver-
dikleri sözleri hatırlatmaları ve hesabını 
sormalarıdır. 

CHP Genel Başkanı, bu kötü siyasetçi mo-
delinin en tipik örneklerinden biridir. Şim-
di ben burada video gösterisiyle sizlere bu-
nu bir takdim etmek istiyorum. Görüldü-
ğü gibi Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimleri ön-
cesi, CHP’li adaylar tarafından kazanılacak 
hiçbir belediyede tek bir personelin dahi 
ekmeğiyle oynanmayacağını, kimsenin iş-
ten atılmayacağını, üstüne basa basa söz 
veriyor. Seçimden önce “Kimsenin aşıyla, 
işiyle uğraşmayacağız” diyenler, 31 Mart 
sonrası ilk iş 14 binin üzerinde işçiye bas-
kıyla sendika değiştirttiler. Bununla da ye-
tinmeyip Bolu’dan Antalya’ya, Adana’dan 
İzmir’e kadar Türkiye’nin her yerinde işçi 
kıyımına başladılar. Şimdi ekmeklerinin 
peşindeki bu işçiler ülkemizin dört bir ya-
nından Ankara’ya, CHP Genel Merkezine 
doğru yürüyüşe geçmeye hazırlanıyor. 

Bireysel bir takım istisnalar dışında, bele-
diyecilik konusunda ülkemizin en kötü si-
ciline sahip partisinin CHP olduğu gerçeği, 
31 Mart’ın ardından bir kez daha teyit edil-
miştir.  Şehirlerimize verecek hiçbir şeyi 
olmayan CHP’li belediyeler, yetkileri olma-
dığı halde sahilleri insanların bir kısmına 
yasaklama gibi, buram buram ayrımcılık 
kokan, faşizm kokan, Hitler vâri işlerle uğ-

raşıyorlar. Çöpleri toplamaktan, suları akıt-
maktan, sokakları temizlemekten, yatırım 
yapmaktan, sosyal belediyecilik hizmetleri 
geliştirmekten aciz bir zihniyetten başka 
da bir icraat beklemek zaten mümkün de-
ğildir. CHP’nin belediyecilik karnesi 25 yıl 
önce de böyleydi, şimdi de aynı, bu gidişle 
korkarım 25 yıl sonra da aynı kalacak. İşte 
İzmir Körfezi kokudan geçilmiyor. Gördes 
Barajı’nı yaptık ve İzmir’e suyu biz getir-
dik. Tüm bunları İzmir halkına da anlat-
mamız lazım. Çünkü bu partinin kurumsal 
yapı ve zihniyet olarak millete hizmet et-
mek gibi bir derdi asla olmadı, olmayacak. 

Bir yandan ülkemizdeki işsizliği eleştirir-
ken, diğer yandan partisine bağlı beledi-
yelerdeki işçi kıyımına seyirci kalan CHP 
Genel Başkanı, tabii ki bunların hiçbiri-
ni görmüyor, duymuyor, dile getirmiyor. 
Ankara’dan İstanbul’a, güya adalet için 
yürüyen CHP Genel Başkanı, ekmeğinin 
peşindeki işçilerin feryatlarına kulakları-
nı tıkıyor, ayrımcılığa ses çıkarmıyor. Bu 
tablo kendisinin “adalet” konusundaki sa-
mimiyetinin de en açık ispatıdır. Halbuki 
daha 5-6 hafta önce Yüksek Seçim Kurulu 
üyelerine her türlü ahlaka ve adaba aykırı 
ifadelerle saldıran yine bu kişiydi. 

İstanbullularla Yüz Yüze  
İletişimi Esas Alan Bir Seçim 
Çalışması Yürütüyoruz

Bir de tutmuş, bizim Yargı Reformu Stra-
teji belgemizi eleştiriyor. Ama bunu yapar-
ken, “merdi kıpti” misali, adalete, yargıya, 
reforma ne kadar uzak olduğunu ortaya 
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Bugün de aynı yerde duruyoruz, yarın da 
aynı şekilde hareket edeceğiz.

Meclis çalışmaları elverdiği ölçüde, sizler-
den ve tüm teşkilat mensuplarımızdan ri-
cam, seçim gününe kadar İstanbul’u adım 

adım gezmeye, her bir İstanbullunun gön-
lüne dokunmaya devam etmenizdir. Rab-
bim hepinizden razı olsun. 

Bu duygularla bir kez daha sizlere hayırlı 
ve başarılı çalışmalar diliyorum.

Aziz İstanbullular, değerli Sultangazili 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularım-
la, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 
Sultangazi’nin tüm mahallelerindeki, 
semtlerindeki, sokaklarındaki, hanelerin-
deki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı 
gönderiyorum.

Sizlerle en son 30 Mart’ta, seçimin hemen 
bir gün öncesinde, coşkulu bir mitingde 
bir araya gelmiştik. Sultangazi, 31 Mart se-
çimlerinde de, yüzde 59’luk bir oy oranıyla 
ilçe belediye başkanlığı görevine Abdur-
rahman Dursun kardeşimizi layık görerek 
bizi yalnız bırakmadığını gösterdi. Desteği-

İstanbul’umuzu
Bu Yalancılara

Teslim Edemeyiz

Sultangazi Toplu Açılış Töreni | İstanbul | 18 Haziran 2019
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Onun için şu 5 gün çok önemli. Durmak 
yok, yola devam. Çok koşacağız, çok çalışa-
cağız ve pazar akşamı inşallah zafer ile mü-
şerref olacağız. Ben şunu söylüyorum; za-
limler için yaşasın cehennem... Türkiye’yi 
ve Türk milletini, 15 Temmuz’a ve bunca 
yıldır yaşadığımız hadiselere rağmen hala 
tanıyamamış olanlara, demokrasinin, milli 
iradenin, sandığın gücün bir kez daha gös-
tereceğimize inanıyorum. 

Hakk’a ve halkına hizmet yolunda hayatını 
kaybeden şehit Muhammet Mursi’nin ismi 
tarihe altın harflerle kazınmıştır. Mursi’nin 
eşine cenazesi gösterilmiyor. Mursi’nin na-
şı bu sabah 05.00’te iki oğlunun refakatin-
de defnedildi. Niye korkuyorsunuz? İşte siz 
bu tür şehitlerin kendisinden korkarsınız. 
Korkaklar için de yaşasın cehennem. Bunu 
başaramayacaklar, ülkemiz için de bunu 
başaramayacaklar. Nasıl 15 Temmuz’da 
başaramadıysalar, bundan sonra da başa-
ramayacaklar. 

CHP’nin İstanbul adayı, 15 Temmuz’la 
alakalı o zaman tweetler atmıştı.  O tweet-
lerde de nerede olduğu belli. Nerede? FE-
TÖ ile beraber. Ama bunlarda yalan çok. 
Ne diyorlar, “Benim onlarla alakam yok.” 
Hepsi kayıtlarda var. Ordu’da, Ordu Vali-
mize “it” diyor, ondan sonra “İt demedim” 
diyor. “Basit dedim” diyor. Kayıtlarda hepsi 
var. Dürüst ol, dürüst. Siyasete dürüstlük 
yakışır. Biz İstanbul’umuzu bu yalancılara 
teslim edemeyiz. Öyleyse kapı kapı dolaşa-
cağız. Telefonlarımız susmayacak. 

Değerli kardeşlerim, 

31 Mart seçimlerinin Türkiye’deki galibi, 
İstanbul’daki galibi de, hiçbir şüpheye yer 
bırakmayacak şekilde Cumhur İttifakı’dır, 
AK Parti’dir. Milletimiz bu seçimlerde Tür-
kiye genelinde İl Genel Meclisi’nde yak-
laşık yüzde 60’lık, büyükşehir belediye 
başkanlıklarında yüzde 52’lik, il belediye 
başkanlıklarında yüzde 55’lik bir oranla 
yanımızda yer almıştır. İstanbul’un 39 ilçe-
sinin 25’i, 312 belediye meclis üyesinin de 
180’i Cumhur İttifakı tarafından kazanıl-
mıştır. Şimdi sadece Büyükşehir belediye 
başkanlığı belirsizdir.

31 Mart seçimlerinde birleştirme tutanak-
larındaki aleni yanlışlar vardı. Şimdi beye-
fendi ‘çaldılar’ sözündün rahatsız olmuş.  
Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylü-
yorum. ‘Çaldılar’ ifadesi hukuki değil, siya-
sidir. Biz siyasiler, birileri bir şey çaldıysa 
ona ‘çaldı’ deriz. Hukuki nedir? Usulsüz-
lüktür. Bunun da bir siyasi ifadesi vardır. 
O da yolsuzluktur. Burada hem yolsuzluk 
hem de hırsızlık var. Müsaade edin de bu-
nu da söyleyeyim. 

AK Parti, gücünü milli iradeden alan bir 
partidir. Bugüne kadar hep milletimizin 
iradesinin sandıkta en sağlıklı şekilde teza-
hür etmesi için mücadele ettik. 31 Mart’ta 
büyükşehir seçimlerinde tespit ettiğimiz 
hırsızlıkların ve hukuksuzlukların hesa-
bını sormak, bizim boynumuzun borcu-
dur. Ne yaptık? Yüksek Seçim Kurulu’na 
gittik. “Ben mazbatamı aldım” diyor. Sen 
mazbatanı Yüksek Seçim Kurulu’ndan de-
ğil, İl Seçim Kurulu’ndan aldın. Daha bu 

niz, sevginiz, ahde vefanız, kadirşinaslığı-
nız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı 
sunuyorum. 

Bugün burada toplu açılış törenini ger-
çekleştireceğimiz toplam yatırım tutarı 1 
milyar 188 milyon lirayı bulan 24 kalem 
eser ve hizmetin İstanbul’umuza, Sultan-
gazi’mize hayırlı olmasını diliyorum. Bun-
lardan biri de şu anda hemen yanımızda 
bulunan ve 501 milyon lira yatırım bedeli 
olan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesidir. Bu hastane, 600 klinik ya-
tağı, 120 yoğun bakım yatağı, 67 acil servis 
yatağı, 144 polikliniği, acil servisleri, ame-
liyathaneleri ve diğer birimleriyle, gerçek-
ten modern bir sağlık tesisidir. Şehrimiz ve 
ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. 

Birileri konuşur, biz yaparız. Farkımız bu. 
Çıkmış bir tanesi diyor ki; “24 yılda ne 
yaptınız?” Sadece şu eser, bu işin en güzel 
ifadesidir. 24 yıl önce şu andaki Sultanga-
zi var mıydı? Bu Sultangazi ne haldeydi? 
Ama biz geldik Sultangazi’yi tüm alt yapı-
sıyla, okullarıyla, ulaşımıyla, doğal gazıyla 
tepeden tırnağa modern bir ilçe haline ge-
tirdik. Zaten biz geldiğimizde Sultangazi 
ilçe değildi. Sonradan burayı da ilçe haline 
getirdik. 

Büyükşehir Belediyemizin kentsel dönü-
şüm konutları, kapalı yüzme havuzu ve 
spor tesisleri, öğrenci yurdu, mahalle hiz-
met tesisleri, Millet Bahçesi, Metris Köp-
rülü Kavşağı ve yan yolu, Habibler İtfaiye 
binası gibi ilçemize kazandırdığı pek çok 
eserin açılışını da bugün yapıyoruz. Sul-
tangazi Belediyemizin tamamladığı Sosyal 

Bilimler Meslek Yüksekokulu ile hanım-
lar merkezinin resmi açılışını da buradan 
gerçekleştiriyoruz. Bakanlıklarımız tara-
fından yapılan Gençlik Merkezi, Gençlik 
ve Sanat Merkezi, Polis Merkezi ile 9 ayrı 
okulu da resmen hizmete açıyoruz. Tüm 
bu eserlerin şehrimize ve ilçemize ka-
zandırılmasında emeği geçenleri tebrik 
ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde 
İstanbul’un tamamında ve ilçemizde çok 
daha büyük hizmetlere, yatırımlara hep 
birlikte imza atacağız. 

Zalimler İçin    
Yaşasın Cehennem

Değerli kardeşlerim,

Öncelikle, dün esaretten şehadete yürü-
yen, Mısır halkının seçilmiş lideri Mu-
hammed Mursi kardeşime bir kez daha 
Allah’tan rahmet diliyorum. Mısır halkına 
ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerimi 
ifade ediyorum. Demokratik bir seçimle iş-
başına gelen merhum Mursi’nin darbeyle 
indirilmesini, hapiste eziyet çektirilmesini 
ve nihayet hayatını kaybetmesini seyre-
den Batı dünyasını ve tüm insanlığı esefle 
kınıyorum. Darbeyle devrildiğinde bize 
Mursi’nin sonunu hatırlatanların, bugün 
aynı çirkinliği sergiliyor olmaları, ülkemiz-
deki kirli zihniyetin hala varlığını sürdür-
düğünün işaretidir. Bize, Mursi’yi hatırla-
tanlarla şu anda yarışıyoruz. Unutmayın, 
pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta 
bize Mursi’yi hatırlatanlar var, diğer taraf-
ta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var. 
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İstanbul!..

23 Haziran’da şehrimizin ve evlatlarınızın 
geleceğine sahip çıkıyor musun?

İstanbul!..

23 Haziran’da büyükşehir belediyesinin 
yönetimini tecrübeye, bilgiye ve samimi-
yete teslim ediyor musun?

İstanbul!..

23 Haziran’da Türkiye’ye ve Türk milletine 
düşman çevrelerin heveslerini bir kez da-
ha kursaklarında bırakıyor musun?

İstanbul!..

23 Haziran’da Binali Yıldırım diyor musun?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Değerli kardeşlerim,

İstanbul ve Türkiye, bizi ve ekibimizi 1994 
yılından beri tanıyor. Ama Binali Yıldırım 
kardeşimin rakibi bunları hiç bilmiyor. Biz 
Marmaray’ı, Avrasya Tünelini, Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsünü, Osman Gazi Köprü-
sünü, Üçüncü Havalimanını ve daha bir-
çok yatırımı İstanbul’umuza kazandırdık. 
Bu yatırımları AK Parti yaptı. 1994 yılında 
nasıl bir İstanbul devraldığımızı ve şehri 
nereden nereye getirdiğimizi sizler çok iyi 
biliyorsunuz. Aynı şekilde 2002 yılı Kasım 
ayında nasıl bir Türkiye devraldığımızın 
ve ülkemizi nereden nereye getirdiğimizin 
en yakın şahitleri de sizlersiniz. 

Suriye’de ve Irak’ta Terör 
Örgütlerinin İnlerini  
Başlarına Yıktık

Biz bugüne kadar İstanbul ve ülkemiz için 
çok şey yaptık. Elbette eksiklerimiz ve ha-
talarımız olmuştur. Ama bu ülkenin her 
bir ferdi şu gerçeği teslim edecektir ki; 
biz her ne yaptıysak samimiyetle yaptık, 
hüsnü niyetle yaptık, daha iyiye ulaşmak 
için yaptık. Millete başka söyleyen, mille-
tin karşısında başka davranan, arkamızı 
döndüğümüzde ise başka şekilde hareket 
edenlerden kesinlikle olmadık. Sevgimizi 
de, hoşnutsuzluğumuzu da açıkça ifade 
ettik, gösterdik. Siyasetlerini çift dillilik, 
riyakârlık, rol yapma üzerine kuranları 
hiçbir zaman tasvip etmedik. Mevlana 
Hazretlerinin “Ya olduğun gibi görün, ya 
göründüğün gibi ol” sözünü kendimize 
rehber edindik. Bugüne kadar yaşadığımız 
onca badireyi, milletimizle hasbilik teme-
linde kurduğumuz güçlü gönül bağı saye-
sinde atlatmayı başardık. Milletimiz bize 
güvendiği için vesayetle mücadelemize 
destek verdi. Milletimiz bize inandığı için 
darbecilerin karşısında kanıyla ve canıyla 
yanımızda yer aldı. Milletimiz bize itimat 
ettiği için kendimizde yedi düvele meydan 
okuyacak gücü bulduk. Milletimizin des-
teği sayesinde Suriye’de ve Irak’ta terör ör-
gütlerinin inlerini başlarına yıktık. 

Şimdi bir şey daha uydurdular. Ne diyor-
lar, “Suriyelileri buralara doldurdunuz. 
Bize para vermiyorsunuz, Suriyelilere ve-
riyorsunuz...” Bu yalana sakın aldanmayın. 
Bu yalan CHP’nin yalanıdır. Biz Suriyelile-

işleri bilmiyorsun, öğreneceksin. Ne oldu? 
Müracaatımızı yaptık, müracaattan sonra 
Yüksek Seçim Kurulu ne yaptı? İl Seçim 
Kurulu’nun verdiği mazbatayı iptal etti ve 
senden onu aldı. Biz Nasreddin Hoca gibi 
damdan düştük, bunların hepsini biliriz. 
Bunu bildiğimiz için de YSK’ya müracaatı-
mızı yaptık. YSK da bu seçimin yenilenme-
sine karar verdi. Çünkü geçmişte bunun 
örnekleri çok. Seçimlerin yenilenmesi ka-
rarı, siyasi değil hukuki bir sürecin ürünü-
dür. Büyükşehirde yenileme kararı veren 
Yüksek Seçim Kurulu, benzer itirazların 
dile getirildiği iki ayrı ilçede buna gerek 
görmemiştir. Bu karar üzerine bağırıp, 
çağırmadık, YSK’ya ‘çete’ demedik. Bizim 
edebimizde böyle bir şey yok. 

Ne Valimize ‘İt’ Ne de Polisimize 
‘Şerefsizler’ Dedirtiriz

Büyükşehirde birleştirme tutanaklarının 
hiç olmadığı veya imzasız düzenlendiği 
sandıklarda 30 bin, sandık kurulu üyele-
rinin kanuna aykırı atandığı sandıklarda 
ise 212 binin üzerinde oy kullanılmıştı. 
İki aday arasındaki fark AK Parti’nin iti-
razlarıyla 29 binden 13 bine düştü. Geçen 
akşam televizyon programında bunu da 
inkâr ediyor, “Böyle bir şey yok” diyor. 
Niye? Yalan bunların genlerine işlemiş. 
“Ben Ordu Valisine it demedim, basitleş-
me dedim...” diyor. Bütün görsel ve yazılı 
medyada var, dedin. Seçimden sonra da 
bunun hesabını vereceksin, dur bakalım, 
bitmedi iş. Benim polisime, polislerime de 
yanındaki avanesi “şerefsizler” dedi. Onlar 
da kayıtlarda var. Bunların hesabını vere-

ceksiniz. Biz ne valimize “it” dedirtiriz ne 
de polisimize “şerefsizler” dedirtiriz. Utan-
mıyor musun? Yanında koruma olarak bu 
milletin polisini alıyorsun, ondan sonra da 
polisime “şerefsizler” diyorsun. Bunların 
hesabını soracağız. Herkes yerini de bile-
cek, haddini de bilecek.

Oyların sadece yüzde 10’unun sayılmasıy-
la ortaya çıkan bu durumu, tüm sandıkla-
rı yeniden saydırarak neticeye ulaştırmak 
mümkündü. CHP yönetimi sandıkların ta-
mamının sayımıyla ilgili talebimize itiraz 
ederek, buna engel olmuştur. Biz bu konu-
da kendimize güveniyorduk. Karşımızda-
kiler ise, çıkacak sonucu bildikleri için olsa 
gerek, işi hep yokuşa sürme yolunu seçti-
ler. Sonuçta konu, seçimlerle ilgili en son 
karar mercii olan Yüksek Seçim Kuruluna 
gitti. Yüksek Seçim Kurulunun tespit ettiği 
sorunlu rakamlar, aradaki 13 binlik fark-
tan büyük olduğu için, hukukun, ahlakın 
ve vicdanın gereği olarak bu seçimin yeni-
lenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Sizler-
den, önümüzdeki pazar günü yapılacak 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı yenileme seçiminde, adayımız Binali 
Yıldırım kardeşime çok güçlü bir destek 
bekliyorum. 

Şimdi öyle bir ses verin ki, duymayan ku-
laklar, nasırlaşmış kalpler, kapanmış göz-
ler, lal olmuş diller dahi uyansın: 

İstanbul!..

23 Haziran’da milli iradeye, demokrasiye, 
sandığa sahip çıkıyor musun?
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Eyyy İstanbul!..

23 Haziran’ı Türkiye ve Türk milletine kar-
şı yürüttükleri mücadelenin aracı haline 
getirmek isteyenleri sandığa gömmeye ha-
zır mısın?

Eyyy İstanbul!..

Bu şehrin belediye başkanlığı seçimini 
1453’ün rövanşı haline getirmek için ya-
nıp tutuşanlara sandıkta şöyle sağlamın-
dan bir Osmanlı tokadı patlatmaya hazır 
mısın?

Eyyy İstanbul!..

Dünyada ve bölgemizde bunca hayati so-
run yaşanırken, Türkiye’yi kendi iç çekiş-
meleriyle boğmak isteyenlere cevabını 
sandıkta vermeye hazır mısın?

Eyyy İstanbul!..

Pazar günü sonuç ne olursa olsun, Tek Mil-
let, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet için 
var gücünle çalışmaya hazır mısın?

İşte İstanbul budur. İşte Türkiye budur. 

18 Günde Sadece Başkanvekilinin 
Odasının Kilidini Söktün

Değerli kardeşlerim,

Bu şehir ve bu millet arkamızda olduğu sü-
rece, Allah’ın izniyle ne siyasi, ne askeri, ne 
ekonomik hiçbir meselenin bizi 2023 he-
deflerimize ulaşmaktan alıkoyması müm-

kün değildir. Biz doğduğumuz, büyüdüğü-
müz, her mücadelemizi birlikte verdiğimiz 
bu şehre güveniyoruz. Erkeğiyle-kadınıyla, 
genciyle-yaşlısıyla, işçisiyle-işvereniyle, es-
nafıyla-memuruyla bu şehrin her bir insa-
nına ibadet şevkiyle hizmet etmek için ça-
lıştık. Hangi görevi üstlenirsek üstlenelim, 
kalbimizin de, mesaimizin de bir yarısı hep 
İstanbul oldu. Bu seçimlerde de İstanbul’a 
en güzel hizmeti getirecek bir isimle kar-
şınıza çıktık. Kendisiyle 1994 yılından be-
ri birlikte çalışıyoruz. İstanbul’la birlikte 
tüm Türkiye’nin ulaşım sorununu birlikte 
çözdük. Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı 
gibi en üst sorumlulukları başarıyla yerine 
getirdi. İstanbul’a proje adamı yakışır de-
dik ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayı-
mız olarak Binali Yıldırım’la karşınıza çık-
tık. Bu dönem, her ikimizin de, İstanbul’a 
olan vefa borcumuzu ödemek için tüm bi-
rikimimizi ortaya koyacağımız bir dönem 
olacaktır. 

Şimdi ne diyor? “Biz 18 günde ne yaptık.” 
Ne yaptın 18 günde? 18 günde sadece baş-
kanvekilinin odasının kilidini söktün.18 
günde İstanbul’a ne yapılır? Niye yalan 
söylüyorsun. Yalan üstüne yalan.

Binali kardeşimiz, İstanbul’un 25 ilçesin-
deki belediye başkanlarımızla, Cumhur 
İttifakı olarak Büyükşehir Belediye Mecli-
sindeki 180 üyemizle ele ele, gönül gönüle 
verecek, 2023’ün İstanbul’unu inşa ede-
cek. Biz de Cumhurbaşkanı olarak, hükü-
met olarak, tüm bakanlıklarımızla, kurum-
larımızla her alanda kendisinin yanında 
yer alacağız. Derin bir aşkla, muhabbetle, 
sevdayla bağlı olduğumuz İstanbul’a ka-

re parasal olarak maaş bağlamadık, yalan 
söylüyorlar. Biz kamplardaki Suriyelilere 
sağlık desteği veriyoruz. Konteyner kent-
lerde, yiyecek, giyecek desteği veriyoruz. 
Peki, kime maaş veriyoruz? Ülkemin fakir 
fukarasına, garip gurebasına valilikleri-
miz, kaymakamlıklarımız vasıtasıyla maaş 
bağlıyoruz. 

Ey CHP, bu yalanları bırak. Ülkemizdeki 
Suriyelilere de muhacir olarak bakıyo-
ruz. Onlar varil bombalarından kaçtılar. 
O bombalardan kaçarak bize sığındılar. 
Bizim tarihimizde bu yok muydu? Vardı. 
Allah göstermesin böyle bir şey bizim başı-
mıza gelse ne yapardık. Onun için sakın bu 
sahtekârların uydurduğu yalanlara aldan-
mayın.

Suriyeliler konusunda tabii bizim de ra-
hatsızlıklarımız var. Emniyet teşkilatımız 
bu konuda gerekli tedbirleri aldı. Bu nok-
tadaki tedbirler her gün daha da ileriye 
gidiyor. Şu an itibariyle 330 bin Suriyeli 
zaten topraklarına döndü ve oradaki mü-
cadele başarıldıkça bunlar daha da kendi 
evlerine topraklarına dönecekler.

Bugün de milletimizden aldığımız cesaret-
le yaptırım tehditlerine, ekonomik tuzak-
lara, askeri güç gösterilerine eyvallah et-
meden, dimdik yolumuza devam ediyoruz. 
Hükümette ve belediyelerde ortaya koydu-
ğumuz yönetim tarzı sayesinde her alanda 
ülkemize çağ atlattık. Dünyanın ticaret sa-
vaşları ve diplomatik ayak oyunlarıyla ka-
ranlık bir meçhule doğru sürüklendiği bir 
dönemde, Türkiye hala kendi hedeflerini 
hayata geçirebilmektedir. 

Ülkemizin bu istikrarlı gidişinden ve güç-
lü duruşundan rahatsız olanlar, içerideki 
her fırsatı bir kriz vesilesi haline dönüş-
türmenin peşindedir. Şöyle geriye doğru 
dönüp baktığımızda 2013 yılındaki Gezi 
Olaylarından beri bunun sayısız örneğini 
görebiliyoruz. Kim vardı Gezi olayların-
da? Bay Kemal vardı. Kim vardı? Yandaş-
ları vardı. Yani şu anda bizim karşımızda 
olanların hepsi Gezi olaylarında yer almış-
lardır. Kendi imkânlarıyla Türkiye’ye diz 
çöktüremeyenler, bizi içerden çökertmek 
için her yola başvuruyorlar. İşte buradan 
bir kez daha tekrarlıyorum. Başaramaya-
caksınız. Türkiye’ye diz çöktüremeyeceksi-
niz. Türk milletinin ellerine ve ayaklarına 
pranga vuramayacaksınız. Bu ülkeyi yıkı-
mın, gözyaşının, acının, sefaletin, esaretin 
kol gezdiği bir yer haline getiremeyecek-
siniz. Halkımızı birbirine düşüremeye-
ceksiniz. Siyasi, askeri ve ekonomik kaza-
nımlarımızı elimizden alamayacaksınız. 
Üretimimizi, istihdamımızı, ihracatımızı 
çökertemeyecek, refahımızı geriye götü-
remeyeceksiniz. Bir asır önce sinsice yıktı-
ğınız koskoca cihan devletinin külleri üze-
rinde doğan Türkiye cumhuriyetine aynı 
oyunları oynayamayacaksınız. Çünkü bu 
defa karşınızda; “Bir olacağız, İri olacağız, 
Diri olacağız, Kardeş olacağız, hep birlik-
te Türkiye olacağız” diyen bir millet var. 
Çünkü bu defa karşınızda, bu milletin her 
seçimde geçmişte eşi benzeri görülmemiş 
destekle güç verdiği bir yönetim var, bir 
Cumhurbaşkanı var. 
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zandıracağımız her yeni hizmet, bizim için 
bir gurur vesilesi olacaktır. Yaşadığı şehrin 
geleceğini düşünen, sorunlarının, sıkıntı-
larının çözümünü arzu eden, bu şehrin te-
rör örgütlerinden mafyatik yapılara kadar 
çapulcuların elinde örselenmesine gönlü 
razı olmayan herkesi 23 Haziran’da sandık 
başına davet ediyoruz. 

Erzincanlı Topal Dursun’un oğlu Binali 
Yıldırım’ın hikâyesi, babası veya kendisi 
ülkemizin dört bir yanından gelip bu şeh-
re yerleşen her İstanbullunun hikâyesidir. 
Binali Yıldırım, üstlendiği her görevi başa-
rıyla yerine getiren, başladığı her projeyi 
sonuçlandıran, söylediğini yapan, yapama-
yacağını söylemeyen bir arkadaşımızdır. 
Bunun için şehir dışında yaşayan İstan-
bullulardan, seçim günü mutlaka gelip oy-
larını kullanmalarını rica ediyorum. Her 
şehirdeki AK Parti teşkilatları bu konuda 
tüm vatandaşlarımızın emrindedir. 

Pazar günü için özellikle hanım kardeş-
lerime büyük görev düşüyor. Hanım kar-
deşlerimizden, “Kale içeriden fethedilir” 
sözünde olduğu gibi, sadece kendileri oy 
vermekle kalmayıp, tüm aile fertlerinin 
sandığa gitmeleri ve doğru tercih kullan-
maları konusunda seferber etmelerini 
bekliyorum. 

Bir çağrı da gençlerimize yapmak istiyo-
rum. Adaylar arasında, istihdamdan tek-
nolojiye, spordan sosyal faaliyetlere kadar 
sizlere hitap eden projeleri ve bunları uy-
gulama iradesi bulunan tek kişinin Binali 
Yıldırım olduğunu sizler de görüyorsu-
nuz. Kendi geleceğiniz için pazar günü 
tercihinizi doğru yapacağınıza inanıyo-
rum. Binali Yıldırım kardeşimi sizlere 
emanet ediyorum.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Aziz İstanbullular, değerli Sancaktepeli 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularım-
la, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 
Sancaktepe’nin tüm mahallelerindeki, 
semtlerindeki, sokaklarındaki, hanelerin-
deki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı 
gönderiyorum. 

Sizlerle en son 5 Mart’ta bir araya gelmiş, 
hasret gidermiştik. Sancaktepe, 31 Mart 
seçimlerinde de, yüzde 50’lik oy oranıyla 
ilçe belediye başkanlığı görevine Şeyma 
Döğücü hanımefendiyi layık görerek bi-
zi yalnız bırakmadığını gösterdi. Şeyma 
Hanım, partimizin teşkilatında yetişmiş, 

İstanbul’u, Halk Düşmanı
Faşist Zihniyete Teslim 

Etmeyeceğiz

Sancaktepe Toplu Açılış Töreni | İstanbul | 19 Haziran 2019
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zünden ilerleyen yıllarda bizi fersah fersah 
geçmiştir. Sadece merhum Menderes ve 
merhum Özal döneminde kayda değer sıç-
ramalar ortaya koyabilmiştik. Her iki isme 
de yaptıkları hizmetlerin bedeli, idamdan 
türlü türlü eziyete ve hakarete kadar uza-
nan bir zulüm zinciriyle adeta ödetilmiş-
tir. Diğer ülkelere baktığımızda ise planlı 
ve kararlı bir yolculukla, bugün dünyanın 
en gelişmiş ülkeleri arasına girdiklerini 
görüyoruz. 

Ülkemizdeki bu kısır döngüyü kıran da yi-
ne AK Parti olmuştur. Eğitimde bu devri-
mi yaptık mı? Sağlıkta bu devrimi yaptık 
mı? Ulaşımda bu devrimi yaptık mı? Artık 
benim vatandaşım hava kirliliğinden kur-
tuldu mu? Çöp dağlarından kurtuldu mu? 
Ümraniye’de 39 vatandaşımızın ölümüne 
neden olan çöp faciasını hatırlıyorsunuz 
değil mi? İşte CHP budur. CHP, çöptür, çu-
kurdur, çamurdur. Şunu bilin ki şimdi ge-
lenler de farklı olmayacaktır.

Türkiye, Cumhuriyet tarihinde ilk defa, bu 
kadar uzun süre ve büyük oranlı büyüme 
dönemi yaşamıştır. Tabii bu durum, sade-
ce dışarıdakileri değil içerideki birilerini 
de rahatsız etti. Son 6 yıldır maruz kaldı-
ğımız her saldırının, CHP ve HDP başta ol-
mak üzere, içerideki belli kesimler tarafın-
dan hararetle desteklenmesinin sebebi işte 
budur. Demokrasi yoluyla, milli iradenin 
desteğiyle, sandıktan çıkarak iktidar ola-
mayacakları vehmine kapılanlar; darbeler-
den, krizlerden, terör örgütlerinden, siya-
set mühendisliklerinden medet umar hale 
gelmiştir. Hatta bu çevreler işi İstanbul’un 
fethi olan 1453’ün rövanşına kadar götür-

müşlerdir. Bunu yazanlar CHP zihniyeti. 
Şimdi bu CHP zihniyeti pazar günü bizden 
oy isteyecek. CHP zihniyetine sesleniyo-
ruz: Zulüm 1453’te başlamadı, gönüllerin 
fethi 1453’te başladı. İstanbul, zulmün ez-
diği Konstantinapol’den kurtularak bize 
geldi. 

31 Mart’ta seçimin neticesine en çok sevi-
nenlerin arasında kimler var? Yunanlılar 
vardı. Yunan gazetelerinde atılan başlıkla-
rı hatırlıyorsunuz değil mi? Bu pazar gü-
nü bunu tersine çevirmeye var mıyız? Çok 
gayret edeceğiz, çok çalışacağız. İnşallah 
bu işi tersine çevireceğiz.

Rahmetli Muhammed Mursi’nin darbeyle 
devrilmesinin ardından söylenen sözleri 
ve şehadeti sonrası verilen kimi mesajları 
hatırlayınız. Bilhassa muhalefete yakın ba-
zı sosyal medya hesapları üzerinden sergi-
lenen çirkeflikleri gördüğünüzde, insanlık 
adına utanıyorsunuz. Çünkü bu CHP zih-
niyeti, onun benzerleri benimle ilgili de ne 
diyorlardı? “Erdoğan’ın akıbeti de Mursi 
gibi olacak” diyorlardı. Pazar günü Sisi mi 
diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? 
Mesele bu kadar önemlidir. Erdoğan’ın 
akıbetini Mursi’nin akıbetine benzetenler, 
Sisi zihniyetidir. İşte onun için çok çalış-
mamız lazım. Biz, bunlardan korkmuyo-
ruz. Biz, kefenimizi giyerek zaten bu yola 
çıktık, böyle de yürüyeceğiz. 

Muhammed Mursi mahkeme salonunda 
20 dakika yerde çırpındı. Orada yetkililer 
Mursi’ye müdahale etmiyorlar. Mursi öl-
dürülmüştür. Bunlar Mursi’nin naaşından 
bile korktular. Ailesine Mursi’nin naaşını 

İstanbul’a ve ilçemize hizmet şevkiyle bu 
göreve talip olmuş bir kardeşimizdi. Sizler 
de bugüne kadarki en yüksek oy oranıyla 
kendisini Belediye Başkanlığına layık gör-
dünüz. İnşallah hep birlikte Sancaktepe’yi 
hayallerimize ve hedeflerimize uygun bir 
seviyeye çıkarmak için gece gündüz çalı-
şacağız. Desteğiniz, sevginiz, ahde vefanız, 
kadirşinaslığınız için her birinize ayrı ayrı 
şükranlarımı sunuyorum.

Bugün burada açılışını gerçekleştireceği-
miz toplam tutarı 276 milyon lirayı bulan 
28 kalem yatırım ve hizmetlerin de ilçemi-
ze, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Açılışını yapacağımız eserler arasında, bir 
kongre merkezi, çok sayıda okul, mahal-
lelerimizde yapılan konak, bilgi evi, spor 
sahası, cami, çocuk bahçeleri gibi hizmet 
birimleri yer alıyor. Fatih Mesire Alanı, 
kız yurdu, sağlık ocağı, trafik eğitim alanı, 
engelli rehabilitasyon merkezi de bugün 
açılışını yapacağımız eserler arasında bu-
lunuyor. Ayrıca, 8 kilometrelik dere ıslahı 
ve 7,5 kilometrelik yan yol düzenlemesi 
ile 64 kilometreliyi bulan atık su hatları, 
kurban kesim alanı, pek çok belediye hiz-
met birimi de açılışını yapacağımız eser-
ler arasında yer alıyor. Tüm bu hizmetleri 
ilçemize kazandıran kurumlarımızı, bü-
yükşehir belediyemizi, ilçe belediyemizi 
tebrik ediyorum. 

Sancaktepe’nin 20 yıl önceki durumunu 
bir hatırlayalım. 20 yıl öncesinde böyle bir 
Sancaktepe var mıydı? Altyapısıyla, üstya-
pısıyla, okullarıyla, hastaneleriyle, mesire 
yerleriyle acaba böyle bir Sancaktepe var 
mıydı? Doğal gazıyla, suyuyla acaba böyle 

bir Sancaktepe var mıydı? Burada da çöp 
dağları yok muydu? Ama hamdolsun biz 
iktidar olduk Sancaktepe farklı bir ilçe ol-
du. Bu hale getirdik. Sancaktepe adeta kül-
lerinden doğdu.

Birileri çıkmış kendine göre atıyor, tutu-
yor. Diyor ki “25 senede ne yaptınız?” Bunu 
diyen, Binali Yıldırım kardeşimin karşısın-
daki aday. Adam sanki İstanbul’da yaşamı-
yormuş. İstanbul’un neresinde ne olmuş, 
haberi yok. Tabii 2014’ten sonra öğrendi. 
Daha onlar bu işte çok çok acemi. 

Zulüm 1453’te Başlamadı, 
Gönüllerin Fethi 1453’te Başladı

Değerli kardeşlerim,

AK Parti, kurulduğu günden beri projeyle, 
yatırımla, hizmetle milletimizin günde-
mine gelmiş, gönlüne girmiş bir partidir. 
Bizim lügatimizde yapamayacağını söyle-
menin, boş konuşmanın, hele hele yalan 
ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır. 
Sizlerin huzuruna çıktığımızda önce eser-
lerimizi, icraatlarımızı anlattık; sonra da 
projelerimizi, hazırlıklarımızı, yapacakla-
rımızı ifade ederek destek istedik.  Çünkü 
bu ülkenin ve milletin, boş lafa, mugala-
taya, kendini olmadığı biri gibi gösterme-
ye, takıyyeye, halka karşı başka konuşup 
arkada başka işler yapmaya karnı toktur. 
Türkiye, bu popülist siyaset anlayışı yü-
zünden geçmişte altın kıymetinde yıllarını 
heba etmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası 
benzer şartlarda kalkınma yolculuğuna 
başladığımız ülkeler, bu tür patinajlar yü-
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verdiğimiz mücadelede yanımızda oldu-
ğunu gösteriyor. İstanbul’un 39 ilçesinin 
25’ini, 312 belediye meclis üyesinin de 
180’ini kazanan Cumhur İttifakı, bu şehir-
de de tartışmasız galip gelmiştir.

 Peki, öyleyse 23 Haziran’da niçin tekrar 
sandığa gidiyoruz? Çünkü, büyükşehir 
belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili bir-
leştirme tutanaklarında, AK Parti aleyhine 
kasıtlı oynamalar, yanlışlar tespit ettik. Üs-
telik bu kasıtlı yanlışların toplamı, 30 bin 
gibi, seçim sonucunu değiştirecek boyutta 
bir rakama ulaşıyor. Biliyorsunuz iki aday 
arasındaki fark 29 binden başladı, bizim i-
tirazlarımızla ve oyların ancak yüzde 10’u-
nu yeniden saydırabilmemizle 13 binli ra-
kamlara kadar düştü. Dikkat edin sadece 
yüzde 10 oranında bir yeniden sayımla, 
16 bin oy gasp edilmekten kurtarıldı. Bu 
durum gösteriyor ki AK Parti’nin oyları ça-
lınmıştır. AK Parti’ye verilen oylar sandık 
başında iç edilmiştir.

Birileri ısrarla “Öyleyse hırsız kim” diye so-
ruyor. AK Parti’nin oylarını başka partiye 
yazan veya buharlaştıran, bu tezgâhı ku-
ran ve göz yuman kimse, hırsız odur. Hır-
sız, gece seçim kuruluna baskın yaparak 
oyların yeniden sayılmasına engel olanlar-
dır. İlla ismiyle mi söylemek lazım? Zaten 
hırsız kendini bildiği için sürekli çırpınıp 
duruyor. 

Bunun yanında bazı seçim kurullarının 
hukuka aykırı oluşturulduğunu tespit et-
tik. Hukuka aykırı seçim kurullarındaki 
oy toplamı da 212 bindir. Bu durumda, ak-
lın, ahlakın, vicdanın ve elbette hukukun 

gereği, seçimlerin yenilenmesidir. Üstelik 
seçim yenilenmesi kararı sadece İstanbul 
için verilmiş değildir. 31 Mart’ta, başka 
pek çok ilçe ve belde de seçim yenilenmesi 
kararı verilmiştir. Pazar günü sandık başı-
na gidiyor olmamızın sebebi, işte bu kadar 
basittir. 

CHP Adayına Destek   
Kandil’den Geliyor

Değerli kardeşlerim,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı tekrarlama seçimi öncesinde, ortada 
garip bir tablo olduğunu sizler de fark et-
mişsinizdir. Cumhur İttifakını oluşturan 
partiler, MHP’siyle, AK Parti’siyle, genel 
başkanından adayına, milletvekillerinden 
teşkilatlarına kadar tüm varlıklarıyla sa-
hadalar. Buna karşılık diğer partinin ge-
nel başkanı ortada yok, yöneticileri ortada 
yok, il başkanı ortada yok, medya şovlarını 
bir kenara bırakırsanız adayı ortada yok. 
CHP adayına destek ya Kandil’den geliyor, 
ya Kandil’in güdümündeki partinin cezae-
vindeki eski genel başkanından geliyor, ya 
yurt dışından geliyor. Selo “Oylar CHP’nin 
adayına’” diyor. Kandil “Oylar CHP’nin 
adayına” diyor. Şu hale bakın. Ne duru-
ma geldik. Terör örgütüyle beraber hare-
ket edenlere, CHP’yi, İyi Parti’yi ve Saadet 
Partisi’ni destekleyen kardeşlerim oy vere-
cek mi?  Müslüman bir sokulduğu delikten 
bir daha sokulmaz, sokulmamalıdır.

Hani İstanbul’a belediye başkanı seçiyor-
duk? Terör örgütlerinin İstanbul Büyükşe-

vermediler. Mursi’nin köyüne defnedilme-
si yönündeki vasiyeti bile yerine getirilme-
di.  Devlet kendi belirlediği yere Mursi’yi 
defnetti. Çünkü korkuyorlardı. Korkaklar 
zafer anıtı dikemezler. 

İİT, Mursi’nin Ölümü Konusunda 
Gerekeni Yapmalıdır

Uluslararası mahkemelerde Mısır’ın yar-
gılanması için gereken her şeyi yapacağız. 
Bunun yanında aynı şekilde İslam İşbirliği 
Teşkilatını göreve davet ediyoruz. İslam 
İşbirliği Teşkilatının da gerekeni yapma-
sı şarttır. Yok şuymuş, yok buymuş... Ha-
yır. Önümüzde G-20 var. Osaka’daki G-20 
toplantısında gündeme getireceğimiz ko-
nulardan bir tanesi bu olacak. Zira bizler, 
hakkın ve haklının yanında olacağız. Bura-
dan Batıya sesleniyorum: Bunların sadece 
demokratlıkla değil, vicdanla da bir ilgile-
rinin olmadığını müşahede ediyoruz. 

İşte bunun için ülkemizi ve İstanbul’u, a-
ğızlarından demokrasiyi düşürmeyen halk 
düşmanı bu faşist zihniyete teslim etme-
yeceğiz. İşte bunun için milli iradeye sıkı 
sıkıya sarılacağız. İşte bunun için sandığı 
aşağılayanlara hak ettikleri dersi bir kez 
daha vereceğiz. İşte bunun için meydanı 
milli irade hırsızlarına bırakmayacağız. 
Şimdi sizlerden öyle bir ses vermenizi isti-
yorum ki, dalga dalga İstanbul’un tüm ilçe-
lerine, oradan bölgemize ve tüm dünyaya 
yayılsın. 

İstanbul!..

23 Haziran’da milli iradeye, demokrasiye, 
sandığa sahip çıkıyor musun?

İstanbul!..

23 Haziran’da şehrimizin ve evlatlarınızın 
geleceğine sahip çıkıyor musun?

İstanbul!..

23 Haziran’da Türkiye’ye ve Türk milletine 
düşman çevrelerin heveslerini kursakla-
rında bırakıyor musun?

İstanbul!..

23 Haziran’da büyükşehir belediyesinin 
yönetimini tecrübeye, bilgiye ve samimi-
yete teslim ediyor musun?

İstanbul!..

23 Haziran’da Binali Yıldırım diyor musun?

Maşallah… İnşallah bu iş bitmiştir.  

Değerli kardeşlerim,

31 Mart seçimlerinin galibi, hiçbir şüp-
heye yer bırakmayacak şekilde Cumhur 
İttifakı’dır, bu ittifakı oluşturan AK Parti ve 
MHP’dir. AK Parti olarak bu seçimlerden, 
Türkiye genelinde İl Genel Meclisi’nde 
yaklaşık yüzde 60’lık, büyükşehir belediye 
başkanlıklarında yüzde 52’lik, il belediye 
başkanlıklarında yüzde 55’lik bir oranla 
zaferle çıktık. Bu sonuçlar milletimizin 
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hir Belediye Başkanlığı seçimiyle ne işi o-
lur? Yurt dışındaki onca mahfil, İstanbul’u 
kimin yöneteceğiyle niçin bu kadar ya-
kından ilgilenir? Biz Londra’ya, Berlin’e, 
Paris’e, Viyana’ya, Amsterdam’a, Brüksel’e 
kimin belediye başkanı seçildiğiyle uğra-
şıyor muyuz? Demek ki dert başka… CHP 
Genel Başkanının, İl Başkanının, diğer 
yöneticilerinin ortada olmamasının sebe-
bi de, gerçek yüzlerini göstererek, zar-zor 
oluşturulan imajı zedeleyecek işler yapma-
larını engellemektir.  Bunların her şeyleri 
gibi siyasetleri de sahte… 

Hâlbuki biz, işte şahsımızla, adayımızla, 
projelerimizle, her şeyimizle ortadayız. 
Eğer konu hizmetse, Allah’ın izniyle, bi-
zim adayımız Binali Yıldırım’ın üzerine 
kimseyi tanımayız. Eğer konu projeyse, 
Türkiye’nin en iyi proje adamını İstanbul’a 
aday yaptık. Eğer konu iş yapmaksa, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesini, arkasında 
Cumhurbaşkanının ve tüm bakanlıkların 
desteği olan bir isimden daha iyi kim yö-
netebilir? Eğer konu vizyonsa, iki adayı 
mukayese etmek Binali Beye çok büyük 
haksızlık olur. 

Televizyonda iki adayın katılımıyla yapı-
lan program öncesi ve sonrası yaşanan ha-
diseleri, sizler de takip ediyorsunuzdur. 

Televizyonda iki adayın katılımıyla yapı-
lan program öncesi ve sonrasında yaşanan 
hadiseleri takip ettiniz, gazetelerden oku-
dunuz. İstanbul’daki otelde moderatörle 
CHP’nin adayı bir araya geliyor. Orada 
soruları konuşuyorlar. Hangi soruları so-
racak, nasıl cevaplar verecek? Böyle bir 

şey olabilir mi? Bu ne densizliktir, bu ne 
ahlaksızlıktır. Hem moderatörlük yapıyor-
sun hem de televizyon programından önce 
soruları kalkıyorsun CHP’nin adayına ve-
riyorsun. Eğer adilsen, dürüstsen her iki 
adaya da eşit yaklaşırsın. Geçmişte Sayın 
Baykal’la böyle bir televizyon programına 
çıkmıştım ama böyle bir şeyle karşı karşıya 
kalmadık.

CHP adayı bu program boyunca, Sayıştay 
raporlarından belediye hizmetlerine kadar 
ardı ardına o kadar çok yalan söylemiştir 
ki, Binali Bey hangi birini düzelteceğini şa-
şırdı. Sayıştay açıklamasını yaptı mı? Böy-
le bir şey yok dedi. Biliyorsunuz CHP ada-
yı, televizyon programından önce sorula-
rın Binali Beye verildiğini de iddia etmişti. 
Çünkü bu adamda yalan çok. Kimin yanın-
dan geldi o? Bay Kemal’in yanından geldi. 
Yalan konusunda Bay Kemal’le yarışıyor. 
Tabii Binali Bey, böyle bir şeyin olmadığını 
kesin bir dille yalanlamıştı. Sonra ortaya 
çıktı ki, programdan önce moderatör ile 
CHP adayı bir otel odasında 45 dakika baş 
başa görüşmüşler. Gerçi, CHP adayı bu gö-
rüşmeyi 2-3 dakika olarak ifade etti, ama 
aynı odada 45 dakika kaldıkları görüntü-
lerle ispatlandı. Peki, şimdi biz bu durum 
karşısında ne diyeceğiz? CHP adayının 
yaptım-yapmadım, söyledim-söylemedim, 
imzaladım-imzalamadım türü o kadar çok 
tutarsızlığı var ki, artık çetelesini tutamaz 
olduk.  Fakat bu defa, milletin gözünün 
içine baka baka alenen yalan söylendiği 
bir durumla karşı karşıyayız. Daha “aday” 
sıfatı taşırken bunca alengirli işe bulaşan, 
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Değerli kardeşlerim,

Bizim İstanbul sevdamız yeni değildir. Bu-
rası, gözümüzü açtığımız, büyüdüğümüz, 
eğitim gördüğümüz, hayata atıldığımız, 
siyasete girdiğimiz, milletimizin teveccü-
hüne ilk mazhar olduğumuz yerdir. Bu-
lunduğumuz tüm görevlerde bu Şehr-i 
İstanbul’a ibadet şevkiyle hizmet ettik. 
Yolları çamur ve çukurdan geçilmeyen, so-
kaklarını çöplerin istila ettiği, havası kirli, 
suyu akmayan, ulaşımı sıkıntılı bir şehri 
aldık; dünyanın en önemli metropollerin-
den biri haline getirdik. “Su medeniyettir” 
diyerek, bir taraftan Istranca Dağlarından, 
diğer taraftan Melen’den getirdiğimiz suy-
la İstanbul’un içme suyu sorununu çöz-
dük. Bugün 15 milyonu aşkın nüfusuna 
rağmen, şehrin hiçbir yerinde su sıkıntısı 
yoktur. Bataklığa dönüşen Haliç’i yeniden 
canlandırdık, İstanbul’un en kıymetli yeri 
haline getirdik. Kurduğumuz ileri tekno-
lojiye sahip tesislerle, İstanbul’un tama-
mının atık sularını arıtıyor, ondan sonra 
denize veriyoruz. Doğalgaz abonesi sayısı-
nı 50 binden 6,5 milyona çıkartarak, hava 
kirliliğini ortadan kaldırdık. Bugün İstan-
bul’daki doğalgaz abone sayısı 6,5 milyo-
nu buldu, Yenileyip geliştirdiğimiz otobüs 
filosuyla, metrobüsüyle, uzunluğu 233 ki-
lometreyi bulan raylı sistemiyle, Marma-
ray’ıyla, Avrasya Tüneliyle, Yavuz Sultan 
Selim ve Osman Gazi Köprüleriyle, yeni 
karayolları ve deniz hatlarıyla ulaşımda 
çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Hız-
lı tren hatları, otoyollar, bölünmüş yollar, 
İstanbul Havalimanı ve daha pek çok ya-
tırımla, İstanbul’u ülkemizin ve dünyanın 
ulaşım merkezi haline getirdik. 

İnşallah 2024 yılına kadar İstanbul’daki 
ulaşımın en az yarısını raylı sistemlerle 
yapılır hale getirerek, trafiği büyük ölçüde 
rahatlatacağız. Bunlarla kalmadık, eskiden 
bir avuç elitin emrindeki koruları, köşkle-
ri, yeşil alanları, tesisleri tüm İstanbul’un 
hizmetine sunduk. Şimdi Millet Bahçele-
riyle, şehrin 20 farklı noktasında kuracağı-
mız yeşil koridorlarla, kıyı şeridinde oluş-
turacağımız yeşil ağlarla İstanbul’u daha 
keyifle yaşanan bir şehir haline dönüştü-
rüyoruz. Biz laf üstüne laf değil hizmet üs-
tüne hizmet koyarak bugünlere geldik. Ne 
söylüyorsak onu yaptık, yapmanın gayreti 
içinde olduk. 

2023 Hedeflerimizin   
Merkezinde İstanbul Var

CHP adayı “Gençlere ben burs vereceğim” 
diyor. Neyi vereceksin? Belediye başka-
nıyken öğrencileri burs veriyordum. CHP, 
Anayasa Mahkemesi’ne giderek bursla-
ra yasak getirdi. Başbakan olduğumuzda 
gençlerimiz sadece 45 lira burs alıyorlardı. 
Biz bunu 450-500 liraya çıkardık. İsteyen 
herkese kredi veya burs veriliyor. 

Emeklilere belediye başkanlığım dönemin-
de akşam mesai saatine kadar otobüsleri 
ücretsiz yapmıştık. Ayrıca bayramlarda şe-
hirlerarası köprüler ve otobanlar ücretsiz-
dir. CHP’nin adayı “Ben milli bayramları 
da buna ilave ettim” diyor. İyi ki yaptın ya. 
Biz bunları yaptık, aştık, bitirdik. Daha da 
neler yapacağız inşallah. 

bunca yalan söyleyen, bırakınız bizi tüm 
İstanbul’u, tüm milleti kandırmaya ça-
lışan, önüne gelene söven, hakaret eden 
CHP adayı, acaba yarın o koltuğa oturdu-
ğunda neler yapar? Allah İstanbul’u böyle 
bir felaketten korusun diyorum.  

Ordu Valimize bu adam ne dedi?  ‘İt’  de-
di. Ondan sonra bir yalan. Ne dedi? “Ben it 
demedim, basit, basitleşme dedim.” Bütün 
görsel medyaya bu çıktı, hepsinde ‘it’ dedi-
ğin var. Yazılı medyaya çıktı, orada da var. 
Vali Bey seçim sonrası davasını açacak. Ay-
rıca bu olayda hakarete uğrayan polisleri-
miz de dava açacaklar. 

Bizim İstanbul    
Sevdamız Yeni Değildir

Buradan CHP’ye, HDP’ye, İyi Parti’ye gö-
nül veren vatandaşlarıma ve bu adayı 
destekleyen herkese sesleniyorum: Bele-
diye Başkanlığı ve siyaset, her şeyden ön-
ce ahlak gerektirir, doğruluk gerektirir, 
tutarlılık gerektirir, saygı gerektirir, sevgi 
gerektirir. Bu kişi de sözünü ettiğim vasıf-
ların hiçbiri yoktur. Söylediği yalanlar ve 
aklınca çevirdiği dolaplarla tüm İstanbul-
lularla, tüm Türkiye’yle adeta dalga geç-
mektedir. Bir kez daha tekrarlıyorum, şa-
yet mesele İstanbul’a Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçmekse, milletimizin iradesi, ne 
yönde olursa olsun başımızın üzerindedir. 
Ama amaç, Pazar günkü seçim üzerinden 
İstanbul’u teslim almak, Türkiye’yi köşeye 
sıkıştırmaksa, işte bunu başaramayacak-
lar. Her şeyden önce İstanbullular buna 
izin vermeyecektir. 

Şimdi diyorlar ki, “Suriyelileri buralara 
doldurdunuz. Bize para vermiyorsunuz 
Suriyelilere veriyorsunuz...” Bu yalana sa-
kın aldanmayın. Bu yalan CHP’nin yala-
nıdır. Biz Suriyelilere parasal olarak maaş 
bağlamadık, yalan söylüyorlar. Biz kamp-
lardaki Suriyelilere sağlık desteği veriyo-
ruz. Konteyner kentlerde, yiyecek, giyecek 
desteği veriyoruz. 

Şimdi sizlerden şöyle güçlü bir söz istiyorum:

Eyyy İstanbul!..

23 Haziran’ı Türkiye’ye ve Türk milletine 
karşı yürüttükleri mücadelenin aracı hali-
ne getirmek isteyenleri sandığa gömmeye 
hazır mısın?

Eyyy İstanbul!..

Bu şehrin belediye başkanlığı seçimini 
1453’ün rövanşı haline getirmek için ya-
nıp tutuşunlara sandıkta şöyle sağlamın-
dan bir Osmanlı tokadı patlatmaya hazır 
mısın?

Eyyy İstanbul!..

Dünyada ve bölgemizde bunca hayati so-
run yaşanırken, Türkiye’yi kendi içine ka-
patmak isteyenlere cevabını sandıkta ver-
meye hazır mısın?

Eyyy İstanbul!..

Pazar günü sonuç ne olursa olsun, Tek Mil-
let, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet için 
var gücünle çalışmaya hazır mısın?

Rabbim hepinizden razı olsun. 
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Bazıları gibi, “Seçim döneminde attık tut-
tuk, sonra da yapamadık” diyerek işin 
içinden sıyrılmaya çalışmadık. Suyu ge-
tiren biziz, şimdi kalkmış su ile hava atı-
yor.  Binali Yıldırım kardeşimizin İstan-
bul için verdiği her sözün arkasındayız. 
Cumhurbaşkanlığı olarak bakanlarımızla, 
Büyükşehir Belediyemizle ve ilçe beledi-
yelerimizle el ele vererek, tüm bu projeleri 
hayata geçireceğiz. Çünkü bizim 2023 he-
deflerimizin merkezinde İstanbul var. Bu 
şehir Türkiye’nin lokomotifidir. İstanbul 
yürüyecek, İstanbul hızlanacak, İstanbul 
kazanacak, İstanbul üretimiyle, istihda-
mıyla, ticaretiyle, finansıyla, tasarımıyla, 
teknolojisiyle büyüyecek ki, Türkiye de 
ona göre mesafe kat etsin. İşte bu anlayışla 
İstanbul’la birlikte tüm Türkiye’nin gelece-
ği için mücadele ediyoruz. 

Sizlerden, 23 Haziran’da sandık başına 
gittiğinizde, sadece evinizi, sokağınızı, ma-
hallenizi, ilçenizi, şehrinizi değil ülkenizin 
tamamını düşünerek oyunuzu kullanma-
nızı rica ediyorum. Bu şehrin 25 ilçesinin 
yönetimini nasıl Cumhur İttifakına ver-
mişseniz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı-
nı da aynı şekilde Binali Yıldırım kardeşi-
min tecrübeli ve üretken ellerine teslim et-

menizi istiyorum. Emin olun, emanetiniz 
güvende olacaktır. 

Bizim meşrebimizde emanete sahip çık-
mak, hele hele milletin emanetine sahip 
çıkmak hem en büyük sorumluluktur, hem 
en büyük şereftir. Buradan özellikle hanım 
kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Sa-
dece sizlerin oy vermesi yetmez, evdeki 
herkesin de Pazar günü sandığa gitmesini 
ve oyunu doğru şekilde kullanmasını sağ-
lamalısınız. 

Gençlerimize de büyük görev düşüyor. Pa-
zar günü hem çevrenizdekileri sandığa gö-
türmekle, hem de sandığa sahip çıkmakla 
mükellefsiniz. 

Rabbime, bana sizler gibi yol arkadaşları, 
dava arkadaşları, hemşehriler verdiği için 
ne kadar şükretsem azdır. İnşallah pazar 
günü verilen emeklerin, yapılan duala-
rın karşılığını Binali Yıldırım kardeşimizi 
Büyükşehir Belediye Başkanı yaparak ala-
cağız. Şimdiden her birinize gayretleriniz 
için teşekkür ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Aziz İstanbullular, değerli Bahçelievlerli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasret-
le, muhabbetle selamlıyorum. Bahçelievler’in 
tüm mahallelerindeki, semtlerindeki, sokak-
larındaki, hanelerindeki kardeşlerime sevgi-
lerimi, saygılarımı gönderiyorum.

Sizlerle en son 31 Mart seçimlerinden he-
men bir gün önce bir araya gelmiş, kucak-
laşmış, hasret gidermiştik. Bahçelievler, 31 
Mart seçimlerinde de, yüzde 50’lik oy ora-
nıyla ilçe belediye başkanlığı görevine Ha-
kan Bahadır kardeşimizi layık görerek bi-

İstanbul Gibi Pırlanta 
Kıymetinde Bir Şehir, 

Böyle Bir Siyaset Anlayışının 
Eline Bırakılabilir mi?

Bahçelievler Toplu Açılış Töreni | İstanbul | 20 Haziran 2019
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zorunda kaldılar. Yalancının mumu yatsı-
ya kadar yanar. Bunlarınki yatsıya kadar 
bile yanmadı. Çabuk söndü. Şimdi pazar 
günü bu mumu tamamen söndürmeye var 
mıyız? Öyleyse durmak yok.

Diğer tarafta da CHP’nin adayı var. Peki 
kimdir aday? Bu adayın neler yaptığını 
söylersek, kim olduğu daha iyi anlaşılır. 
Kendisi her fırsatta Sayıştay raporlarından 
söz ederek Büyükşehir yönetimini itham 
ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
2016 mali denetim raporlarında yer alan 
konuların hiçbirinde kamu zararı tespit 
edilmemiştir, dolayısıyla yargılama konu-
su değildir. Ama bu kişinin Beylikdüzü Be-
lediye Başkanlığı döneminin sadece 2016 
yılındaki faaliyetleriyle ilgili 11 adet ka-
mu zararına yol açan işlem tespit edilmiş-
tir. Kim tarafından? Sayıştay tarafından. 
Kendisi böyle bir belge ortaya koyamadı. 
Yapılan yargılama sonunda bu zararların 
kendisinden tazminine karar verilmiştir. 
Dolayısıyla bu adayın sicili Sayıştay rapor-
larıyla tespitli şekilde bozuktur. 

Peki, bu aday başka ne yapmıştır? Seçim 
gecesi kendisinin bizzat ifade ettiği arada-
ki farkın sürekli azalmasıyla ilgili gerçeği 
inkâr etmiştir.  AK Parti’nin tüm oyların 
yeniden sayılmasıyla ilgili başvurusuna 
karşı çıktıklarını, bunu engellediklerini 
inkâr etmiştir. Aradaki fark neydi? 29 bin. 
Nereye indi? 13 bine. 16 binlik bir fark var. 
Bunları inkâr etti mi? Nerede oylar? Çaldı-
lar. Şimdi bu şahıs, “Kim çaldı?” diyor. Bu-
nu bize değil, kendine soracaksın. Burada 
hukuki ve siyasi bir dil var. Siyasi dilde bu-
nun adı “çalmak’’, hukuki dilde de “yolsuz-

luk ve usulsüzlük”tür. Sandıkların tamamı 
sayılsaydı pazar günü seçim yapılmamış 
olurdu. Elimizdeki tutanaklarda da alenen 
gözüken, tamamına yakını Binali Yıldırım 
aleyhine olan kasıtlı birleştirme yanlışla-
rı görmezden gelindi. Bu seçimde sabah 
hemen imzalar alındı ve akşam sayımdan 
sonra da sandık kurulu başkanı bunları is-
tediği gibi doldurdu. 

CHP’nin İstanbul adayı bununla da yetin-
memiş, daha mazbatasını almadan, yani 
belediye başkanı değilken, gidip Anıtkabir 
defterine “belediye başkanıyım” diyerek 
imza atmıştır. Bu nasıl bir hırs? İstanbul 
İl Seçim Kurulunun verdiği mazbata nihai 
mazbata değildir. Nihai mazbatayı Yüksek 
Seçim Kurulu verir. Dolayısıyla şimdi ne 
oldu? Yüksek Seçim Kurulu bu mazbatayı 
iptal etti mi? Bu nedenle Anıtkabir’de im-
za ettiği sayfa çekilip alındı. Sahip olmadı-
ğı bir unvanı kullanana ne derlerse, bu kişi 
de işte odur. 

Daha sonra ne yapıyor? Belediyenin ka-
pısından içeri girer girmez dışarıdan bi-
rilerini getirip, kanuna ve her türlü usule 
aykırı şekilde belediyenin verilerini kopya-
lamaya çalışıyor. Hâlbuki belediye verileri, 
teknik bir zorunluluk olarak zaten 2 farklı 
yerde sürekli yedekleniyor. Demek ki der-
di verileri korumak değil, onları alıp bir 
yerlere servis etmek. Yani verileri çalmaya 
kalkıyor. Neyse ki bu teşebbüsü mahkeme 
kararıyla engelleniyor. Başka ne yapıyor? 
Kendisi Ankara’dayken İstanbul’da evrak 
imzalıyor. Halbuki bir belediye başkanı şe-
hir dışına çıktığında, ona vekalet eden kişi 
imzaya yetkilidir. 

zi yalnız bırakmadığını gösterdi. İnşallah 
hep birlikte Bahçelievler’i hayallerimize 
ve hedeflerimize uygun bir seviyeye çıkar-
mak için gece gündüz çalışacağız. Desteği-
niz, sevginiz, ahde vefanız, kadirşinaslığı-
nız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı 
sunuyorum.

Bugün burada açılışını gerçekleştirece-
ğimiz toplam yatırım tutarı 393 milyon 
lirayı bulan 13 kalem eser ve hizmetin de 
ilçemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyo-
rum. Büyükşehir Belediyemizin ilçemize 
kazandırdığı Şirinevler minibüs terminali 
ve otoparkı ile metrobüs yaya üstgeçidi-
nin, Devlet Hastanesi Katlı Otoparkının, 
Merkez Mahallesi Gençlik Merkezinin, 
Saklıvadi Spor Tesisinin, aile danışman-
lık merkezinin, psikoterapi merkezinin ve 
diğer eserlerin bugün resmi açılışını yapı-
yoruz. Bahçelievler Belediyemizce tamam-
lanan ve gerçekten çok önemli bir eser 
olan kongre merkezinin, Siyavuşpaşa Spor 
Kompleksi ve otoparkının, meydan otopar-
kının, Millet Bahçesinin ve diğer eserlerin 
resmi açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. 

Son 15 yılda büyükşehir belediyemiz Bah-
çelievler ilçemizde 1,5 milyar liralık yatı-
rım yapmıştır. Önümüzdeki dönem için 
de, Binali Yıldırım kardeşimizin diğer ilçe-
lerimizle birlikte Bahçelievler’e yapacağı 
yatırımlarla, hizmetlerle ilgili çok önemli 
hazırlıkları var. İnşallah, bunların açılış-
larını da hep birlikte yapacağız. Tüm bu 
hizmetleri ilçemize kazandıran kurumları-
mızı, büyükşehir belediyemizi, ilçe beledi-
yemizi tebrik ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Biliyorsunuz Pazar günü İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı için yenileme 
seçimi var. Bu seçimde İstanbul halkı iki 
adaydan birine karar verecek. Bir tarafta, 
Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım 
var. Kimdir Binali Yıldırım? İstanbul’da 
başladığı hizmet yolculuğunu Ulaştırma 
Bakanı, Başbakan, Meclis Başkanı olarak 
zirveye kadar çıkarmış, şimdi yeniden 
İstanbul’un hizmetine talip olmuş bir kar-
deşimizdir. 

Sandıkların Tamamı Sayılsaydı 
Pazar Günü Seçim Yapılmazdı

Ne diyor Kandil? “Oylarımız Millet İttifakı-
nın adayına” diyor. Millet İttifakının adayı 
kim belli, isim vermeyeceğim, gerek yok. 
Şunu biliyoruz ki, şu anda CHP Genel Baş-
kanı Bay Kemal bazı şeylerden rahatsız o-
luyor, çıkamıyor meydanlara. Zira adayları 
genel başkanının adını bile anmıyor. Genel 
Başkanları nasıl yalan söylüyorsa, aynen 
adayları da öyle yalancı. 

Bunlar aynı zamanda yalanın ötesinde her 
türlü oyunu da oynuyor. Sayın Yıldırım ile 
televizyon programına çıkacakları zaman, 
programdan önce moderatörle Marmara 
Etap Oteli’nde bir araya geliyorlar. Bu gö-
rüşmede moderatörden soruları alıyor, 
hazırlıklarını yapıyor ve o gece programa 
çıkıyor. Bu sorulara göre program için bilgi 
kartonları hazırlanıyor. Bunların belgeleri 
bizde var. Ama ne diyor? “Ben böyle bir şey 
yapmadım.” Sonra ne oldu, kabul etmek 
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Bu kadim şehrin geleceği, “Zulüm 1453’de 
başladı” diyenlere, akıllarının bir köşesin-
de hala 1453’ün rövanşını almak olanlara 
teslim edilebilir mi? İstanbul gibi pırlanta 
kıymetinde bir şehir, böyle bir siyaset anla-
yışının eline bırakılabilir mi?

CHP’nin Genel Başkanı ortada yok, mille-
tin inancına hakaret eden il başkanı orta-
da yok, yöneticileri ortada yok, hatta adayı 
ortada yok. Şimdi artık meydanlara da çık-
mayacakmış! İstanbul il başkanı terör ör-
gütü DHKP/C’yle meşgul. Bunun yanında 
domuzla da arası bayağı iyi! Böyle de bir ö-
zelliği var. Kendisine biçilen rolü oynayan 
CHP adayı sürekli tekliyor, ama kimseden 
ses çıkmıyor. Çünkü biliyorlar ki, geri plan-
dakiler sahaya inse, gerçek yüzleri ortaya 
çıkacak. Bu partinin adayına destek çağrı-
ları ise ya Kandil’den geliyor, ya dışarıda 
bir yerlerden. 

Bunlar benim için ne dediler? “Erdoğan’ın 
akıbeti de Mursi gibi olacak” dediler. Mur-
si rahmetli oldu. Şimdi bu CHP zihniyetine 
sesleniyorum. Ey eğri büğrü zihniyet, yan-
lış zihniyet, biz bu yola çıkarken kefenimi-
zi giyerek çıktık. Allah’ın takdiri nerede, 
nasıl, ne zamansa biz onu kucaklayarak bu 
yolda yürümeye kararlıyız. 

Muhammed Mursi mahkeme salonunda 
20 dakika yerde çırpındı. Orada yetkililer 
Mursi’ye müdahale etmediler. Şimdi bu-
radan Mısır yönetimine ve adli makamla-
rına sesleniyorum: Zalimler için yaşasın 
cehennem.

İstanbul’a Hep Birlikte   
Sahip Çıkmalıyız

Biz İstanbul’u yönetecek büyükşehir bele-
diye başkanını seçiyoruz. Sandığa gittiği-
mizde ölçümüz, projeleriyle, birikimiyle, 
yeteneğiyle, ekibiyle kimin bu şehri daha 
iyi yöneteceği olmalıdır. Buradan CHP’ye, 
HDP’ye, İyi Parti’ye, Saadet Partisine gö-
nül vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum. 
İstanbul, her ne sebeple olursa olsun gele-
ceği risk altına sokulabilecek, kazanımla-
rı tehlikeye atılabilecek bir şehir değildir.  
İstanbul’a hep birlikte sahip çıkmalıyız. 
Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 
hangisi İstanbul’un ulaşım sorununun, 
kentsel dönüşüm çalışmalarının, yeşilinin, 
çevre düzenlemesinin, sosyal hizmetleri-
nin üstesinden gelebilecekse, şehrin yö-
netimini ona teslim etmeliyiz. Sadece ken-
dimizin değil, özellikle de çocuklarımızın 
geleceği için 23 Haziran’da bu sorumluluk 
duygusuyla sandık başına gitmemiz gerek-
tiğine inanıyorum. Şimdi sizlerden öyle 
bir ses vermenizi istiyorum ki, 39 ilçemi-
zin tamamından duyulsun. 

Eyy İstanbul!..

23 Haziran’da milli iradeye, demokrasiye, 
sandığa sahip çıkıyor musun?

Eyy İstanbul!..

23 Haziran’da şehrimizin ve evlatlarınızın 
geleceğine sahip çıkıyor musun?

Valiye Hakaret, 
Cumhurbaşkanlığına Hakarettir

Değerli kardeşlerim, 

Bu kişinin hedef aldığı kesimlerden biri de 
sivil toplum kuruluşları. Güya bu kuruluş-
lara belediye bütçesinden yüz milyonlarca 
lira para aktarılmış. Hepsi de kadınlara, 
gençlere, çocuklara, engellilere yönelik ça-
lışmalar yürüten, eğitime, sağlığa, kültüre, 
spora hizmet eden, hayır-hasenat işleri ya-
pan bu tür kuruluşlarla ortak projeler yü-
rütme dışında, nakit olarak herhangi bir 
para aktarımı söz konusu değildir. Yani bu 
kişi İstanbullunun gönül köprülerini yık-
maya çalışıyor. 

Daha başka ne yapıyor? İki adayın birlikte 
katılacağı televizyon programı öncesinde 
moderatörle bir otelde aynı odaya kapanıp 
görüşüyor. Bu görüşmeyi tarafların kimi 
2-3 dakika, kimi 5-10 dakika, kimi 10-15 
dakika olarak ifade ediyor. Sonra görün-
tüler ortaya çıkıyor ki, tam 45 dakika ay-
nı odada birlikte kalmışlar. Yani, soruları 
çalıyor. Üstelik bununla kalmıyor, çıktığı 
bir televizyon programında Binalı Beyin 
soruları istediği yalanını yüzü kızarmadan 
söyleyebiliyor. 

Başka?

Bayramda Ordu’ya gidiyor, hakkı olmadı-
ğı halde kullanmak istediği bir kapıdan 
geçişi engellenince devletin valisine galiz 
hakaretler ediyor. Yani, haysiyet cellatlığı 
yapıyor. Valiler, Cumhurbaşkanlarının o 
ildeki temsilcisidir. Valiye hakaret, Cum-

hurbaşkanlığına hakarettir. Daha ileri gidi-
yorum millete hakarettir. Sen kalkıp da bir 
valiye, ‘it’ diyemezsin. Baktı ki bu iş zora 
gidiyor bu sefer ne yaptı? Dedi ki “Ben it 
demedim.” Bunların hepsi televizyon ka-
yıtlarında var. 

CHP’ye oy veren vatandaşlara sesleniyo-
rum. Böyle bir adam, İstanbul’un başına 
getirilebilir mi? İyi Parti’nin gönül ve-
renlerine sesleniyorum. Böyle bir adam 
İstanbul’un başına getirilebilir mi? HDP’ye 
gönül verenlere sesleniyorum. Böyle bir a-
dam İstanbul’a başkan olabilir mi? Saadet 
Partili kardeşlerime sesleniyorum. Böyle 
bir adam İstanbul’un başına getirilebilir 
mi? İstanbul’a yazık olur. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
büyük bir bölümü, komisyonların tama-
mı ve başkanvekilliklerinin tamamı AK 
Parti’nin elinde. Zaten, bu sadece vitrin 
süsü… En ufak bir yanlışta karşısına kim 
dikilecek? Meclis dikilecek. Şimdi diyor ki 
“Beni çalıştırmayacaklar.” Demek ki doğru 
dürüst hareket etmeyeceğini biliyor. AK 
Partili belediye meclis üyeleri de doğru dü-
rüst hareket etmeyenlere yol vermezler. 

Hemen her konuda yaptıklarıyla, söyle-
dikleriyle ilgili ne sorsanız inkâr ediyor. 
Sürekli “Görmedim, duymadım, söyleme-
dim” modunda. Merhum Ahmet Kaya’nın 
şarkısındaki gibi ifade edecek olursak, 
“Nerden baksan tutarsızlık.”

Yaptıklarında ve etrafında olup biten-
lerden bu kadar bihaber CHP adayına, 
İstanbul’un yönetimi emanet edilebilir mi? 
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Eyy İstanbul!..

23 Haziran’da büyükşehir belediyesinin 
yönetimini tecrübeye, bilgiye ve samimi-
yete teslim ediyor musun?

İstanbul!..

23 Haziran’da Binali Yıldırım diyor musun?

Maşallah… İnşallah bu iş bitmiştir.  

Değerli kardeşlerim,

İstanbul’a olan sevgimizin, muhabbetimi-
zin, verdiğimiz değerin en büyük ispatı, 
ülkemizin en iyi proje geliştiren şahsi-
yetlerinden birini bu şehre aday olarak 
göstermemizdir. Dikkat ederseniz, Binali 
Yıldırım kardeşimiz ne zaman proje dese, 
ne zaman yatırım dese, ne zaman hizmet 
dese, karşı taraf hemen laf kabalığıyla işi 
başka tarafa çekiyor. 

Bunları görünce 1994 yılını hatırladım. 
Biz o dönem İstanbul’un yönetimine talip 
olduğumuzda, yarıştığımız diğer adaylar 
projeleri ve hizmet taahhütleriyle değil, 
siyasi kavgalarıyla gündemdeydi. İstan-
bul için yüreği yanan, bir şeyler yapmak 
isteyen, sorunların çözümü için projesi 
olan tek aday bizdik. Bu şehir, bizi kara 
kaşımıza, kara gözümüze meftun olduğu 
için değil, kendisine en iyi hizmeti vere-
ceğimiz inancıyla belediye başkanı yaptı. 
Göreve geldikten kısa süre sonra çöpten 
temizliğe, içme suyundan kanalizasyon 
altyapısına, doğalgazdan ulaşıma, sosyal 
yardımlardan spor tesislerine kadar her 
konuda İstanbul’un çehresini değiştirdik. 
Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız 

döneminde de İstanbul’un her meselesiyle 
yakından ilgilenmeyi sürdürdük. 

Bugün de seçim tartışmalarında CHP ada-
yını destekleyenler, İstanbul’a ne hizmet 
yapacakları dışında, doğru-yanlış hiç bak-
madan her şeyi konuşuyorlar. Aradan 25 
yıl geçmiş, ama kafalar hiç değişmemiş. 
Hala millete tepeden bakıyorlar. Hala mil-
leti hiçe sayıyorlar. Hala lafla peynir ge-
misi yürütebileceklerini sanıyorlar. Hala 
oturdukları yerden hakikatleri gözlerden 
kaçırabileceklerine inanıyorlar. Daha açık-
çası hala milleti kandırabileceklerini zan-
nediyorlar. 

Bizim her tercihe saygımız sonsuzdur. Ça-
bamız ve endişemiz İstanbul’a ve ülkemize 
daha güzel bir gelecek hayal ediyor olu-
şumuzdan kaynaklanıyor. Türkiye’nin en 
güzel şehirlerinden olan İzmir’in bu zih-
niyetin elinde nasıl heba olup gittiğini hep 
beraber gördük. İzmir susuzdu, İzmir’e su-
yu biz getirdik. İstanbul’u çöp dağlarından 
biz kurtardık. Ta Istranca dağlarından su 
getirdik. Haliç’in nasıl koktuğunu biliyor-
sunuz. Haliç’i biz temizledik. Marmaray’ı, 
Avrasya Tünelini, Yavuz Sultan Selim Köp-
rüsünü, Osmangazi Köprüsünü ve üçüncü 
havalimanını İstanbul’a biz kazandırdık. 

25 ilçe belediyemiz Millet Bahçeleri ve 
Millet Kıraathaneleriyle inşallah ilçeleri-
mizi zenginleştirecekler. Binali Bey’in ri-
yasetinde İnşallah bunu çok daha ileriye 
taşıyacağız.

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

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. 

Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 
de şehrimize ve ülkemize hayırlar getir-
mesini diliyorum. Gayrıresmi sonuçlara 
göre İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı görevine seçilen CHP adayı Ekrem 

23 Haziran’da Milletimize
Kendimizi Niçin 

Anlatamadığımızın
Muhasebesini Yapacağız

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 25 Haziran 2019



Recep Tayyip ERDOĞAN

101100

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-5

Milletimizin Verdiği Mesajları   
Görmezden Gelme Lüksümüz Yok 

Bizim siyaset anlayışımızda millete küs-
mek, millete darılmak, hele hele milleti 
suçlamak asla yoktur. Tam tersine, gerek 
31 Mart’ta, gerek 23 Haziran’da milleti-
mize kendimizi niçin anlatamadığımızın 
muhasebesini yapacağız. Her alanda ne-
relerde eksiklik, kopukluk, yanlışlık oldu-
ğunu tespit ederek, bunları gidermenin 
yollarını arayacağız. Bu değerlendirmenin 
sonucuna göre de atmamız gereken adım-
ları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Ancak 
dışarıdan birilerinin yaptığı tanımlara 
göre değil, tanımlamamızı kendi içimizde 
hep birlikte yapma kudretine sahibiz. Mil-
letimizin verdiği mesajları görmezden ge-
lerek kulağımızın üzerine yatma lüksüne 
sahip değiliz. Bu bakımdan, hem Cumhur 
İttifakına, hem partimize, hem de şahsımı-
za gönül veren tüm kardeşlerimin müste-
rih olmasını istiyorum. Yunus Emre’nin 
dediği gibi; 

Biz sevdik aşık olduk

Sevildik maşuk olduk

Her dem yeni doğarız

Bizden kim usanası

Evet… Milletimizin sevgisine ve itimadına 
layık olmak için, Allah ömür ve güç verdiği 
müddetçe çalışmayı sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

AK Parti, kurulduğu günden beri milli 
iradenin üstünlüğünü, milletin gösterdiği 
yolda yürümeyi, ortak hedeflerimiz için 
çalışmayı esas alan bir hareket olmuştur. 
Bu sayede 17 yıldır girdiğimiz her mücade-
lede milletimizin desteğini yanımızda bul-
duk. Vesayet güçleri üzerimize geldiğinde, 
hatta Cumhurbaşkanı seçmemizi engelle-
meye çalıştıklarında, çareyi milletimize sı-
ğınmakta aradık. Kalkınma hamlelerimiz 
sabote edilmeye çalışıldığında mücadele-
ye devam edecek gücü hep milletimizden 
aldık. Uluslararası alanda bizi tecrit etmek 
için üzerimize saldırdıklarında milletimiz-
le birlikte “One Munite” dedik. Gezi Olay-
larında sokakları karıştırarak birliğimize 
ve beraberliğimize göz diktiklerinde mil-
letimizle birlikte bu oyunu bozduk. FETÖ 
ihanet çetesi, emniyet ve yargı içindeki 
uzantıları vasıtasıyla darbe girişiminde 
bulunduğunda, alçakların karşısına yine 
milletimizle birlikte dikildik. PKK’sıyla, 
DEAŞ’ıyla terör örgütlerini üzerimize salıp 
ülkemizin şehirlerini kana ve ateşe boğ-
maya çalıştıklarında, teröristlerin başla-
rını milletimizle birlikte ezdik. Yine terör 
örgütleri kullanılarak sınırlarımız kuşatıl-
maya kalkışıldığında, güneyimize çekilen 
zincirleri milletimizle beraber parçaladık. 
Aynı şekilde, 15 Temmuz’da tanklarıyla, 
toplarıyla, uçaklarıyla, helikopterleriyle, 
silahlarıyla ülkemizi işgal etmeye kalktık-
larında darbeyi yine milletimizle birlikte 
önledik. 

Ekonomide, tüm bu hadiselere paralel 
şekilde süren, ancak geçtiğimiz Ağustos 

İmamoğlu’nu bir kez daha tebrik ediyo-
rum. İstanbul halkının kararının başımı-
zın üzerinde yeri vardır. 

Bilindiği gibi 31 Mart seçimlerinde İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçi-
miyle ilgili olarak, hem birleştirme tuta-
naklarında, hem de sandık kurullarında, 
sonucu etkileyecek ölçüde sorunlar tespit 
edilmişti. Bunun üzerine Yüksek Seçim 
Kurulu, büyükşehir seçimlerinin yenilen-
mesine karar vermişti. Dolayısıyla şu ana 
kadar yaşadığımız süreç, tamamen hukuki 
bir süreçtir. 

Elbette biz Cumhur İttifakı adayı Binali Be-
yin seçimi kazanmasını arzu ederdik. Ken-
disine, gayreti ve mücadelesi için buradan 
teşekkür ediyorum. Binali Bey, İstanbul’da 
bürokrat olarak başladığı milletine hizmet 
yolculuğunu, milletvekili, bakan, başba-
kan, meclis başkanı olarak bugüne kadar 
sürdürmüştür. Kendisi, bunca yıllık bil-
gisini, birikimini, tecrübesini, projelerini 
hayata geçirmek için Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına aday olmuştu. Ama İstanbul 
halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti. 

Altını çizerek tekrar ediyorum; bizim için 
asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, 
en güvenli, en şaibesiz şekilde tecelli etme-
sidir. Son seçim, kimin kazandığının öte-
sinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tered-
dütleri ortadan kaldırmış olması bakımın-
dan başlı başına değerlidir, kıymetlidir. 

Türkiye genelindeki asıl seçim olan 31 
Mart’ın galibi ise tartışmasız bir şekilde 

Cumhur İttifakı’dır, AK Parti ve MHP’dir. 
Milletimiz, 31 Mart seçimlerinde ülke 
genelinde bize, İl Genel Meclisi’nde yak-
laşık yüzde 60’lık, büyükşehir belediye 
başkanlıklarında yüzde 52’lik, il belediye 
başkanlıklarında yüzde 55’lik bir oranla 
destek vermiştir. İstanbul’da da Cumhur 
İttifakı olarak 39 ilçenin 25’ini, 312 bele-
diye meclis üyeliğinin de 180’ini kazarak, 
yine tartışmasız bir zafere imza attık. Bü-
yükşehir seçimlerinde İstanbul’da 2004’te 
yüzde 45,3 oranında, 2009’da yüzde 44,7 
oranında, 2014’te de yüzde 47,9 oranında 
oy almıştık. Geçtiğimiz Pazar günü de oy 
oranımız yüzde 45 olarak gerçekleşti, fakat 
bu oran kazanmamıza yetmedi. 

2024 seçimlerine kadar, AK Parti ve MHP 
olarak, İstanbul’da sahip olduğumuz 25 il-
çe belediyesi ve 180 büyükşehir belediye 
meclis üyesi ile halkımıza en güzel hizmet-
leri vermenin gayreti içinde olacağız. Aynı 
şekilde Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve ku-
rumlar olarak da İstanbul’la ilgili projeleri-
mizi, yatırımlarımızı, hedeflerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz. Derin bir aşkla 
bağlı olduğumuz bu şehre hizmet etmeyi 
en büyük paye görerek, son nefesimize ka-
dar inşallah bu yolda yürüyeceğiz. Şimdi 
önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis 
için 4 yıllık, belediyeler için 5 yıllık kesin-
tisiz bir icraat dönemi bulunuyor. Bundan 
sonra tüm mesaimizi ve gücümüzü önü-
müzdeki gündeme teksif ederek çalışma-
larımıza devam edeceğiz. 
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tik. Bölgemizi ve dünyayı ilgilendiren işte 
böylesine kritik gelişmelerin yaşandığı bir 
dönemde, birileri ülkemizi yine kendi içi-
ne hapsetmeye çalışıyor. Hedef, Türkiye’yi 
yeniden düzenlenen küresel oyunun dışı-
na itmektir. Biz bu niyeti en başından itiba-
ren gördüğümüz için hazırlıklarımızı yap-
tık. Ülkemizin temel diplomatik, güvenlik 
ve ekonomik öncelikleriyle ilgili politika-
larımızdan en küçük bir taviz vermeyerek, 
hiçbir tehdide boyun eğmeyerek tavrımızı 
ortaya koyduk. 

Bölücü terör örgütünü yurt içinde ve yurt 
dışında etkisiz hale getirecek adımları 
kararlılıkla atıyoruz. Yaptığımız operas-
yonlarla, Kuzey Irak’tan ülkemize yönelik 
terör tehditlerini kaynağında önleyecek 
başarılar elde ettik. Suriye’de terör örgütü-
nün kazanımlarımıza yönelik saldırıları-
nın tamamını da boşa çıkardık. Türkiye’yi 
bölgemizdeki krizin ve yıkımın bir parça-
sı haline getirmeye yönelik tüm çabaları 
âkim bıraktık. İmralı’daki teröristbaşının 
son günlerde kamuoyuna yaptığı açıkla-
malar ve bununla ilgili değerlendirmeler, 
örgüt içinde, hem iç politikada, hem de 
bölge politikalarında ciddi görüş ayrılıkla-
rı ortaya çıktığının işaretidir. DEAŞ terör 
örgütünü yeniden diriltmeye ve üzerimize 
salmaya yönelik oyunları birer birer boz-
duk, bozuyoruz. 

Doğu Akdeniz’de bulunan ve bulunacak 
olan her türlü doğal kaynağın adil bir şe-
kilde paylaşımına rıza gösterilmesini sağ-
layana kadar, bölgede attığımız adımları 
kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu havzadaki 

petrol-doğalgaz arama faaliyetleri konu-
sunda Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin 
hakkını, hukukunu, çıkarlarını yok sayan 
girişimlere asla izin vermeyeceğiz. 

Geçmişte sondaj veya arama tarama gemi-
lerimiz yoktu. Ancak bulabilirsen kiralaya-
biliyordun. Hamdolsun şimdi 4 adet son-
daj ve tarama gemisine sahip olduk. Gemi-
ler Doğu Akdeniz’de çalışmaları sürdürü-
yorlar. Bu gemileri Silahlı Kuvvetlerimizin 
birimleri koruyor. Bu hususta Yunanistan 
Başbakanı kendine göre bir şeyler söyle-
yip duruyor. Ne söylerse söylesin… Bizim 
orada bir defa haklarımız var. Bu hakları 
korumak için hem arama tarama hem de 
sondaj gemilerinin faaliyetlerini sürdüre-
ceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gerekli 
tedbiri aldı, almaya devam edecek. 

Ülkemizde sözde siyaset yapanlar, “Bu 
noktada niçin böyle adımlar atıyoruz?” 
şeklinde eleştiriler yapıyorlar. Bunların öy-
le bir derdi, sıkıntısı yok. Bunların, benim 
Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımın hakları 
konusunda hassasiyeti var mı? Böyle bir 
dertleri yok, ama biz dertliyiz.  Biz diyoruz 
ki,  soydaşlarımızın bölgedeki petrol ve do-
ğal gaz kaynaklarında hakları var. Kuzey 
Kıbrıslı yöneticilerin, bu haklarının tespi-
tinde, araştırılmasında yer alması bizim 
başından itibaren savunduğumuz tezdir.

Burayla ilgili Fransa’nın söyleyecek sözü 
yoktur. Türkiye garantördür, konuşur. Yu-
nanistan garantördür, konuşur. İngiltere 
garantördür, konuşur. Ama Fransa, sen ko-
nuşamazsın. Senin böyle bir yetkin yok. 

ayında açık bir saldırı halini alan tuzakları 
da yine milletimizle birlikte göğüslüyoruz. 
Türkiye’nin bir türlü çökertemedikleri is-
tikrar ve güven ortamına yönelik saldırı-
lar dün de eksik değil, bugün de sürüyor, 
yarın da devam edecektir. Kim ne yaparsa 
yapsın, biz milletimizle birlikte kendi he-
deflerimiz doğrultusunda kararlılıkla iler-
lemeyi sürdüreceğiz. Bunun için gece gün-
düz çalışıyoruz. Mesela, hemen Çarşamba 
günü, G-20 toplantısı ve resmi ziyaret için 
Japonya’ya gidiyoruz. Japonya ziyaretini 
müteakip de Çin’e bir ziyaretimiz olacak. 
G-20’de en gelişmiş ülkelerin liderleri ve 
küresel kurumların temsilcileriyle, dünya-
nın ekonomik ve siyasi gündemini konu-
şacağız. Türkiye ekonomisinin, dünyayla 
uyumlu şekilde büyümesine katkı sağla-
mak için görüşmeler yapacağız. 

Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları konusun-
daki çok yönlü arayışlarımızı sürdürüyo-
ruz. Bu çerçevede sipariş ettiğimiz S-400 
hava savunma sistemlerini, inşallah önü-
müzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. Gü-
venlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı 
tedarik seçeneklerine de kapılarımız da-
ima açıktır. Türkiye, kendi güvenlik ge-
reksinimlerini karşılama konusunu hiçbir 
ülkeyle müzakere etmek, bu konuda izin 
almak, hele hele baskılara boyun eğmek 
durumunda değildir. S-400 meselesi,  doğ-
rudan egemenlik haklarımızla ilgili bir ko-
nudur ve bundan geri adım atmayacağız. 

Yine Temmuz ayı içerisinde Bosna-
Hersek’te Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş-
birliği Girişimi Zirvesinde ülkemizin gö-
rüşlerini ifade edeceğiz. Eylül ayında, her 

yıl olduğu gibi Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’na katılacağız. Genel Kurul çalış-
malarında ülkemizi temsil etme yanında 
dünyanın dört bir yanından gelen devlet 
ve hükümet başkanlarıyla çok sayıda ikili 
görüşme gerçekleştireceğiz. 

Birileri, Türkiye’yi Küresel 
Oyunun Dışına İtmek İstiyor

Körfez’deki gerilim, sadece ülkemiz değil 
tüm dünya için çok büyük bir tehdit kayna-
ğıdır. Bu gerilimin, bölge ülkelerinin hak 
ve hukukları gözetilerek geride bırakılma-
sı için üzerimize düşenleri yapıyoruz. Çin 
ve Amerika arasında süren ticaret savaşını, 
herkes için kazanca dönüştürecek bir isti-
kamete çevirecek tüm girişimlere destek 
veriyoruz. 

Dünya çapında İslam’a, Müslümanlara ve 
bunların en büyük temsilcisi olarak görü-
len Türklere karşı yürütülen husumet po-
litikalarına, en gür sedayla karşı çıkmaya 
devam ediyoruz. Kudüs’ün mahremiyeti-
ne ve Filistinlilerin haklarına yönelik teca-
vüzleri her platformda dile getirme karar-
lılığımızdan en küçük bir taviz vermedik, 
vermeyeceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Her alanda gelişen ve kalkınan Türkiye, ta-
bii olarak, sürekli yeni ve daha büyük sına-
malarla karşı karşıya gelmektedir. Biz bu 
sınamalar karşısında, geçmişte olduğu gi-
bi pısırık davranmak, kabuğumuza çekil-
mek yerine hep meydan okumayı tercih et-
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lan, ne olacak? Sen niye varsın o zaman? 
Siyasi kadrolar bu ülkede ne yapar?

Şimdi ben bir vatandaşımızın bir görün-
tüsünü sizlere izletmek istiyorum. O anla-
mış, ancak sözde siyaset yapanlar anlama-
mış. Herhalde bunu izleme fırsatı bulursa 
o da anlayacaktır. Benim Kahramanmaraş-
lı kardeşim bunu anladı ama bu hanıme-
fendi halen anlayamadı. Dağları delerek 
yüzlerce tünel inşa ettik. Bunlar bugüne 
kadar niye yapılmıyordu? Şimdi yapınca 
niye rahatsız oluyorsun? Bir de “Marifet 
iltifata tabidir” diyerek teşekkür etmesini 
bilin. Yok, “görevindir.” Tamam da siz de 
geçmişte bakanlık falan yaptınız, niye bun-
ları yapamadınız? Kıskançlık çok kötü bir 
illettir. Fakat isteseler de, istemeseler de yi-
ne bu yolları yapmaya devam edeceğiz. Bu 
tünelleri açmaya, köprüleri yapmaya de-
vam edeceğiz. Yavuz Sultan Selim Köprü-
sü de yapacağız, Osman Gazi Köprüsü de 
yapacağız. Marmaray gibilerini de yapaca-
ğız. Avrasya Tüneli’ni de yapmaya devam 
edeceğiz.

Bütün bunlarla birlikte ülkemizin önünü 
kesmeye yönelik ekonomik tuzakların, 
milletimizi günlük hayatında nasıl bunalt-
tığının da çok iyi farkındayız. Kur-faiz-
enflasyon üçgeninde bunalan girişimci-
lerimizin, iş adamlarımızın, esnafımızın, 
çalışanlarımızın hangi sıkıntıları çektiğini 
gayet iyi biliyoruz. Bunun için ekonomiyi 
dengeye oturtmaya, kurdaki istikrarsızlığı 
gidermeye, faizleri düşürmeye, enflasyonu 
yeniden tek haneli rakamlara indirmeye, 
istihdamı artırmaya çalışıyoruz. 

G-20 ve Çin Seyahati Sonrası  
Bazı Müjdelerim Olacak

Ekonomide istikrarı sağlamadan üreti-
mi, yatırımı, ticareti, istihdamı istediği-
miz seviyeye getiremeyeceğimiz açıktır. 
Türkiye’nin üretimdeki ve insan gücünde-
ki potansiyelini, kapasitesini, kabiliyetleri-
ni bilenler, ülkemiz ekonomisine yönelik 
saldırıları işte hep bu istikrar noktasına 
yoğunlaştırıyor. Biz de tedbirlerimizi ona 
göre aldık, alıyoruz. Geçtiğimiz yıldan iti-
baren, şoklara karşı dirençli, uluslararası 
rekabette daha güçlü, sağlıklı, sürdürüle-
bilir ve dengeli büyümeyi hedef alan bir 
program uyguluyoruz. Allah’ın yardımı 
ve milletimizin ferasetiyle inşallah ya-
kında yeniden ekonomimizin yükselişe 
geçmeye başladığını göreceğiz. Her şeye 
rağmen geçtiğimiz yıl yüzde 2,6 oranın-
da büyümüştük. Bu yılın ilk çeyreğini de, 
yıllık bazdaki daralmaya rağmen, mevsim 
etkisinden arındırılmış olarak baktığımız-
da bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 büyü-
meyle kapattık.

Haziran ayı itibarıyla da her alanda gös-
tergeler, olumlu yönde bir yükselişi işaret 
ediyor. Dolar kuru bir süredir 6 liranın 
altında seyrediyor. Merkez Bankası döviz 
rezervlerimiz yeniden 100 milyar dolar se-
viyesine yaklaştı. Borsa bir ayda 86 binden 
95 binin üzerine çıktı. Tahvil faizleri yüz-
de 19’un altına indi. Ülke risk primimiz 
geriliyor. Ekonominin nabzını tutan güven 
endekslerinin hepsinde de, Haziran ayında 
olumlu yönde yükseliş gözleniyor. İmalat 
sanayindeki kapasite kullanım oranların-

Ekonomi ve Güvenlik Konuları, 
Gündemimizin Yine En Üst 
Sıralarındadır 

Suriye’deki krizin ülkemizin güvenlik en-
dişelerini ve insani yüklerini ortadan kal-
dıracak bir çözüme kavuşturulmasını sağ-
layacak siyasi, diplomatik ve askeri çözüm 
yollarını sonuna kadar zorlayacağız. Şu 
anda bildiğiniz gibi en önemli konu terör 
koridoru meselesiydi. Yaptığımız müdaha-
lelerle bu terör koridorunu ortadan kaldır-
dık. Bu terör koridorunu bir güvenlik kori-
doru haline getirmek istiyoruz. Buraya Su-
riyeli mültecileri yerleştirme gayretinde-
yiz. Güvenlik koridoru, Suriye meselesinin 
başından beri bizim gündemimizdeki bir 
konudur. Ancak bu isteğimize destek bula-
madık. Bu yöndeki planımızı geçmişte baş-
ta eski ABD Başkanı Barack Obama olmak 
üzere birçok Batı ülkesinin liderlerine ak-
tardım. Bu dönemde de ABD Başkanı Do-
nald Trump’a da söyledim. Trump, güvenli 
bölge ifadesini birkaç kez kullandı. Ancak 
mali destek vermedi. Sayın Merkel’le de 
bunları konuştum. O da böyle bir desteği 
verebileceğini, bu projenin isabetli oldu-
ğunu söyledi. Ama bir gelişme olmadı. Ay-
nı şekilde Suud’la da görüştüm. Çin’deki 
G-20 Toplantısı’ndan sonra kendisiyle 
konuştuğumuzda bunları söylemişti ama 
oradan da bir ses yok. Hep söylüyorlar, laf 
ola beri gele…

Ülkemizde bulunan Suriyelilerin geri dö-
nüşlerini temin için, sınırlarımız ötesin-
deki güvenli bölgeleri mümkün olduğun-
ca genişletmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 

330 bin kişi geri döndü. Münbiç ve Fırat’ın 
doğusundaki sorunları da çözdüğümüzde 
kısa sürede bu rakam milyonlara ulaşacaktır. 

İşte tüm bu fotoğraf içinde milletimiz, 24 
Haziran ve 31 Mart seçimlerindeki ira-
desiyle, AK Parti’ye ve aynı ittifak içinde 
hareket ettiğimiz MHP’ye “Durmak yok, 
yola devam” demiştir. Önümüzde gerçek-
leştirmek için hakikaten çok çalışmamız 
gereken 2023 hedeflerimiz var. Karşımıza 
çıkan engelleri aşarak, ayağımıza vurul-
maya çalışılan prangaları parçalayarak, ge-
ce gündüz çalışmak suretiyle bu hedeflere 
mutlaka ulaşacağız. 

Değerli arkadaşlar,

Önümüzdeki dönemde ekonomi ve güven-
lik konuları, gündemimizin yine en üst 
sıralarında yer alacaktır. Türkiye’nin 
ekonomideki asıl hedefi, yüksek tekno-
lojiye, tasarıma, markalaşmaya, yüksek 
katma değere dayalı üretimi ve ihracatı 
geliştirmektir. 

Türkiye’de sözde siyaset yapan birileri eği-
timde, sağlıkta, adalette, emniyet ve ula-
şımda attığımız adımları küçümseyerek 
kendilerine prim yapmaya çalışıyor. İşte 
bugün biri şunu söylüyor, “Şu kadar bölün-
müş yol yaptım demekle mi oy alacaksı-
nız?” Öbür taraftan şunu da söyle, “Yüksek 
hızlı tren getirdiniz diye mi size bu millet 
oy verecek.” Daha da ileriye gidiyorum, şu-
nu da söyle,  “26 havalimanını 56’ya çıkar-
dınız diye mi bu millet size oy verecek?” 
Ne kaldı? O olmayacak, bu olmayacak fa-
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yaptık. İşte Güneydoğu, işte Doğu, buralar-
da parti olarak kim vardı? Malum partinin 
dışında hep oralarda biz olduk, bugün de 
varız, inşallah yarın da olacağız. Farklılık-
larımızı zenginlik olarak görerek milleti-
mizin tüm fertlerini harekete geçirmeyi 
başarmamız sayesinde ülkemizi büyüttük, 
güçlendirdik, zenginleştirdik. Bugüne ka-
dar ülkemize kazandırdığımız her hizmet-
ten, yaptığımız her yatırımdan istisnasız 
tüm vatandaşlarımız istifade etmiştir. 

Bize Bir Adım Yaklaşana  
Koşarak Gideceğiz

Birileri, “Kürtlere yönelik çok daha farklı 
imkânlar getirmek” şeklinde tweetler atı-
yor. Biz neyi getirmedik ki? Bunlarda göz 
var ama görmüyor. Ben bunlara tavsiye 
ediyorum, gidin şu Güneydoğu’yu bir ge-
zin. Şanlıurfa’yı, Gaziantep’i, Diyarbakır’ı, 
Siirt’i, Mardin’i gezin. Buraların 10 yıl 
önceki durumuyla şu andaki durumu bir 
karşılaştırın. Birileri orada okullarımızı, 
camilerimizi yakarken, yıkarken; evlerin 
altından tüneller açarak terör estirirken, 
bu alanları terör saldırılarından kurtaran 
kim oldu? Okullarımızı yeniden ayağa 
kaldıran kim oldu? Camilerimizi yeniden 
inşa ederek halkımızın hizmetine sunan 
kim oldu? Bütün yolları alt ve üstyapısıyla 
yapan kim oldu? Biz olduk. Eğer biz Kürt 
kardeşlerimizi bir kenara koymuş olsay-
dık, bizden öncekiler gibi hiç oralara uğra-
mazdık. Ama biz uğradık. Niye? 780 bin ki-
lometrekare ile bu vatan bizim. Buralarda 
ayrım yapılamaz. 

Önümüzdeki dönemde yine istisnasız her 
insanımızın günlük hayatına dokunacak, 
işini kolaylaştıracak, refah seviyesini yük-
seltecek işlere öncelik vereceğiz. Hiçbir 
ayrımcılık yapmadan, her kökenden, her 
bölgeden, her meşrepten, her görüşten 
kardeşimizle gönül köprülerimizi güçlen-
dirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bize 
bir adım yaklaşana koşarak gideceğiz. Her 
zaman yaptığımız gibi, milletimiz bize ne-
reyi işaret ediyorsa oraya doğru yürümeye, 
bizden neyi talep ediyorsa onun için çalış-
mayı sürdüreceğiz.  Medyanın manşetle-
rine göre değil, milletimizin manşetlerine 
göre hareket edeceğiz. Ülkemize dayatılan 
yollara sapma kolaycılığına kapılmak yeri-
ne, zor da olsa kendi hedeflerimize doğru 
ilerleyeceğiz. Dünyanın içinden geçtiği şu 
kritik dönemde, toplumların önüne belki 
de yüzyılda bir gelecek fırsatları, geçmiş-
teki örnekleri gibi kaçırmayacak, mutlaka 
değerlendireceğiz. 

Türkiye’nin son 17 yılda yaptığı reform-
ları, projeleri, yatırımları, hizmetleri bir 
başlangıç kabul ederek, daha büyüklerini 
gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalı-
şacağız. Mesaimizi, milletimizi bezdiren 
faydasız siyasi çatışmalarda harcamak ye-
rine, evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonla-
rını miras bırakmak için kullanmakta ka-
rarlıyız. Halkımıza hizmet etmek için halis 
niyetle harekete geçen herkesin yol arka-
daşı olacağız. Ülkemizin gelişmesi, kalkın-
ması, muasır medeniyet seviyesinin üze-
rine çıkması için fikri olan, birikimi olan, 
çabası olan herkesin yanında yer alacağız. 
Büyük-küçük demeden, az-çok demeden, 
sıradan-sıradışı demeden her olumlu giri-

da da artış var. İhracatımızdaki ve turizm 
sektöründeki olumlu yükseliş sürüyor. Bu 
durum cari açığın fevkalade azalmasını 
sağladı. Hatta bu ay itibariyle yıllıklandı-
rılmış olarak cari fazla vermeyi bekliyoruz. 

İstihdamda, 2018 yılındaki sıkıntıları ge-
ride bırakarak, özellikle Mart ayından iti-
baren artıya geçtik. İnşallah en kısa sürede 
kayıplarımızı telafi etmekle kalmayacak, 
çok daha ileri bir seviyeye ulaşacağız. U-
luslararası yatırımcıların ülkemize olan il-
gisi, artarak sürüyor. Hemen her gün, ilgili 
kurumlarımız yeni yatırımlarla ilgili gö-
rüşmeler yapıyor, programlar düzenliyor. 
Velhasıl Türkiye’yi, bölgesel krizler ve iç 
politik gelişmeler üzerinden köşeye sıkış-
tırmaya çalışanlara fırsat vermiyoruz. Al-
lah nasip ederse, G-20 ve Çin seyahatinden 
sonra bazı müjdeleri yine sizlerle paylaşa-
cağım. Ekonomideki yapısal reformları ke-
sintisiz sürdürüyoruz. 

Ülkemizin demokrasi ve adalet konusun-
da standartlarını yükseltme iradesini orta-
ya koyan Yargı Reformu Strateji Belgemizi 
de geçtiğimiz ay sonunda açıkladık. Şimdi 
de çalışmaları sona erdiriyoruz. Bunu da 
hemen sizlerle paylaşacak ve Meclisimize 
göndereceğiz.

Yeni askerlik sistemi başta olmak üzere, 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin günde-
minde pek çok reform düzenlemesi var. Sa-
vunma Bakanımız Milliyetçi Hareket Par-
tisi Genel Başkanını, İyi Parti Genel Baş-
kanını ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanını ziyaret ederek kendilerini bu 
konuda etraflıca bilgilendirmiştir. Gençle-

rimizin hayatlarını planlamalarında çok 
büyük bir kolaylık sağlayacak olan yeni 
askerlik düzenlemesinin şimdiden hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu düzenleme, Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin profesyonel yapısı-
nı güçlendirmesine ve yükümlü kaynağını 
daha sistematik bir şekilde planlayabilme-
sine de imkân sağlayacaktır. 

Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın her 
biri kendi alanlarında 2023 hedeflerimi-
ze ulaşmaya yönelik çalışmalar içindedir. 
Görüldüğü gibi, ülkemiz ve milletimiz için 
çalışmaya, üretmeye, sorunları çözmeye, 
yeni atılımları gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz. Türkiye’nin istikrarını bozmayı 
amaçlayanlara en güzel cevabı, icraatla-
rımızla, reformlarımızla, başarılarımızla 
vermekte kararlıyız. Bunun için her fırsat-
ta tekrarladığımız bir hususu burada bir 
kez daha hatırlatmak istiyorum. Bir olaca-
ğız, İri olacağız, Diri olacağız, Kardeş olaca-
ğız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu ba-
şardığımızda, Allah’ın izniyle üstesinden 
gelemeyeceğimiz hiçbir meselemiz yoktur. 

Değerli arkadaşlar, 

AK Parti, milletimizin bizatihi kendisi ta-
rafından kurulan bir parti olarak, 17 yıllık 
iktidarında 81 vilayetin ve 82 milyon insa-
nımızın her birine ulaşan hizmetlere imza 
atmıştır. Bizim dünyamızda ayrımcılık, 
ötekileştirme, insanları küçümseme, ülke-
yi bölgelere, kökene, meşrebe göre harita-
landırma anlayışına kesinlikle yer yoktur. 
Çoklukta birliğe inandığımız gibi, birliksiz 
çokluk olmayacağına da kaniyiz. Lafla ku-
caklama olmaz, icraatla olur ve bunu biz 
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şime destek vereceğiz. Kadınıyla erkeğiyle, 
genciyle yaşlısıyla bu ülkenin tüm fertle-
rini daha iyi bir hayata kavuşturmak, ha-
yallerini gerçeğe dönüştürmek için tüm 
imkânları seferber edeceğiz. Çünkü biz bu 
ülkeyi seviyoruz. Çünkü biz bu millete aşı-
ğız. Sevginin çözemeyeceği düğüm, aşkın 
aşamayacağı engel yoktur. Sizlerle birlikte 
yürüdüğümüz bu kutlu yolculuğu menzi-
line ulaştırana kadar bize durmak, dinlen-
mek yoktur. 

Sözlerime son vermeden önce dün birin-
ci yıldönümüne ulaştığımız 24 Haziran 
seçimleriyle ilgili bir hatırlatmada bulun-
mak istiyorum. Türkiye, bu seçimlerle bir-
likte, tarihinin en büyük yönetim reformu 
olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi-
ne geçişi tamamlamış ve tüm unsurlarıyla 
işletmeye başlamıştır. Böylesine büyük bir 
reformun oturması, uygulamanın yerleş-
mesi elbette zaman alacaktır. Ancak, genel 

hatlarıyla milletimizin bu sistemi kabul-
lendiğini, ülkemizin de uyum sağladığını 
görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı bünyesin-
de, yeni yönetim sisteminin bir yıllık uy-
gulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve 
geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili kap-
samlı bir çalışma başlattık. Cumhurbaşka-
nı Yardımcımız Fuat Oktay Beyin koordi-
nasyonunda, bakanlıklarımızın, kurum-
larımızın, akademisyenlerimizin, medya 
mensuplarının ve ilgili tüm kesimlerin 
katılımıyla bu değerlendirme çalışmasını 
gerçekleştireceğiz. Sonuçları da, inşallah 
milletimizle paylaşacağız. 

Bu vesileyle bir kez daha milletimize, yeni 
yönetim sistemimize verdiği destek için 
şükranlarımı ifade ediyorum. Bu duygu-
larla, Meclis çalışmalarında sizlere başarı-
lar diliyorum. 

Kalın sağlıcakla.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulumuzun 
kıymetli üyeleri, değerli il başkanlarımız, 
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. 
Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, de-

mokrasimiz için hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Sizlerle en son seçimlerden önce, Ocak a-
yında bir araya gelmiştik. 31 Mart seçimle-
rinde ve hemen ardından yapılan 23 Hazi-
ran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı yenileme seçimlerinde gösterdiğiniz 

Sokağın Kokusunu, Dokusunu, 
Havasını Teşkilatlarımıza Daha 

Çok Yansıtacağız

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı | Ankara | 26 Haziran 2019
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çıkan kadro da inançlı, ahlaklı, birikimli, 
verimli, velhasıl kaliteli oldu. Hep birlikte 
inşa ettiğimiz bu parti, inşallah, önümüz-
deki çeyrek asırda da, yarım asırda da ül-
kemize ve milletimize hizmet edecek. 

Değerli kardeşlerim,

Her müessese gibi, siyaset ve partiler de 
insanla varolur, insanla yürür, insanla son 
bulur. Öncelikle, AK Parti’nin kuruluşun-
dan beri bu davaya emek vermiş, maddi-
manevi katkı sağlamış, hasbi ve harbi şe-
kilde koşturmuş her bir kardeşime şük-
ranlarımı sunuyorum. Dar-ı bekaya irti-
hal eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum. 

AK Parti, Türkiye’nin partisidir. AK 
Parti’nin birikimi de Türkiye’nin biriki-
midir. Buradan tüm teşkilat yöneticileri-
mize, özellikle de il ve ilçe başkanlarımıza 
bir hususu hatırlatmak istiyorum. Sizler-
den, hiç vakit kaybetmeden şehirlerinize 
döner dönmez hemen, 2001 yılından bu-
güne kadar partimizde görev almış veya 
gönül vermiş her bir kardeşimize mutlaka 
ulaşmanızı istiyorum. Bu kardeşlerimizin 
gönüllerini almanızı, varsa dertleri-sıkıntı-
ları onlara çözüm aramanızı, daha önem-
lisi kendileriyle irtibatı asla kesmemenizi 
özellikle talep ediyorum. Kendi teşkilatı-
na, kendi teşkilat mensubuna vefa göster-
meyen, şehrine, ülkesine ve milletine de 
vefa gösteremez. Zaten AK Parti’ye gönül 
verenleri kucaklamak demek, milletimizin 
yarıdan fazlasını peşinen bu dairenin içi-
ne almak demektir. Bu kardeşlerimiz üze-
rinden toplumun kalan kısmına ulaşmak 

çok daha kolay, çok daha hızlı, çok daha 
etkili olacaktır. Meclis tatile girdiğine göre, 
milletvekillerimizin seçim bölgelerindeki 
faaliyetlerini, bu doğrultuda yoğunlaştır-
maları gerekiyor. “Kapısını çalmadığımız 
hane, elini sıkmadığımız vatandaş, kalbine 
dokunmadığımız birey bizim değildir” an-
layışıyla, vaktimizin büyük bir bölümünü 
bu hedefe ulaşmak için ayırmamız şarttır. 

AK Parti, sırça köşklerde siyaset yapan, hal-
ka tepeden bakan, kendi çıkarından baş-
ka bir şey düşünmeyen, milletin derdiyle 
dertlenmeyen siyasetçilerin yeri değildir, 
hiçbir zaman da olmamıştır. Aksini düşü-
nen varsa, yanlış yerde olduğunu bilmeli 
ve derhal kendini sigaya çekmelidir. “Her 
dem yeniden doğmak” demek, bıkmadan, 
usanmadan, “öf ” bile demeden milletle 
birlikte olmak, millete hizmet etmek de-
mektir.  Kendinde, “Hamallığını üstlen-
diğimiz mukaddes yükü” taşıma mecali 
bulamayan, kimseden ikaz beklemeden, 
bayrağı derhal bir sonraki dava arkadaşına 
bırakmalıdır. Çünkü bu kadro “Binbir başlı 
kartalı taşımaya talip kanarya” misali, dün-
yanın en ağır imtihanını veren kadrodur. 
Seferle mükellef olduğumuz bu davayı za-
fere ulaştırana kadar nesiller boyu müca-
delemizi sürdüreceğiz. 

AK Parti, Sözünün Eri Bir Partidir

Adeta paramparça edildiğimiz 19’uncu 
asır, medeniyetimizin ve bizim en zor as-
rımızdı. Geçtiğimiz bir asır boyunca da, 
sürekli yeni arayışların peşinde koştuk. İn-
şallah 21’inci asır, yeniden yükselişimizin, 
yeniden dirilişimizin, yeniden Rabbimize 

gayret için her birinize teşekkür ediyorum. 
Yüksek Seçim Kurulu’nun ilan ettiği resmi 
sonuçlara göre, ülkemizdeki 1.389 belde, 
ilçe, il, büyükşehir belediyesinden 755’ini, 
yani yaklaşık yüzde 54’ünü AK Parti aday-
ları kazandı. Oy oranı olarak da yüzde 44 
gibi önemli bir netice elde ettik. Cumhur 
ittifakı olarak baktığımızda ise rakamlar, 
oy oranı olarak yüzde 51’e, kazanılan be-
lediye başkanlığı sayısı olarak 990’a, bele-
diye oranı olarak da yüzde 71’in üzerine 
çıkıyor. Tabii AK Parti olarak bir önceki 
seçime göre kazandığımız-kaybettiğimiz 
yerler oldu. Büyükşehrinden iline, ilçesi-
ne, beldesine kadar bunların hepsinin de 
değerlendirmesini yapacağız. İllerimizde 
24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde 
ortaya çıkan tabloyu da göz önünde bulun-
durarak, teşkilatlarımızdan adaylarımıza 
kadar tüm eksiklerimizi, hatalarımızı tes-
pit edeceğiz. 

Biliyorsunuz, bundan sonraki ilk seçim, 
2023 Haziran’ında yapılacak. Bu tarihe ka-
dara her düzeyde kapsamlı çalışmalar yü-
rüteceğiz. İnşallah dört yıl sonraki seçim-
lerde milletimizin karşısına, kurulduğu 
günkü heyecanıyla ve artık 22 yılı bulacak 
tecrübesiyle, bambaşka bir AK Parti ola-
rak çıkacağız. Yunus Emre’nin, “Her dem 
yeniden doğarız” mesajına uygun şekil-
de, kendimizi sürekli yenileyerek, sürekli 
tazeleyerek, maziden atiye kurduğumuz 
köprüyü daha da güçlendireceğiz. “İnci, 
sancı mahsulüdür” derler.  Biz de AK Parti 
olarak genel başkanından belde yöneticisi-
ne kadar tüm kademelerimizle sancımızı 
çekeceğiz ki, seçimlerde sandıktan inciyi, 
yani arzu ettiğimiz neticeyi çıkartabilelim. 

Bu Makamlar Kimsenin  
Tapulu Malları Değildir

Siyasi partiler, özellikle de AK Parti, mil-
lete hizmet kapısıdır. Bunun için de par-
timizin kapısı, millete hizmete talip olan 
herkese sonuna kadar açıktır. Hep birlik-
te davamıza ve ülkemize hizmet için çık-
tığımız bayrak yarışında nöbeti devrede 
devrede bugünlere geldik. AK Parti kurul-
duğunda gençlik kollarında görev alan ar-
kadaşlarımız, hamdolsun bugün ilçe ve il 
başkanlarımız, milletvekillerimiz, beledi-
ye başkanlarımız olarak çalışmalarını sür-
dürüyorlar. Bugün AK Parti’nin kapısın-
dan içeri giren herkese bu yol sonuna ka-
dar açıktır. Bu makamlar kimsenin tapulu 
malları değildir. İhtirasları, hırsları veya 
kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybe-
denleri bir kenara bırakacak olursak, ade-
ta AK Parti’de gözünü açan ve hayatının en 
verimli yıllarını bu çatı altında geçiren bir 
nesil yetiştirdik. 

Unutmayınız, dünyamız ilk insandan beri, 
toprak kültürü ile ateş kültürü arasındaki 
kavgaya şahitlik eder. Hazreti Âdem’in, in-
sanın yaratıldığı toprak; tevazudur, verim-
dir, berekettir, üretkenliktir. Buna karşılık 
Rabbine başkaldıran İblisin yaratıldığı ateş 
ise kibirdir, yakıcılıktır, yıkıcılıktır. Bizim 
medeniyetimiz ve kültürümüz hep toprak 
karakteri üzerinde yükselmiştir. Bugün de 
bölgemizde ve dünyada tüm çalışmaları-
mızı, toprak fıtratına uygun şekilde yürüt-
menin gayreti içindeyiz. AK Parti’nin siya-
set mayası da, insan mayası da işte budur. 
Maya sağlam olunca, hamdolsun, ortaya 
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AK Parti, kurulduğu günden beri sözünün 
eri olmuş bir partidir. Biz muhalefet aday-
larının yaptığı gibi sözümüzü yutmadık, ta-
ahhütlerimizi inkâr etmedik. Bakın şu an-
da hemen inkâra başladılar. Sanki kasada 
ne var ne yok bunları bilmiyormuş gibi ko-
nuşmaya başladılar. Daha durun bakalım, 
önümüzde daha çok önemli süreç var, ne 
yaptıklarını göreceğiz. Ama şunu unutma-
yın ki, AK Parti’nin belediye meclis üyeleri 
bulundukları her yerde denetim görevini 
en iyi şekilde yapacaklardır. İstanbul ve 
Ankara’da gibi yerlerde belediye meclisi-
nin kahir ekseriyeti AK Parti’dedir. Onların 
herhangi bir karara karşı veya herhangi bir 
talebe karşı düşünceleri veyahut da tavrı e-
leştiriye tabi. Bunların Parlamento’da böy-
le bir kahir ekseriyeti söz konusu değildir. 
Ama AK Parti’nin Parlamento’ya getirmiş 
olduğu herhangi bir yasa tasarısını, Cum-
hur İttifakı’nın birlikte getirdiği yasa tasa-
rısını engellemek için elinizden geleni ya-
pıyorsunuz. Bu sizin için meşru ama yerel 
yönetimlerdeki bu duruş gayrı meşru... Na-
sıl bir anlayış bu? Onun için demokrasinin 
gereği neyse, AK Parti’nin Parlamento’da 
da belediye meclislerinde de mensupları, 
üyeleri bütün görevlerini milletin hayrına 
olacak şekilde devam ettirecektir. Bunun 
için de şerde fren ama hayırda destek. Yön-
temimiz bu olacaktır.

Bizim Söylediklerimizi  
Yapma Mecburiyetimiz Var

Biz, muhalefet adaylarının yaptığı gibi hiç-
bir zaman, seçimlerde atıp-tutup da sonra 
bunun üzerine yatmadık, sözümüzü yut-

madık, taahhütlerimizi inkâr etmedik. “Ne 
aldanan olacağız, ne aldatan” düsturuyla, 
seçim meydanlarında verdiğimiz her sö-
zü yerine getirmenin gayreti içinde olduk. 
Mücbir sebeplere dayalı istisnalar dışında, 
her dönemde verdiğimiz sözlerin çok daha 
fazlasını yerine getirdik, getiriyoruz. Bele-
diye başkanlarımızın tamamından, önü-
müzdeki dönem çalışmalarını, 31 Ocak’ta 
milletimize ilan ettiğimiz bu ilkeler çerçe-
vesinde yürütmelerini istiyorum. Bu taah-
hütlerin önemli bir bölümü, Türkiye’nin 
ekonomide ve hayat kalitesinde ulaştığı se-
viyenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Va-
tandaşlarımız dün sadece başını sokacak 
ev istiyordu. Bugün ise altyapısıyla, ulaşı-
mıyla, yeşiliyle, parkıyla ve diğer pek çok 
unsuruyla, daha yüksek standartlarda yer-
leşim alanları talep ediyor. Dolayısıyla bu 
ilkeler, AK Parti’nin hizmette ve vizyonda 
kendisiyle yarışıyor olmasının ifadesidir. 

Göreve geldiğimiz dönemde arabası olma-
yan vatandaşlarımızın bazılarının şimdi 
bir iki arabası oldu. Traktörü, biçerdöveri 
olmayan çiftçilerimiz şimdi bu imkânlara 
kavuştular.  Bugün inşallah Polatlı’da ta-
rım sezonuyla ilgili açılış yapacağız. Orada 
bunları detaylarıyla vereceğim. Yalana da-
yalı değil, gerçeğe dayalı olarak vereceğim. 
Çünkü Bay Kemal’in işi sürekli yalan, baş-
ka bir şey yok.

Başkaları sadece konuşuyor olabilir, ama 
bizim söylediklerimizi yapma mecburiye-
timiz var. Bu sebeple, her bir belediye baş-
kanımızın, il başkanımızın, ilçe başkanımı-
zın bu ilkeleri yazıya döküp masasının üze-
rinden eksik etmemesi gerekiyor. Genel 

ve kendimize dönüşümüzün asrı olacak-
tır. Şayet bizler, AK Parti kadroları olarak 
bu büyük şahlanışa öncülük edebilirsek, 
ne mutlu bize… Gelecek nesillerin hayırla 
yâd ettiği bir kadro olmanın onuru ve ödü-
lü, başka hiçbir kıymetle kıyaslanamaz. 
Bugüne kadar yaptıklarımızla Türkiye’yi 
demokrasiden ekonomiye, altyapıdan dış 
politikaya kadar her alanda kendi ayakları 
üzerinde duran, gerçek anlamda bağım-
sız bir ülke haline getirmeye çalıştık. Asıl 
büyük zaferler ise önümüzde duruyor. Bu 
zafer levhasına ismini yazdırmak isteyen-
lerin yapmaları gereken ise, çalışmaktır, 
daha çok çalışmaktır, daha hasbi çalışmak-
tır. AK Parti teşkilatlarında görev alan veya 
göreve talip olan her arkadaşımda işte bu 
heyecanı, bu şevki, bu kararlılığı görmek 
istiyorum. Rabbim ömür, sağlık ve imkân 
verdikçe, kendim de bu yolda tüm gücüm-
le yürümeye devam edeceğim. Hiç şüphe 
yok ki, Allah doğruların yardımcısıdır. 

Kardeşlerim,

Seçimlerden 2 ay önce, 31 Ocak 2019 ta-
rihinde, “Memleket İşi Gönül İşi” diyerek 
mahalli seçimlerde milletimize olan taah-
hütlerimizi, bir manifesto mahiyetinde 
kamuoyuna ilan ettik. “Gönül Belediyeci-
liği” ile milletimizin hizmetine talip olan 
AK Parti’nin yeni dönemde insan merkez-
li yürüteceği hizmetlerin temel ilkelerini 
içeren bu belge, 11 başlıktan oluşuyordu. 
Şöyle bir hatırlatma yapacak olursak, bu 
belgeyle milletimize “şehir planları”nı u-
zun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde 
hazırlama sözümüz var. 

Altyapı ve ulaşım sorunlarını tüm şehirle-
rimizde tamamen çözme taahhüdünde bu-
lunduk. Kentsel dönüşüm çalışmalarını, 
bölgelerin özelliklerine ve vatandaşlarımı-
zın ihtiyaçlarına göre yürütme konusun-
daki kararlılığımızı ifade ettik. Benzersiz 
Şehirler anlayışıyla şehirlerimizi kendi 
hikâyelerine uygun şekilde geliştirme ni-
yetimizi milletimizle paylaştık. Akıllı Şe-
hirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm 
imkanlarını insanımızın ve şehirlerimizin 
emrine sunmak için çaba göstereceğiz de-
dik. Çevreye Saygılı Şehirler ile belediye 
hizmetlerinde tabiattaki canlı veya cansız 
tüm varlıklarla uyum gözetme sözü ver-
dik. Sosyal Belediyecilik çalışmalarına 
önem vererek, doğrudan insana dokunan 
hizmetleri ve projeleri yaygınlaştıracağı-
mıza ahdettik. Yatay Şehirleşme ile tabiat-
la bütünleşen, aile, mahalle ve komşuluk 
kültürünü ihya eden örnek yerleşim alan-
ları kurmayı taahhüt ettik. Halkla Birlikte 
Yönetim ilkesiyle, şehirle ilgili tüm önemli 
kararları orada yaşayanlarla birlikte ala-
cağımızı beyan ettik. Tasarruf Ve Şeffaflık 
hassasiyetiyle, belediyelerin kaynaklarını 
hem doğru, hem de açık şekilde kullan-
maktaki kararlılığımızın altını çizdik. De-
ğer Üreten Şehirler ile kültür ve ekonomi 
başta olmak üzere her alanda hayat kali-
tesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirme 
sözü verdik. Seçime, milletimizin yöneti-
mini emanet edeceği AK Partili belediyele-
rimizde, işte bu 11 başlıkta ifade ettiğimiz 
ilkeler çerçevesinde hizmet vereceğimizin 
sözüyle gittik. Milletimiz de bize itibar etti 
ve tam 755 belediyede AK Partili kadroları 
yönetime getirdi. 
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güvenlik önceliklerini hayata geçirmekten 
alıkoyamayacağını buradan bir kez daha 
ifade etmek isterim. 

Bu meselede Türkiye’ye daha fazla adalet-
sizlik yapılmamalıdır. Biz bağcıyı dövme-
nin değil üzüm yemenin peşindeyiz. Gü-
venlik ihtiyaçlarımız neyi gerektiriyorsa 
onu gerçekleştireceğiz. Kendi hava savun-
ma sistemlerimizi ve yeni nesil savaş uçak-
larımızı geliştirme, konvansiyonel silah ve 
elektronik harp altyapımızı güçlendirme 
konusundaki çalışmalarımızı hızlandırı-
yoruz. Karada, denizde ve havada, kendisi-
nin ve dostlarının ihtiyaçlarını karşılayabi-
lecek seviyeye sahip Türkiye’ye ulaşmaya 
az kaldı. İnşallah birkaç yıl sonra, bu ko-
nuda bambaşka bir Türkiye manzarasıyla 
karşılaşacağız. Ne pahasına olursa olsun, 
Türkiye Gemisinde delik, Türkiye Kale-
sinde gedik açtırmayacağız. Türkiye’nin 
verdiği demokrasi, ekonomi ve güvenlik 
mücadelesinden rahatsız olanların teşviki 
ve hatta bilfiil operasyonuyla bu tür niyet-
ler içerisine girenlere milletimizle birlikte 
cevaplarını vereceğiz. 

Bu millet, eşsiz irfanıyla, kimin kendi 
bağrından neşet ettiğini, kimin de oraya 
bir hançer gibi saplanmak istediğini hep 
bilmiş, ona göre de tavrını koymuştur. 
İçinden geçtiğimiz şu tarihi dönemde, saf-
larımızı ne kadar sıkı tutar; birliğimizi, 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi ne kadar 
yüceltirsek, geleceğimizi o kadar güvenle 
bakabiliriz. Cumhur İttifakının lokomotif-
liğini yaptığı, AK Parti’nin gövdesini oluş-
turduğu büyük ve güçlü Türkiye hedefine 
doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Bu kutlu yü-

rüyüşü durdurmak için kurulan tuzaklar, 
Rabbimin inayetiyle, hazırlayanların başı-
na geçecektir. 

Biz hiçbir zaman layüsel olduğumuz iddi-
asında bulunmadık; elbette eksiklerimiz, 
hatta hatalarımız olabilir. Ama hiç kimse 
samimiyetimizden, gayretimizden, ülke-
mize ve milletimize olan muhabbetimiz-
den şüphe edemez. Bugüne kadar elde et-
tiğimiz tüm başarıların gerisinde de, işte 
bu anlayışla hareket etmemiz vardır. Önü-
müzdeki dönemde de eksiklerimizi gidere-
rek, hatalarımızı düzelterek, aynı şekilde 
yolumuza devam edeceğiz. Medeniyeti-
mizin ve mazlumların son ümidi olan bu 
ülkeyi, müstevlilerin ve onlara figüranlık 
yapanların ellerine bırakmayacağız. 

Değerli arkadaşlar, 

Amerika ile Suriye sınırları boyunca gü-
venli bölge oluşturmaya yönelik görüşme-
ler ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın, 
biz Fırat’ın doğusundaki terör koridorunu 
paramparça etmekte kararlıyız. Ne ülkemi-
ze yönelik artık gizlenemez hale gelen Av-
rupa-Amerika ambargoları, ne de bölgeye 
yığılan onbinlerce TIR dolusu silah ve mal-
zeme, bizi bu sorunu çözmekten alıkoya-
mayacaktır. Seyir mi edelim? Ne yapılması 
gerekiyorsa bunu yapıyoruz ve yapacağız. 
Bunun için de bir yerlerden izin almamıza 
ihtiyacımız yok. Biz kendi göbeğimizi ken-
dimiz kesmesini biliriz. Bugün bölgedeki 
yabancı güçlere güvenerek kabadayılık ya-
panlar, yarın ya toprağın altına girecek, ya 
da zillete razı olacaktır. 

Merkez Mahalli İdareler Başkanlığımız da, 
bu konunun sıkı takipçisi olacaktır. Biz de 
her belediye ve il başkanları toplantımızda 
bu konunun takipçisi olacağız. Şehirleri-
mize yaptığımız ziyaretlerde yürütülen 
faaliyetleri, yine bu ilkeler çerçevesinde 
değerlendireceğiz. Amacımız, 2024 Beledi-
ye Başkanlığı Seçimlerine kadar şehirleri-
mizde, bu ilkeler doğrultusunda köklü bir 
değişimi gerçekleştirmiş olmaktır. 

Değerli arkadaşlar, 

Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan 
bir ülkede yaşıyoruz. İstiklal Marşımı-
zın ifadesiyle mabedimizin göğsüne na-
mahrem eli değmemesi için son 17 yıldır 
tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Şim-
diye kadar Gezi Olaylarından 15 Temmuz 
İhanetine kadar milli bekamıza yönelik 
pek çok saldırıyı hamdolsun püskürttük. 
Ülkemizi güney sınırları boyunca bir terör 
koridoruyla kuşatma projesini, Suriye sa-
hasındaki operasyonlarımızla Afrin-Cerab-
lus hattında bozduk. Buna rağmen, Fırat’ın 
doğusunda hala aynı gayret sürüyor. 

1984 yılından beri ülkemize yönelik te-
rör saldırılarının merkezi olan Kuzey 
Irak sınırlarımızda, Pençe-1 ve Pençe-2 
Harekâtlarıyla, ilk defa kalıcı çözümler 
bulma yolundayız. Amacımız, teröristleri 
sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırı-
mızın hemen ötesindeki düz ovada karşı-
layıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluş-
turmaktır. Bunu başardığımızda, inşallah 
Kandil diye bir meselemiz de kalmayacak-
tır. Yine bu harekâtla, Fırat’ın doğusundaki 
terör gruplarıyla Kuzey Irak’taki teröristle-

rin irtibatlarını da kesmiş olacağız. Böy-
lece hem doğudan, hem batıdan bu terör 
koridorunu kıskaca alma ve imha etme 
imkânına kavuşacağız. 

Erbil’deki konsolosluk görevlimize yapılan 
saldırı, harekâtımızın ne kadar isabetli ol-
duğunun teyididir. Konsolosluk görevlimi-
zi şehit eden teröristlerinin tamamını ya 
yakaladık, ya da başarılı bir operasyonla 
inlerinde etkisiz hale getirdik. Biz PKK de-
nen çıban başını Kuzey Irak’tan tümüyle 
kopartıp atmadığımız sürece, bu tür sal-
dırılar ülkemiz içinde ve dışında hep de-
vam edecektir. Irak ve İran yönetimleriyle 
de bu konuda önemli ölçüde görüş birliği 
içindeyiz. 

Hiçbir Tehdit ve Yaptırım, 
Ülkemizi Güvenlik Önceliklerini 
Hayata Geçirmekten Alıkoyamaz

Amerika ile Suriye sınırlarımız boyunca 
yaklaşık 30-35 kilometre derinliğinde ül-
kemiz kontrolünde bir güvenli bölge oluş-
turmaya yönelik görüşmelerimiz sürüyor. 
Türkiye’nin, tamamen kendi güvenlik 
ihtiyaçları için Rusya’dan satın aldığı S-
400 hava savunma sistemleri konusunda 
Amerika’nın aklı-selimle hareket edeceğini 
umuyoruz. Rusya’dan aldığımız S-400 sis-
temleri ülkemize gelmeye devam ediyor. 
Montaj ve eğitim safhalarının ardından, 
önümüzdeki baharda bu sistemleri aktif 
olarak kullanmaya başlayacağız. F-35 pro-
jesinden dışlanma teklifleri başta olmak 
üzere, bu konuda Türkiye’ye yöneltilecek 
hiçbir tehdidin ve yaptırımın, ülkemizi 
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Doğu Akdeniz’deki meşru haklarımızı 
kullanmamızı engellemeye yönelik akıl 
ve hukuk dışı girişimler de, Avrupa’nın 
bize bakışı konusundaki tereddütlerimi-
zi artırıyor. Artık kendimize ait 2 sondaj 
gemimiz var. Orada aramaları yapan bi-
ze ait gemilerimiz var. Onların bölgede 
çalışmasından beyler rahatsız. Niye? 
Burada biz uluslararası hukuk neyi ge-
rektiriyorsa, deniz hukukuna göre atma-
mız gereken adımları attık ve atıyoruz. 
Kıbrıs’ta bizim soydaşlarımız var ve ora-
da biz sıradan bir ülke değiliz. Kıbrıs’ta 
biz garantör ülkeyiz. Türkiye, Yunanis-
tan, İngiltere garantör ülke, Avrupa Bir-
liği adeta bir gözlemci ama hiçbir zaman 
da üzerine düşeni yapmamıştır. 

Avrupa Birliği, Burgenstock görüşmele-
rinde gözlemci olarak bulunuyor. Türkler 
Burgenstock kararına yüzde 65 ‘evet’, kar-
şı taraf ise yüzde 75 ‘hayır’ dedi. Yüzde 75 
‘hayır’ diyeni Avrupa Birliği’ne aldılar, Ku-
zey Kıbrıs’taki kardeşlerimizi dışarıda bı-
raktılar. Mali destek sözleri vardı. Onu da 
yerine getirmediler. Siz busunuz. Hiçbir 
zaman sözlerinizi tutmadınız. Aynı şeyi 
şu anda maalesef F-35 konusunda da sür-
dürüyorlar. Böyle bir adım atılırsa, biz bir 
kabile devleti değiliz, bir kabile hiç deği-
liz. Biz 2 bin yıllık tarihe sahip bir Türkiye 
Cumhuriyeti devletiyiz.

İktidara geldiğimizde savunma sanayiinde 
yerli üretim yüzde 20’ler civarındaydı. Bu-
gün yüzde 70’lere ulaştık. Bunu yeterli gö-
rüyor musunuz? Haşa. Yüzde 100’lere çık-
malıyız. Savunma sektöründe gerek devlet 
gerek özel sektör olarak yoğun bir çalışma-

nın içerisindeyiz. Düne kadar kapılarında 
bizi hep böyle adeta dilenci gibi beklettiler. 
Bir İHA mı alacağız, bir SİHA mı alacağız. 
“Bugün git, yarın gel” dediler, vermediler. 
Bunları yaşadığım için söylüyorum. Sayın 
Bush bir gün bana dedi ki “Sayın Başbakan, 
size bu yapılanı ben kabul etmem.” Çağırdı 
ve o zaman Dışişleri Bakanı Colin Powell, 
ona dedi ki “Böyle olmaz, hiç olmazsa 24 
saat, bilemedin 48 saat içerisinde İHA’ları 
vereceksiniz.” Ondan sonra böyle bir sü-
reç başladı. Ama bu yeter mi? Biz terörle 
Doğu’da, Güneydoğu’da yoğun bir müca-
delenin içerisindeyiz. Terörle mücadelede 
bizi yalnız başına bırakan stratejik ortak-
lar var. Biz NATO üyesiyiz. NATO üyesi ol-
mamıza rağmen, bizi nasıl oluyor da mey-
danda bırakıyorsunuz? Ama bu komşular 
sağ olsun bizi mal sahibi yaptılar.

Kendi Savaş Uçağımızı da 
Yapıyoruz

Türkiye şimdi İHA ve SİHA’ya sahiptir. 
Bunların mühimmatı da Türkiye’de üreti-
liyor. Akıllı bomba alacağız, Sayın Obama 
ile Antalya’da G20 toplantısında konuştuk. 
“Tamam, halledeceğiz” dedi. Hala hallede-
cekler. Ama ne oldu? Akıllı bombayı biz 
ürettik. Şimdi SİHA’nın ötesine inşallah 
geçiyoruz. Onun bir üst sınıfı ki dünyada 
yok gibi bir şey, o üretiliyor. Şöyle bir iki 
ay içerisinde inşallah onun test çalışmaları 
başlayacak ve böylece bu konuda çok daha 
farklı yere geldik, geliyoruz. Kendi savaş 
uçağımızı da yapacağız, yapıyoruz. Başka 
çaremiz yok. 

Onun için buradan Suriye’nin kuzeyindeki 
tüm aklıselim sahibi Kürt, Arap, Türkmen 
kardeşlerimize sesleniyorum. Gelin, hep 
birlikte bu PYD denen işbirlikçi zalim ör-
gütü bir an önce tasfiye edelim. Suriye’nin 
huzura, güvenliğe, felaha kavuşmasının 
ilk ve önemli şartı PYD denen bu kiralık 
katil sürüsünün ortadan kaldırılmasıdır. 

PYD’ye On Binlerce Tır Dolusu 
Silah ve Mühimmat Ücretsiz 
Veriliyor

Türkiye’de yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz-
den 330 bini, ülkemizin güvenlik altına al-
dığı bölgelere geri döndüler. Artık oralar-
da kapasitenin dolduğunu biliyoruz. Daha 
fazla Suriyeli kardeşimizin evlerine dö-
nüşünü sağlamak için Münbiç ve Fırat’ın 
doğusunu süratle güvenli hale getirmemiz 
gerekiyor. Aynı şekilde İdlib’te de istikrarı 
sağlamak mecburiyetindeyiz. Ne rejimin, 
ne Amerika’nın, ne de Avrupa’nın böyle bir 
derdi olmayabilir. Ama bizim buna acil ih-
tiyacımız var. Dünyanın hiçbir ülkesi, ken-
di nüfusunun yüzde 5’i kadar sığınmacıya 
yıllar boyunca ev sahipliği yapmamıştır, 
yapmaz. Türkiye, dışarıdan ciddi hiçbir 
destek almamasına rağmen, bu fedakârlığı 
sergileyecek, tüm insanlığın vicdanını ve 
ahlakını kurtarmıştır. Özellikle Avrupa’nın 
bu konuda Türkiye’ye çok büyük borcu ol-
duğunu kimse inkâr edemez. 

Bu gerçeklere rağmen, PYD’ye on binler-
ce tır dolusu silah ve mühimmatı ücretsiz 
veriyorlar. Kim veriyor? Bizim stratejik 
müttefikimiz olarak görünenler veriyor. 

Türkiye’ye, almak istediklerini parası kar-
şılığında dahi vermezlerken, terör örgütle-
rine silah ve mühimmatı ücretsiz veriyor-
lar. F-35 ile ilgili biz 1 milyar 400 milyon 
dolar ödeme yapmışız. Şu ana kadar 4 ta-
neyi ABD’de pilotlarımıza teslim ettiler ve 
ülkemize gelmesine müsaade etmiyorlar. 
Ondan sonra “Patriot’u niye bizden alma-
dınız da gidip S-400 aldınız?” diyorlar. Biz 
yaptığımız sözleşmeye uyarız. Biz, Sayın 
Obama döneminde, bize verilmesi gere-
kenleri alamadık. “Kongre müsaade etme-
di” dediler. Buradan ABD’nin Kongresine 
sesleniyorum: Biz Obama döneminde Pat-
riot almayı arzu ettiğimiz zaman siz ver-
mediniz. Sayın Trump döneminde şimdi 
yine engel olmaya çalışıyorsunuz. Biz pa-
ramızla almak istiyoruz, vermiyorsunuz. 
O zaman biz ne yapacağız. Kim verirse ona 
gideceğiz.

S-400’ler konusunda Rusya ile her türlü 
anlaşmalar yapıldı ve sevkiyat başladı. 
“Biz, sizden de Patriot alırız” dedik ama yi-
ne vermediniz. Hala vermiyor, farklı farklı 
öneriler getiriyorsunuz ve “Kongre müsa-
ade etmiyor’” diyorsunuz. Biz şu anda bü-
tün tedbirlerimizi en ideal şekilde almak 
durumundayız ve alacağız. F-35’leri ver-
miyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, 
biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, 
başka yerlere döneriz. Bu konuda çalış-
malarımızı yaptık, yapıyoruz. 82 milyon 
vatandaşı olan Türkiye eli bağlı duramaz. 
Türkiye’de Bay Kemal veya dirsek tema-
sında olan adamları yok. Türkiye’de AK 
Parti var. Türkiye’de Cumhur İttifakı var 
ve Cumhur İttifakı olarak güçlü bir şekilde 
yolumuza devam ediyoruz.
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nansal saldırısına uğradık. Amaç, kur etki-
lerini yıllarca sürdürmek, devleti daha çok 
borçlandırmak, özel sektörü iflas ettirmek, 
çarkları durdurmak, halkımızı yoksullaş-
tırmak ve böylece Türkiye’yi tamamen 
kontrol altına almaktı. Benzer bir saldırıya 
maruz kalan Rusya, rezervlerinin erimesi-
ne, para biriminin 3 kata yakın değer kay-
betmesine, faizlerinin 2 kat kadar artması-
na rağmen, durumu 4 yılda ancak kontrol 
altına alabilmişti. Biz ise, güçlü ekonomik 
altyapımız ve kurumlarımızın etkili mü-
cadelesi sayesinde, bir yılda bu saldırının 
etkilerini önemli ölçüde giderdik. Aynı şe-
kilde, 31 Mart seçimlerine birkaç gün kala 
gerçekleştirilen ikinci saldırıyı da süratle 
etkisiz hale getirmeyi başardık. O günler-
de kredi derecelendirme kuruluşlarının 
Türkiye’ye karşı nasıl tavır aldığını bir ha-
tırlayın. Bu kararların bir kıymetiharbiye-
si yoktur. Bunlar, kendilerine göre Türkiye 
hakkında bu kararları alıyorlar. Bu karar-
lar siyasi, samimi değil. Aldılar da ne oldu? 
Hiçbir şey, biz yolumuza kararlı bir şekilde 
devam ediyoruz. Öncelikle saldırı kanalla-
rını hızlı bir şekilde kapattık. 

Faiz Konusunda     
Bizi Hep Oyaladılar

Finansal alanda Türkiye’ye karşı art niyetli 
girişimlerin gerçekleştiği SIVAP piyasası-
na ilişkin bazı düzenlemeler gerçekleştir-
dik. Türk Lirası işlemlerinde ülkemizin ön-
celik haline gelmesine sağlayacak adımları 
hızla hayata geçirdik. Böylece bir takım 
kötü amaçlı girişimlere karşı gerekli ted-
birleri almış olduk. SIVAP işlemleri Borsa 

İstanbul bünyesine alınarak, bankalarda 
bulunan Türk Lirası ve döviz likiditesinin 
yurt içinde kalması sağlandı. Bu sayede, ö-
nemli ölçüde işlem yurt içinde gerçekleşti. 
Piyasa şartları içerisinde, karşılıklı güvene 
dayalı ortam güçlendirilirken, ülkemize 
bu işlemler kapsamında önemli bir kabili-
yet kazandırıldı.

Sermaye piyasalarında da önemli adımlar 
atıldı. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı 
ile sermaye piyasalarına daha önce olma-
yan bir ürün kazandırıldı. Bu şekilde, son 
10 yılda yapılan varlığa dayalı menkul 
kıymet ihraç tutarı ikiye katlanarak, ülke-
mize 4 milyar liranın üzerinde bir finans-
man sağlandı. Attığımız tüm bu adımlar-
la, kuru 9 liraya, 10 liraya çıkarma çabası 
içinde olanların heveslerini kursakların-
da bıraktık. 

Uzun zamandır yüzde 24 oranındaki faiz-
lerin ülkemiz için oldukça yüksek olduğu-
nu savunuyorduk. Ama bunu maalesef o 
dönemlerin Merkez Bankası başkanlarına 
ulaştıramadık. Ne dediysek, hep oyalama 
taktiği izlediler. Biz bunu her dile getirdi-
ğimizde birileri çıkıyor, faiz oranlarındaki 
dramatik düşüşlerin ekonomiyi tepetaklak 
edeceğini öne sürüyordu. Dün Merkez Ban-
kası faizlerde 425 baz puanlık bir düşüşe 
gitti. Peki, ne oldu? Battık mı, bittik mi, her 
şey yerle yeksan mı oldu? Hayır, piyasalar 
bu durumu gayet normal karşıladı. Çünkü 
zaten olması gereken budur. Bu bile yeter-
li değil. Yılsonuna kadar bunun kademeli 
şekilde devamı gerekir. Faiz konusunda 
ABD, Japonya, Avrupa ve İsrail’deki oran-
lara bakacağız. Bu ülkelerde böyle bir faiz 

Bu adımları atıyoruz. Bu süreç içerisin-
de de gerçek dostlar ortaya çıkıyor. Sayın 
Trump’a Osaka’da onu söyledim. Dedim ki, 
“Bakın biz sizden her ne kadar Patriotleri 
şu ana kadar almadıysak da, 100 tane yeni 
nesil Boeing uçağı alıyoruz. Bunun anlaş-
maları yapıldı. Bu bir alışveriş değil mi? 
Patriot almayız da bakın Boeing alıyoruz. 
Ama yine de verecekseniz verin.” Şu anda 
bu yeni nesil Boeinglerin bir tanesi geldi. 
Biz de ödememizi yapıyoruz, iyi müşte-
riyiz. Ama böyle giderse biz bu konuda 
da düşünmek zorunda kalacağız. Strate-
jik ortaklarımız bize stratejik ortak gibi 
davransınlar. 

İsrail’in, Filistin’de pervasızca sürdürdüğü 
devlet terörüne karşı sessiz kalınmasını da 
kabul etmiyoruz. Doğu Kudüs’te evleri baş-
larına yıkılan ve Gazze’de açlığa mahkûm 
edilen Filistinlilerin feryatlarına kulakla-
rını tıkayanlar, Mescid-i Aksa’nın mahre-
miyetine saygı duymayanları cesaretlen-
direnler, kendi değerlerini kendi elleriyle 
yıkanlardır.  

Biz Avrupa Birliği’ni en büyük ticaret orta-
ğımız, insani ve tarihi müşterekleri paylaş-
tığımız yol arkadaşımız olarak görüyoruz, 
görmeye devam etmek istiyoruz. Bu hüs-
nü niyetimizin sürmesinin yolu, Avrupa 
Birliği’nin de bize aynı anlayışla yaklaşma-
sıdır. Tam üyelik müzakerelerinde Avrupa 
Birliği’nin ülkemize verdiği sözleri açıkça 
çiğnediğini unutmadık. Mülteci mesele-
siyle ilgili biz yükümlülüklerimizi yerine 
getirmemize rağmen, karşı tarafın maddi 
katkıdan vize muafiyetine kadar verdiği 
sözlerin üzerine yattığını da biliyoruz. Bu-

nun bir defa kesinlikle onlar tarafından 
gözden geçirilmesi ve yerine getirilmesi 
lazım. Suriye ve Doğu Akdeniz politikamı-
za yönelik aleni saldırılar, adeta bunların 
üzerine tuz-biber ekmiştir. 

Avrupa ülkelerinde giderek yükselen ırkçı-
lık, İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve 
bunların tezahürü olan saldırılar, bu yaşlı 
kıtanın geleceğini tehdit ediyor. Türkiye, 
hala Avrupa’nın en yakın, en güçlü, en 
karlı, her bakımdan potansiyeli en yüksek 
dost adayıdır. Öyle de kalmak istiyoruz. 
Yeter ki Avrupalıların da aynı niyette oldu-
ğunu görelim, bize bir adım gelene, biz 10 
adım gideriz. Önümüzdeki dönemde, Suri-
ye’deki ve Doğu Akdeniz’deki hassasiyetle-
rimiz başta olmak üzere, bölge politikaları 
konusunda Avrupa Birliği ile daha geniş 
bir uzlaşma zemini yakalayacağımızı ümit 
etmek istiyorum. Bu doğrultuda üzerimize 
düşenleri yapmayı sürdüreceğiz. 

Savunma sanayiinde Fransa ve İtalya ile 
Türkiye arasında bir anlaşma var. “Hızlan-
dıralım” diyoruz ama çok ağırdan alıyor-
lar. Biz hızlıyız, ekiplerimiz çalışıyor, hadi 
siz de çalışın hızlandıralım. 

Değerli arkadaşlar,

Günümüzde, ekonomisi güçlü olmayan 
ülkelerin, egemenlik haklarını istedikleri 
gibi kullanabilme imkânları giderek daha 
da zorlaşıyor. Bunun için biz ekonomiyi, 
en az güvenliğimiz kadar mühim görüyor, 
sıkıntıların çözümü için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Bilindiği gibi, bundan tam bir 
yıl önce, tarihimizin en sinsi ve büyük fi-
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oranı bulunmuyor. Öyleyse bunu usturup-
lu bir şekilde indireceğiz. Faiz düştükçe 
enflasyon düşer, faiz çıktıkça enflasyon da 
çıkar. Diğerleri yan unsurlardır. Üretimin 
ve yatırımın önünü kesen, ülkemizin po-
tansiyelini sınırlayan yüksek faiz oranları, 
Türkiye ekonomisinin önündeki en büyük 
engeldir. 

Yüksek faiz konusunda kabineyi devamlı 
sorguya çeken Bay Kemal, bugün faizlerin 
bu şekilde indirilmesinden rahatsız olu-
yor. Merkez Bankası Başkanı’nın görevden 
alınmasından rahatsız olmuş ve Merkez 
Bankası ile alakalı olarak, “Bunun itibarı 
sıfırdır’ diye açıklamada bulunuyor. Anla-
mak mümkün değil, biz sana sorup da mı 
adım atacağız? Kararlarımızı senin beyan-
larına göre mi vereceğiz? 

Beyefendi, yeni yönetim sisteminden çok 
rahatsızdır. Niye rahatsız? İlla parlamenter 
demokrasiye geçmek gerekiyormuş. “Tek 
adam, tek adam” diye nakarat yapıyor. Bu 
tek adam, benmişim. Tek adamlığı biz siz-
den öğrendik ama biz tek adam değiliz. 
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir an-
cak Cumhuriyet Halk Parti eliyle yönetilir.” 
Bunu diyen sizsiniz, biz değiliz. Bu ülkede 
il başkanlarınıza illerin valiliğini verenler 
siz değil misiniz, Halk Parti değil mi? Siz 
devleti böyle yönettiniz, onun için batırdı-
nız, bitirdiniz. Yani bu ülke maalesef gü-
dümlü demokrasiyi CHP’den öğrenmiştir. 
Biz yolumuza devam edeceğiz. 

Şu ifadeye bakın, “Havaalanı yaptıkları 
için övünüyorlar, kaça yaptıklarını bilmi-
yorum, şehir hastanelerini kaça yaptınız 

bilmiyorum.” Sen o işlerden pek anlamaz-
sın, sen yalana devam et. Bunları benim 
halkım biliyor, o havalimanından gelip ge-
çenler biliyor, o şehir hastanelerine giden 
gelenler biliyor. Bay Kemal, sana yine an-
latayım; yap-işlet-devret mekanizması diye 
bir mekanizma var, bunu kafana koy. Biz 
hastaneleri bu mekanizmayla yaptık. Dün-
ya bu sistemi bugün Türkiye’den öğrendi. 
Senin bu sistemi bizden öğrenme niyetin 
yok ama biz icraatımızla ortadayız. Bunu, 
iş bilen adamların varsa onlara sor, onlar 
sana anlatsın.

Küresel ekonominin yavaşladığı şu dö-
nemde “büyüme”, bizim için her zaman-
kinden daha kıymetli hale gelmiştir. Faiz 
oranlarının düşmesi, bir süredir yavaşla-
yan ekonomimizin yeniden canlanmasını, 
potansiyel büyüme hızına ulaşmasını sağ-
layacaktır. Merkez Bankası Para Politika 
Kurulunun dün aldığı kararı ben hayati 
bir dönüm noktası olarak görüyorum. İn-
şallah bununla birlikte enflasyonun da sü-
ratle düşmeye başladığını göreceğiz. Bay 
Kemal, Türkiye’de yüzde 63 faizi yüzde 
4’lere düşüren biz olduk. Yine enflasyonu 
yüzde 30’lardan yüzde 7’lere biz düşür-
dük. Ama senin de katıldığın Gezi olayları 
ile Soros’un Türkiye temsilcilerinin başı 
çektiği o ülkemizi karıştırmak isteyenlerle 
bir anda faizler arttı.  Bunun içerisinde siz 
varsınız. Siz zaten bu ülkede adeta mikser-
siniz. Yaptığınız hep bu. Ülkenin hayrına 
hiçbir şeyiniz yok. 
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tınız. Göreve geldiğimizde IMF’ye 23,5 
milyar dolar borç varken 2013 Mayıs’ında 
biz IMF’ye olan borcu sıfırladık. 

Bay Kemal, dünyada kaç ülkeyi gezdin, 
nerede hangi itibarı gördün de bunu ko-
nuşuyorsun? Senin dünyada ne itibarın 
var? Sosyalist Enternasyonal filan var ya, 
oralara arada sırada bunları çağırıyorlar. 
Bunlar da itibar gördük zannediyor. Bizim 
derdimiz o değil. Çünkü bu, benim BM Ge-
nel Kurulunda yaptığım konuşmaları sap-
tıracak kadar yanlış yola başvuruyor. Bak, 
izle, bu sene BM Genel Kurulunda nasıl bir 
konuşma yapacağım.

Değerli arkadaşlar,

Yılın ikinci yarısında, belirsizliğin azal-
ması, yapısal reformlara devam edilmesi 
ve baz etkisinin desteğiyle daha güçlü bir 
toparlanma bekliyoruz. Elbette ülke ve 
hükümet olarak zayıf yönlerimizin farkın-
dayız. Önümüzdeki zorlukları ortadan kal-
dırmak için Yeni Ekonomi Programımız 
ile yol haritamızı ve önceliklerimizi ortaya 
koyduk. Cari açığın düşürülmesi amacıyla 
enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, 
otomotiv ve bilişim sektörleri gibi önce-
likli yatırım yapılabilir alanları belirledik. 
Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, 
büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımların 
yer alacağı, etkin yönetim modeline sahip 
endüstri ve teknoloji bölgeleri kuracağız. 
Ülkemizde üretilmeyen 20 biyoteknolojik 
ilacın yerli üretimini teşvik edecek, biyo-
teknoloji alanında yetkinliklerimizi artıra-
cağız. Petrokimya kümelenmesi ve Ceyhan 
Endüstri bölgesini hayata geçireceğiz. Gü-

venlik hizmetlerinde kullanılan araç, ge-
reç ve teknik ekipmanda yerli üretimin pa-
yını artıracağız. Avrupa Birliği ile Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalış-
maları tamamlayacağız. Yerli ürünlerin gö-
rünürlüğünü ve farkındalığını artıracağız.

“Türkiye Küçülecek” Diyenler  
Bir Kez Daha Hüsrana Uğradı

Bu tedbirlere yönelik yapısal reform adım-
larını kamuoyu ile de paylaştık.  Hedefimiz 
yüksek katma değeri ve teknolojik üretimi 
odak noktasına alan bir ekonomik yapıyı 
tesis etmektir. Aldığımız tedbirler sayesin-
de 2019 yılının ilk çeyreğinde büyüme bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 oranında 
arttı. Bu durum, ekonomimizin durgun-
luktan çıktığını gösteriyor. 

“Türkiye küçülecek” diyerek milleti kor-
kutmaya çalışanlar bir kez daha hüsrana 
uğradı.  Belirsizliklerdeki azalma, enflas-
yonun ve faiz oranlarının gerilemesiyle, e-
konomideki toparlanma eğiliminin yılın ü-
çüncü çeyreğinde güçlenerek devam etme-
sini bekliyoruz. Ekonomide yürüttüğümüz 
etkin mücadelenin meyvesini, Türkiye’nin 
en büyük sorunu olan cari açık alanında da 
alıyoruz.  Yılın ilk yarısında açıklanan veri-
ler ihracattaki ve turizm sektöründeki po-
zitif görünümün devam ettiğini gösteriyor. 
Bu olumlu gelişmeler sayesinde geçtiğimiz 
yıl Mayıs ayında 57,9 milyar dolar ile zirve 
yapan yıllık cari açığımız, bu yılın Mayıs 
ayı itibarıyla 2,4 milyar dolara kadar geri-
ledi. Böylece yıllık cari açık, Ocak 2004’ten 
bu yana en düşük seviyesine indi. Haziran 

Enflasyon Yılın İkinci Yarısında 
Tek Haneli Seviyeleri Görecek

Türkiye, serbest piyasa ekonomisi ilkele-
rinden taviz vermeden, aynı yolda karar-
lılıkla ilerlemeyi sürdürecektir. Düşen faiz 
oranları girişimcimizin önünü açacak, üre-
timi ve istihdamı artıracak, ihracatçıları-
mızın uluslararası rekabet gücünü yüksel-
tecektir. Faiz oranlarındaki düşüş, üretim 
maliyetlerini aşağı çekecek ve enflasyonda 
düşüşün güçlenerek devam etmesini sağla-
yacaktır.

Esasen, kur saldırıları sebebiyle bozulan 
fiyatlama algısına karşı, kurumlarımız, 
bankalarımız ve firmalarımız ile hemen 
tarihi bir duruş geliştirdik. Devreye aldı-
ğımız “Enflasyon ile Topyekun Mücadele” 
programı, bu anlayışın eseridir. Enflasyon 
beklentilerinde oluşturulmak istenen o-
lumsuz havayı dağıtarak, saldırının ikinci 
ayağını da kırdık. Hatırlarsanız o günler-
de, patates-soğan fiyatları üzerinden algı 
operasyonları yapmaya çalıştılar. Tanzim 
satış noktaları uygulaması ile bu algı ope-
rasyonlarını da boşa çıkardık. Gıda fiyat-
ları başta olmak üzere tüm alanlarda, suni 
olarak artan fiyatları düşürmek amacıyla 
gerekli önlemleri süratle aldık. Piyasaları 
rahatlatmak için bazı sektörlerde KDV ve 
ÖTV indirimleri yaptık. Yaz aylarının da 
etkisi ile fiyatlar iyice normalleşti. Özel-
likle seracılıkta aldığımız tedbirlerle, bir 
daha benzer spekülasyoların yapılmasına 
izin vermeyeceğiz. 

Gerek bu önlemler, gerek sıkı para ve mali-
ye politikamız sayesinde, birilerinin yüzde 
40’ı bulacak dediği enflasyonda, Haziran 
ayı itibarıyla yüzde 15,7’yi yakaladık. Ge-
lişmeler enflasyonun önümüzdeki aylarda 
çok daha düşük seviyelere gerileyeceğine 
ve yılın ikinci yarısında tek haneli seviye-
leri göreceğimize işaret ediyor. 

Değerli arkadaşlar,

Bay Kemal, “Tek adam rejiminde Türkiye 
emir alır hale geldi” diyor. Bay Kemal, Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümeti bizim döne-
mimizde asla ve kat’a emir alan bir hükü-
met olmamıştır. O sizin cibilliyetinizde var. 
Sizin geçmişinizde olanların Amerika’daki 
liderler karşısında nasıl el pençe divan dur-
duğunu biz çok iyi biliriz. Bugüne kadar 
kimseden emir almadık, masada oturduk 
ve konuştuk. S-400, Doğu Akdeniz, Kuzey 
Suriye meselelerinde hep böyle davrandık.  
Emir alıyor muyuz, almıyor muyuz, göre-
ceksiniz. Ama sen alırsın. Senin cibilliye-
tinde o var. Güvendiğin o teröristler seni 
kurtaramayacaktır. Onlarla el ele kol kola 
dirsek temasında Ankara’dan İstanbul’a 
yürümen seni kurtarmayacaktır. İşte onla-
rı şimdi inlerinde vuruyoruz, vurmaya de-
vam edeceğiz. Ancak sen onlarla beraber-
sin, beraber yürüyorsun. Senin adamların 
onların tabutlarını taşıyadursun, biz şeref-
li ecdadımızın şerefli insanlarının tabutu-
na omuz veririz. 

Utanmadan “Emir alma noktasına geldik” 
diyor. IMF’ye borcu biz mi yaptık? Siz yap-
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Teşkilatlarımızı Siyaset Yapım 
Sürecinde Daha Aktif Hale 
Getireceğiz

Değerli arkadaşlar, 

Görüldüğü gibi, yapacak çok işimiz var. 
Bu görevlerin hepsi de bizi, yani AK Parti 
kadrolarını bekliyor. Ülkemizin ve milleti-
mizin önündeki gündeme ne kadar hazır-
lıklı olursak, süreçleri kendi hedeflerimize 
uygun şekilde yönetme imkânımız o kadar 
artar. AK Parti, dünyada hiçbir siyasi par-
tide olmayan bir teşkilat ağına, ruhuna ve 
heyecanına sahiptir. Şayet bazı teşkilatları-
mızda tıkanmalar oluşmuşsa, bunun üze-
rinde durmaktan, bununla yüzleşmekten 
de kaçınmayız. Kurulduğumuz günden be-
ri teşkilatlarımız ülkemizdeki dönüşümün 
de taşıyıcısı olmuştur. Ülkeyi dönüştüren 
bir partinin kendini bunun dışında tutma-
sı düşünülemez. Amacımız, bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da şahsiyetli, 
söyleyecek sözü olan, iddia sahibi, mille-
timizin değerleriyle kuşanmış kadrolarla 
AK Parti ailesini genişletmektir. Önümüz-
deki dönemde, teşkilatlarımızın kadroları-
nı güçlendirmenin yanında, geleneksel si-
yaset usullerine yeni yöntemler de ekleye-
ceğiz. Gerekirse yeni birimler ihdas etmek 
suretiyle, teşkilatlarımızı siyaset yapım 
sürecinde daha aktif hale getireceğiz. 

Milletvekilleriyle istişare toplantıları yapı-
yoruz.  Bize ‘tek adam’ diye hitap edenlere 
sesleniyorum. Biz bütün kararlarını istişa-
reye dayalı olarak alan bir siyasi partiyiz. 
Şimdi bunu inşallah kadın kollarımızla 

müstakil yapacağız, gençlik kollarımızla 
müstakil olarak ayrıca devam ettireceğiz. 
Dolayısıyla istişare halkasını genişletmiş 
olacağız.

Sokağın kokusunu, dokusunu, havasını 
teşkilatlarımıza daha çok yansıtacağız. 
Toplumun her kesiminin, ülkedeki her 
bir bireyin ilgili alanlarını kucaklayacak 
şekilde siyasetimizi güncelleyeceğiz. Dün-
yadaki en çok üyeye sahip parti olarak, 
üyelerimizle daha yakın temas içinde bu-
lunacağız. Teşkilat anlayışımızı, bu teması 
daha dinamik bir zemine oturtacak şekil-
de geliştireceğiz. 

Sandık başkanlarımız ve sandık temsilcile-
rimiz ile belde, köy, mahalle teşkilatlarımız 
partimizin tabandaki en önemli birimleri-
dir. İl-ilçe yönetimlerimiz ve genel merke-
zimizle bu teşkilatlarımızın daha uyumlu 
hareket etmesini, daha yakından çalışma-
sını sağlayacağız. Bunun için eğitim faali-
yetlerimizi artıracak, istişare mekanizma-
larımızı daha da etkinleştireceğiz. 

Tüm bu hususları hayata geçireceğimiz en 
üst organımız da Büyük Kongremizdir. Siz-
lere, 7’nci Olağan Büyük Kongre sürecimi-
zi sonbaharda başlatacağımızın müjdesini 
vermek istiyorum. Önce delege seçmen 
listelerini oluşturacak, ardından da bel-
de, ilçe ve il kongreleri ile yola devam 
edeceğiz. Büyük Kongre sürecimizin 
şimdiden partimize ve ülkemize hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Önümüzdeki haftalarda, söz verdiğim şe-
kilde, 31 Mart seçimlerinde en yüksek oy-

ayında, 17 yıllık AK Parti iktidarı boyunca 
ilk defa yıllık cari fazla vermeye başlayaca-
ğız. Reform ajandamızı sonuna kadar uy-
gulayacak, ülkemizin ihtiyacı olan tüm dü-
zenlemeleri en kısa sürede hayata geçire-
ceğiz.  Şimdi, önümüzde 4 yıllık kesintisiz 
bir icraat dönemi var. En zor kısmı geride 
bıraktık, bundan sonrası inşallah çok daha 
kolay olacaktır. Düşen faizler, kur ve ülke 
risk priminin etkilerini sanayide, ticarette, 
tarımda velhasıl her alanda çok net bir şe-
kilde göreceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden 
ve ihracat kalemlerinden biri, yaklaşık 500 
bin çiftçimizin gelir kaynağı olan fındıktır. 
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan dünya 
fındık üretiminin yüzde 80’ini gerçekleş-
tiriyor. Üç ülke olarak fındıkla ilgili, zirai 
mücadele, verim, kalite artışı ve pazarlama 
konularında işbirliği çalışmalarını başlat-
tık. Böylece önümüzdeki dönemde fındı-
ğın dünya piyasalarında hak ettiği değeri 
sürekli kılmak amacıyla önemli bir adım 
atmış olduk. Biz, fındık üreticilerini hep 
destekledik. Bugüne kadar fındık üretici-
mize 8,5 milyar lira, eski parayla 8,5 katril-
yon lira destekleme ödemesi yaptık. Ayrıca 
fındık hasat döneminde üreticiler aleyhi-
ne gelişmeler olduğunu gördüğümüz anda 
Toprak Mahsulleri Ofisi’ni görevlendire-
rek piyasada bir “Taban Fiyat” oluşmasını 
sağladık. Mesela, geçen yıl ilk başlarda fın-
dık fiyatları iyi düzeydeydi. Ama ne zaman 
fırsatçılar devreye girdi ve fiyatlar aşağı 

yönlü seyretmeye başladı, hemen Toprak 
Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla müdahale et-
tik. Böylece fiyatlar olması gereken seviye-
ye çıktı. 

Bu sezon, fındık verimi, maşallah, ge-
çen yıla göre daha yüksek. Yaklaşık 700 
bin ton civarında bir rekolte bekleniyor. 
Bu durum karşısında Toprak Mahsulleri 
Ofisi’ne, hububat ve bakliyatta olduğu gi-
bi, hasat dönemi başlamadan fındık alımı 
için görev verme kararı aldık. Ofisin alım 
yapacağı taban fiyatlar sayesinde, spekü-
latörlerin önünü peşinen keserek, fındık 
pazarında üreticilerimiz aleyhine oluşa-
cak fiyat belirsizliklerini ortadan kaldır-
mayı hedefliyoruz. 

Şimdi buradan, Toprak Mahsulleri 
Ofisi’nin taban fiyatlarını açıklayarak, 
fındık üreticilerimize müjde vermek isti-
yorum. Yüzde 50 randıman esasına göre, 
Giresun Kaliteli kabuklu fındık için taban 
fiyat kilogramda 17 lira, Levant Kaliteli ka-
buklu fındık için de taban fiyat kilogramda 
16,5 liradır. Buna kilogram başına yaklaşık 
2 lira olan mazot-gübre desteği ve alan baz-
lı desteği de eklediğimizde, kilogram fiyat-
ları fiilen 19 lira ile 18,5 lira arasına gelmiş 
oluyor. Hazırlıklarını tamamlayan Toprak 
Mahsulleri Ofisi, hasat başlangıcına denk 
gelen Kurban Bayramının hemen akabin-
de alıma geçiyor. 2019 yılı fındık hasat se-
zonunun bereketli geçmesini, bu fiyatların 
da üreticilerimize ve ülkemize hayırlı ol-
masını diliyorum.
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ları aldığımız şehirlerimize ziyaretlerime 
başlıyorum. İllerde Rize, büyükşehirlerde 
Konya ile başlayacağımız bu ziyaretleri, sı-
rasına göre sürdüreceğiz. 

Değerli kardeşlerim, 

Sağda solda birçok dedikodular var. AK 
Parti’nin mensupları dedikodularla amel 
eden değildir. Hiç bunlara kafanızı takma-
yın. Biz işimize bakalım. Ama hep söyle-
dik ya Bir olalım, İri olalım, Diri olalım, 
Kardeş olalım, hep birlikte Türkiye ola-
lım. Birileri parti kuruyormuş, şunu ya-
pıyormuş, bunu yapıyormuş. Hiç bunları 
kafanıza takmayın. Çok içimizden ayrılıp 

da parti kuranları gördük. Şu anda sor-
sam adını sanını bilmezsiniz. Bu iş böyle-
dir. Çünkü bu tür ihanetlerin içerisinde o-
lanlar bu işin bedelini de ağır öderler. Ben 
inanıyorum ki, siz değerli kardeşlerim de 
zaten özellikle beldelerinizde, ilçeleriniz-
de, illerinizde en sağlam şekilde dimdik 
durmak suretiyle bu tür adımlara zaten 
yer vermeyeceksiniz. 

Bu duygularla bir kez daha toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rab-
bim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla.

Sevgili AK Partililer, değerli dava ve yol ar-
kadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Bundan tam 18 yıl önce, 2001 yılı Ağustos 
ayında AK Parti’nin kuruluşunu milletimi-
ze ve tüm dünyaya ilan etmiştik. Öncelikle, 

kuruluşundan bugüne kadar AK Parti’nin 
tüm kademelerinde, bu davaya gönül ver-
miş, hizmet etmiş, katkı sağlamış, görev 
almış, partimize oy vermiş tüm kardeşle-
rime şükranlarımı sunuyorum. Ahirete ir-
tihal etmiş kardeşlerimize de Rabbim’den 
rahmet niyaz ediyorum.

Hafıza Kayıtlarımızın İçerisinde 
Olanları Vakti Geldiğinde
Milletimizle Paylaşacağız

AK Parti 18. Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu | Ankara | 23 Ağustos 2019
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nu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ay-
rılanlar gibi, milletle irtibatını kaybederek 
yolunu şaşırdığı gün AK Parti’nin de vade-
si dolmuş demektir. 

İster bizi sevsin, ister sevmesin, bu ülke-
deki aklı ve vicdanı olan herkes şunu bilir, 
içinden kabul eder, hatta biraz zorlarsanız 
ikrar da eder. 

Bu ülkeye, demokraside ve ekonomide 
Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılı-
mı AK Parti yaptırmıştır. Ülkemizin için-
den geçtiği şu kritik dönemden başarıy-
la çıkmasını sağlayacak olan da yine AK 
Parti’dir. 

Az önce bana şöyle bir mesajı okudular. Bu 
mesajı yazanı hepiniz tanıyorsunuz. Me-
ğerse İzmir-İstanbul otobanında yolculuk 
yapmış. O yolların güzelliğini görünce de 
bize iftihar dualarını, şükranlarını ifade 
ediyor. Burası 426 kilometre bir yol. Bu 
yolda elhamdülillah kaza riski adeta yok 
oluyor. Elinizi kolunuzu sallaya sallaya 
adeta yolculuk yapıyorsunuz. Bir sanatçı 
da ınstagramdan şöyle bir mesaj attı: “Bu 
yolları yapanlardan Allah razı olsun.”  Fa-
kat CHP’nin bir mensubu, hani o oy pusu-
lalarının üzerine yatan vardı ya, o da dava 
açacağını söylüyor. Yetmedi bizimle ilgili 
de dava açacakmış. Fakat, sanatçı maşallah 
dimdik ayakta duruyor. “Hiç umurumda 
değil” diyor. İşte mesele budur. Yani inan-
mak… Tabii ki marifet iltifata tabidir. Ben 
de kendilerine döndüm teşekkür ettim. A-
ma bunları maalesef herkes anlamıyor, an-

lamak istemiyor. Türkiye’nin dört bir ya-
nını otoyollarla, havaalanlarıyla süsledik. 
Ama maalesef göz var görmüyor, kulak var 
duymuyor. Maalesef gönül mühürlü, ka-
bul etmiyor. Yarın ülkemizi hedeflerine u-
laştıracak da AK Parti’den başkası değildir.

Fatih’imizle, Yavuz’umuzla, Barbaros Hay-
rettin’imizle Doğu Akdeniz’deyiz. İki son-
daj, iki sismik araştırma gemimiz de bölge-
dedir.  Ancak muhalefetin başındaki bun-
ları görmüyor. Bunları görmedin de, bayra-
ğımızı da mı görmüyorsun? Orada devasa 
al bayrağımız var, onu da mı görmüyor-
sun? Bu zat ne diyor, “Akdeniz’de Ameri-
ka varmış, Kanada varmış, Fransa varmış, 
Katar varmış. Sadece Türkiye yokmuş.” 
Buradan CHP’ye gönül vermiş kardeşleri-
me sesleniyorum: Bakınız, başınızdaki zat 
bayrağımızı bile tanımıyor. Fatih’i, Yavuz’u, 
Barbaros Hayrettin’i orada göremiyor. Her-
kes, “Burada Türklerin ne işi var?” derken, 
biz orada çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve 
sürdüreceğiz. Oradan çekilmek, çıkmak da 
yok. Biz haklarımızı biliyoruz. Kuzey Kıb-
rıs’taki soydaşlarımızın haklarını sonuna 
kadar koruyacağımız gibi kendi haklarımı-
zı da sonuna kadar koruyacağız. 

Bizlere düşen, işte bu büyük sorumluluğun 
gereklerini yerine getirmektir. Her kim ki, 
kendi bireysel çıkarını, grup veya cemaat 
taassubunu bu büyük davanın önüne ko-
yuyorsa, bilsin ki, sadece 82 milyon Türk 
Milletine değil, kendi evlatlarına, torunla-
rına, geleceğine de ihanet ediyordur. Rab-
bim hepimizi bu büyük yanlışa düşmekten 
muhafaza etsin diyorum. 

Her yıldönümü önemlidir ama 18’inci yıl-
dönümü ayrıca önemlidir. Bu yaş, huku-
kumuzda bireylerin siyasi, ekonomik ve 
sosyal alanda rüştlerini ispat edişlerinin 
ifadesidir. Kadim davamız ile milletimize 
hizmet aracı gördüğümüz siyasetimiz ve 
onun yüce bir çatısı olarak kabul ettiğimiz 
AK Parti, hamdolsun 18 yaşına ulaştı. Ge-
ride bıraktığımız 18 yılın ardından parti-
miz artık, gerek müktesebatıyla, gerekse 
yetiştirdiği kadrolarla yeni bir safhaya geç-
miştir. AK Parti’nin kuruluşunda gençlik 
kollarında göreve başlayan erkek ve kız 
evlatlarımız, artık bugün ilçe veya il baş-
kanlarımız, genel merkez yöneticilerimiz, 
milletvekillerimiz olarak görev yapıyor. 
Bugün yine gençlik kollarının kapısından 
içeri giren liseli, üniversiteli gençlerimiz 
de, bayrak yarışında inşallah yarın aynı 
görevleri devralacaklardır. Ana kademede, 
kadın kollarımızda, belde, ilçe, il teşkilat-
larımızda görev alan arkadaşlarımızın pek 
çoğuyla, aynı veya farklı görevlerde yol 
yürümeye devam ediyoruz, edeceğiz. Bu 
büyük ailenin bir parçası olma onuru dahi 
tek başına, çocuklarımıza bırakacağımız 
en büyük mirastır. 

Elbette bu uzun ve kutlu yolculukta, da-
vanın yükünü kaldıramayanlar, çeşitli se-
beplerle yolunu kaybedenler olmuştur. AK 
Parti, bugün de, inşallah yarın da hep dim-
dik ayakta olacaktır. Ama bu kutlu çatının 
altından ayrılanların hiçbirinin esamesi 
şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden 
sonra da okunmayacaktır. 

Bizim partimizin en önemli özelliklerin-
den biri de, değişimi, yenilenmeyi kendi 

içinde başarabiliyor olmasıdır. Dünyanın, 
bölgemizin ve ülkemizin şartları, ihtiyaçla-
rı, imkânları değiştikçe, AK Parti de buna 
uygun şekilde politikalarını geliştirmekte, 
kadrolarını yetiştirmektedir. 

AK Parti organik bir partidir. Bir başka 
ifadeyle AK Parti, siyaset mühendisliğine, 
içeriden ve dışarıdan kulağına üflenen suf-
lelere, milletin içinde olmadığı her türlü 
hesaba kapalı bir parti olarak kurulmuş 
ve hep de bu şekilde yol yürümüştür. Göz-
leri ve gönülleri başka yerlerde olanların, 
AK Parti çatısı altından çıktığında başarı-
sızlığa mahkum bulunmasının sebebi işte 
budur. Biz tek vazifemizi Hakk’a ve halka 
hizmet olarak görüyoruz. 

AK Parti Ancak, Kendisi Gibi 
Olmaktan Çıktığında,  
Misyonunu Kaybeder

Hiç şüphesiz bu dava, AK Parti’nin 18 yılı-
nın çok ötesinde bir davadır. 

Biz sadece medeniyetimizin ve ecdadımı-
zın kadim Hakk’a ve halka hizmet davası-
nın bugünkü temsilcileri olmaya talibiz. 
İnşallah önümüzdeki yıllarda partimizin 
19’uncu, 20’inci, 25’inci, 30’uncu ve daha 
nice yıllarını kutlarken de, AK Parti’nin 
Hakk’a ve halka hizmet yolundan sapmadı-
ğını göğsümüzü gererek söyleyebileceğiz. 
Partimizin kurucuları, yöneticileri, gelece-
ği olan bizler ne kadar bu misyona sahip 
çıkarsak, milletimizin gönlündeki yerini 
o derece güçlü tutabiliriz. AK Parti ancak, 
kendisi gibi olmaktan çıktığında, misyonu-
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Kardeşlerim,

Partimizin kuruluşundan bugüne kadar 
yapılanlara baktığımızda, pek az faninin 
şahit olabileceği önemde tarihi başarılarla 
dolu bir geçmiş görüyoruz. Üstelik bu 18 
yıllık parti tarihimiz ile 17 yıllık iktidarı-
mızın her dönemi, sadece iş yapmakla, ic-
raat yapmakla değil, aynı zamanda farklı 
güçlere karşı mücadele vermekle geçti. 
Şunu da söyleyeyim; hafıza kayıtlarımı-
zın içerisinde olanları da vakti geldiğinde 
milletimizle paylaşacağız. Zira bu hafıza 
kaydının içerisinde çok şeyler var. Yani 
‘kim kimdir’, bunları milletimizin bilmezi 
lazım. Bilmesi lazım ki yanlış istikamette 
gitmesin. Vesayet odaklarından terör ör-
gütlerine, uluslararası tetikçilerden içimiz-
deki mankurtlara kadar pek çok kesimle 
uğraşmak zorunda kaldık. Hamdolsun, ne 
milletimize verdiğimiz sözleri aksattık, ne 
de bunlara pabuç bıraktık. 

Bizim Manifestomuz 
Uygulamalarımızdır

Türkiye’yi demokraside, ekonomide, diplo-
maside, güvenlikte ve özgüvende getirdiği-
miz seviye itibariyle, artık bu ülkeye karşı 
tuzak kurmak, oyun oynamak eskiden çok 
daha zordur, çok daha maliyetlidir.

Dünkü Türkiye’yi en fazla 5 milyar dolar-
lık bir maniplasyonla yerle yeksan edebili-
yorlardı. Şimdi, benzer bir girişim için 10 
katını, 20 katını feda etseler dahi istedikle-
ri gibi netice alamayacaklarını görüyorlar. 
Dünkü Türkiye’yi masada da, sahada da 

diledikleri gibi yönlendirebiliyor, oyalaya-
biliyor, istedikleri dayatmayı yapabiliyor-
lardı. Şimdi, masada da, sahada da sözünü 
söyleyen ve gerektiğinde bunun gerekle-
rini cesaretle yaparak netice alabilen bir 
Türkiye var. 

Eskiler, “Düt demeye dudak gerek” der-
lerdi. Yani, masada ve sahada istediğiniz 
neticeyi alabilmeniz için, arkanızda bu-
na uygun bir altyapı ve güç olması lazım. 
Aksi takdirde konuşursunuz, bağırırsınız, 
çağırırsınız ama kimse sizi takmaz. Önem-
li olan cesametinizin büyüklüğü değil, 
siyasi ve ekonomik gücünüzün etkisidir. 
Türkiye, bu bakımdan, hamdolsun dün-
yada birinci lige çıkmıştır. Tabii birinci 
lige çıkmak kadar orada kalmak ve en te-
peye doğru yol almak da lazımdır. Bizim 
AK Parti olarak önümüzdeki gündem iş-
te budur. Türkiye’yi çıktığı bu ligde daha 
yukarılara taşımak için çalışıyoruz. 2011 
yılında ilan ettiğimiz 2023 hedeflerimizin 
gayesi işte budur. 

Dikkat ederseniz, biz bu hedefleri ilan et-
tikten sonra başımıza gelmeyen kalmadı. 
Gezi olaylarıyla sokaklarımızı karıştırma-
ya kalktılar. Çukur eylemleriyle toprakla-
rımıza göz diktiler. FETÖ’yle ülkemizi ve 
ordumuzu işgale teşebbüs ettiler. DEAŞ ve 
PKK-YPG ile sınırlarımızı tacize yeltendi-
ler. Olmadık bahanelerle ekonomimizi yık-
maya dönük hamleler yaptılar. Kimi aleni, 
kimi gizli nice ambargolarla savunmamızı 
çökertmeye çalıştılar. Tüm bu saldırıları, 
milletimizle birlikte göğüsledik, hepsini 
de püskürttük, hedeflerimize doğru yürü-
meye devam ettik. 
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zin kurduğu bu ittifakı, halkoylamasından 
seçimlere, ülkemize karşı kurulan tuzakla-
rı bozmaya kadar her alanda başarıyla sür-
dürdük, sürdürüyoruz. Sayın Bahçeli’yle 
de zaman zaman bir araya gelerek yapıl-
ması gerekenleri konuşuyoruz. Böylece 
çok partili siyasi hayatımızda ilk defa, 
başka herhangi bir çıkara dayalı olmadan, 
sadece ülke ve millet menfaatleri ortak 
paydasında bir ittifakın kurulabileceğini 
göstermiş olduk. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin Geliştirilmesi  
Gereken Yönleri Vardır

Esasen bu işbirliği yöntemi, Cumhur İtti-
fakı sayesinde ülkemize kazandırdığımız 
tarihimizin en büyük yönetim reformu 
olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi-
nin ruhunda da vardır. Yakında Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sisteminin geçen bir 
yıllık sürecini milletimizle paylaşacağız. 
Türkiye’nin, mümkün olan en geniş top-
lumsal uzlaşma zemininde yönetilmesi, 
geleceğimiz açısından hayati öneme sahip-
tir. Darbeler, cuntalar, vesayetler dönemini 
ancak bu şekilde bir daha geri gelmemek 
üzere kapatabiliriz. Millet iradesinin ka-
hir ekseriyetinin tezahür ettiği bir yerde, 
başka hiçbir güç ve proje hayat bulamaz. 
Her ne kadar, böyle bir uzlaşmayı asla sağ-
layamayacağını düşünen birileri sürekli 
yeni yönetim sistemini karalamaya çalışı-
yor olsa da, milletimiz Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine sahip çıkmıştır. Mille-
timiz bu sisteme oyunu vermiştir. Oylama-
yı yaptık mı? Yaptık. Milletimiz ne dedi? 

‘Evet’ dedi. Bunların ki, Erzurumlu Teyo 
Pehlivan’ın durumuna benziyor. Yani ye-
nilmekten bıkmıyorlar.  Gerçi, bu konuda 
başı çeken partinin, mahalli seçimlerde el-
de ettiği kimi sonuçların ardından artık ye-
ni yönetim sistemine daha sıcak bakmaya 
başladığını görüyoruz. Tabii bunların si-
yasetinin ilkesi ve omurgası olmadığı için, 
yarın ne yapacaklarını kimse bilemez. 

Elbette her yenilik gibi, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminin de geliştirilmesi ge-
reken yönleri vardır, olacaktır. Dün, bugün 
arkadaşlarımızla beraber sistemin 1 yılının 
analizini yaptık. Sistemin aksayan yönleri-
ni ele aldık. Bir yıllık uygulama sonuçları 
ışığında, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, 
ilgili tüm kesimlerin görüşleri, değerlen-
dirmeleri, teklifleri alınarak kapsamlı bir 
çalışma yapıldı. İlk fırsatta bu çalışmanın 
sonuçlarını inceleyecek ve sistemi gelişti-
recek adımları atacağız. 

Değerli kardeşlerim,

Bugün ülkemizin önünde Suriye sınırları-
mızın güvenliği meselesinden Doğu Akde-
niz’deki haklarımıza, terörle mücadeleden 
ekonominin toparlanmasına kadar pek 
çok önemli konu bulunuyor. Ülkemize geç-
mişte kazandırdığımız çok büyük eserler, 
milletimize yaptığımız çok büyük hizmet-
ler vardır. Halihazırda karşımızda duran 
sorunlar, daha ziyade bölgesel ve küresel 
güç mücadelelerinin eseridir. Bununla 
birlikte tabii ki bu meselelerdeki eksikle-
rimizin ve yapısal reform ihtiyaçlarının 
farkındayız. Ama asıl fotoğrafı görmeden 
sadece detaylara odaklanmak bizi yanıltır. 

Göreve geldiğimizde savunma sanayiinde 
yerli üretim yüzde 20’lerdeydi.  Bu oran 
şimdi yüzde 70’lerdedir. Nereden nereye? 
İşte bunlar durup dururken olmadı. Bun-
lar kuru kuruya manifestolarla olmaz. Bi-
zim manifestomuz uygulamalarımızdır. 
İşte biz bunu yaptık. Biz bunu gerçekleştir-
dik. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır 
eseri. Biz eserimizle konuşuyoruz.

Elbette bu sürecin ülkemize, milletimize ve 
partimize bir maliyeti olmuştur. Ama so-
nuçta istiklalimizi ve istikbalimizi kurtar-
dığımızı düşündüğümüzde, bu bedelin bir 
önemi yoktur. Ülkemizin ve milletimizin 
bekası için canını ortaya koymuş bir kadro 
olarak, daha büyük bedelleri ödemekten 
de asla çekinmeyiz. Yeter ki Türkiye ayakta 
kalsın. Yeter ki bu millet namerde muhtaç 
olmasın. Yeter ki gözünü ve gönlünü bu ül-
keye dikmiş yüzlerce milyon kardeşimizin 
umudu sönmesin. 

Önümüzdeki dönem, bu kutlu davayı daha 
yükseğe taşımak için çok daha fazla çalış-
ma dönemidir. AK Parti olarak kendimizi 
kadrolarımızdan politikalarımıza kadar 
bu yeni döneme uygun şekilde geliştire-
rek, ülkemize ve milletimize hizmet etme-
ye devam etmekte kararlıyız. Bizim en bü-
yük gücümüz davamıza olan inancımız ve 
insan varlığımızdır. Partimize gönül ver-
miş, herhangi bir kademede görev almış 
olanlardan başlayarak, siyasete ve hizmete 
talip herkese bu kapı sonuna kadar açıktır, 
açık kalacaktır. 

Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Bü-
yük Kongre sürecimiz, bu bakımdan ö-

nemli bir fırsattır. Gençlik ve kadın kolları-
mızın kongrelerini başlatıyoruz. Belde, il-
çe, il kongrelerimizi de başlatıyoruz. Hedef 
şu; bütün bu saydığım yerlerde bizim için 
kanaat önderleri kimlerse bunları seçip, çı-
kartmaktır. Yani kadromuzu bu kanaat ön-
derleriyle güçlendirmektir. Bunu hep bera-
ber yapacağız. “Ben şurda yoktum, burda 
yoktum” demekten öte, “Burası filancaya 
layık” demeliyiz. Daha da ileri gidiyorum, 
bize Ömerler lazım. İşte biz bu Ömerleri 
bulduğumuz zaman, şu anda geldiğimiz 
konumdan çok daha farklı bir konuma 
çıkacağız. Hiç endişeniz olmasın. Mevcut 
kadrolarımızla birlikte, mahalle, ilçe, il 
ve genel merkez düzeyinde bu çatı altın-
da hizmet etmek isteyen herkesi, kongre 
sürecimize aktif olarak katılmaya, de-
mokrasi mücadelesinde yer almaya da-
vet ediyorum. 

Değerli kardeşlerim,

AK Parti olarak kuruluşumuzdan bugüne 
kadar en çok ana muhalefetin ve onu tak-
lit edenlerin yalanlarından, iftiralarından, 
çarpıtmalarından, tutarsızlığından çektik. 
Karşımıza projeleriyle, programlarıyla, 
teklifleriyle, akıllı-uslu tenkitleriyle çıkan 
bir muhalefet tarzı neredeyse hiç olmadı. 

Hatta, en hayati konularda dahi çoğunluk-
la diğer partilerle bir araya gelme imkanı 
bulamadık. Bunun tek istisnası Cumhur 
İttifakıdır. Cumhur İttifakını diri tutmaya, 
dik tutmaya da gayret edeceğiz. Sağdan-
soldan bu ittifakı bozmak isteyenler çıka-
bilir, ama biz bunlara prim vermeyeceğiz. 
15 Temmuz gecesi sokaklarda milletimi-
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AK Parti olarak, birlikte hareket ettiğimiz 
dostlarımızla beraber, içerideki ve dışarı-
daki tüm meselelerimizin çözümü için da-
ha çok çalışma, daha çok mücadele etme 
sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Hamdol-
sun, bu kadro hiçbir zaman mücadeleden 
ve sorumluluk üstlenmekten kaçınmamış 
bir kadrodur. 

Geçtiğimiz 17 yıldaki iktidarımız döne-
minde ülkemizi nasıl her alanda büyüt-
müş ve güçlendirmişsek, inşallah 2023’e, 
2053’e, 2071’e giden süreçte de aynı ira-
deyi ortaya koyacağız. Demokrasiyi ileriye 
taşıma, ekonomiyi güçlendirme, güven-
liğimizi tahkim etme başta olmak üzere, 
Türkiye’nin aydınlık geleceğini üzerinde 
bina edeceğimiz tüm hususlarda AK Par-
ti olarak ülkemizin önünü açmayı sürdü-
receğiz. Bunun için her bir kardeşimizin 
katkısına, çabasına, desteğine ihtiyacımız 
var. AK Parti’nin başarılarının gerisinde, 
geçmişteki pek çok partinin aksine, yıllar 
geçtikçe küçülen değil büyüyen, yıllar geç-
tikçe köhneyen değil her daim yenilenen, 
yıllar geçtikçe hizipleşen değil hep kucak-
laşan bir parti olması yatmaktadır. Bu vas-
fımıza sahip çıktıkça, büyümeye ve milleti-
mize hizmet etmeye devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

İşte terörle mücadeledeki başarımızı gö-
rüyorsunuz. İnlerine gireceğiz dedik, gir-
dik. Dağ, tepe demeden şu anda kahraman 
Mehmetçiğimiz mücadelesini sürdürü-
yor. Sürdürmeye de devam edecek. Şu an-
da yurt içi, yurt dışı bu mücadele devam 
ediyor. 

Suriye’de yaşananlar konusunda bugün 
Sayın Putin’le görüşmemizi yaptık. İd-
lib’deki gelişmeleri ateşkes çerçevesi içe-
risinde yürütme noktasında gerekli görüş 
alışverişini yaptık. Önümüzdeki günlerde 
de Sayın Trump’la yine aynı şekilde bu gö-
rüşmeleri yapacağız. Bütün mesele, güney-
de özellikle Suriye’de bu sıkıntıları bir an 
önce aşmak ve barışın egemen olduğu bir 
bölge ihdas etmek. Bunun gayreti içerisin-
deyiz. Allah’ın izniyle bunu da başaracağız

Bu duygularla bir kez daha sizlere sevgi-
lerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu yolda 
düşmek yok, yorulmak yok, aynen böyle 
devam edeceğiz. Diyoruz ya; 

“Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. 

Yüz üstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.”

Sevgili Konyalılar, çok değerli yol ve dava 
arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşlarımı-
zın saygıdeğer temsilcileri, hanımefendi-
ler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Bugün burada, teşkilatımızın siz kıymetli 
mensuplarıyla bir araya gelmekten büyük 

memnuniyet duyuyorum. Konya İl Baş-
kanlığımıza, Başkan ve ekibine, program-
da emeği olan tüm dava arkadaşlarıma bu 
güzel buluşma için şükranlarımı sunuyo-
rum. Partimizin 18’inci yaşını kutladığı-
mız şu dönemde, kuruluşundan beri AK 
Parti çatısı altında fedakârca hizmet veren, 
alın teri döken tüm kardeşlerime, tüm yol 

Bu Yolculukta Makamlarını
Kaybedince Nefislerine

Yenik Düşenler Çıktı

AK Parti Konya Teşkilatı ile Yemekli Toplantı | Konya | 1 Eylül 2019



Recep Tayyip ERDOĞAN

137136

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-5

Komşumuz Suriye’de 8 yılını geride bıra-
kan iç savaşta, 1 milyon civarında masum 
insan hayatını kaybetti. Yarısından fazlası 
bizde olmak üzere 7 milyon kardeşimiz 
vatanlarını terk ederek, başka ülkelere göç 
etmek zorunda kaldı. Konya gibi İslam me-
deniyetinin sembol şehirlerinden Halep, 
Esed rejiminin varil bombaları altında ko-
ca bir enkaza dönüştü. Şayet Türkiye’nin 
çabaları, gayretleri olmasaydı, emin olun, 
Suriye’de katledilen masumların sayısı 2-3 
katına çıkardı. Türkiye, Suriyeli mazlum-
lara kapısını açarak,  insanlığın vicdanı ol-
muş, tüm dünyaya merhamet ve insanlık 
dersi vermiştir. Provokasyonların arttığı 
bugünlerde milletimizin çok daha dikkatli 
olması şarttır. 

Aynı şekilde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekâtlarımızı yapmasaydık, güney sını-
rımız boyunca bir terör koridorunun olu-
şumunu engellemekte zorlanırdık. Biraz 
gecikmeyle de bu iki harekâtla karanlık 
emellere ağır darbeler indirdik. Böylece 
ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliği 
temin noktasında çok önemli başarılara 
imza attık. Şimdi gündemimizde Fırat’ın 
doğusu var. Fırat’ın doğusundaki terör yu-
valarını da temizlemekte kararlıyız.

Suriye’de bu adımları atarken, diğer kom-
şumuz Irak’ta da Pençe Harekâtıyla terö-
ristlerin inlerini başlarına geçiriyoruz. 
Hem Suriye hem de Irak sahasındaki as-
keri varlığımız arttıkça, PKK’nın ülkemiz-
deki eylem kapasitesi de azalıyor. Örgütten 
kaçanların ve teslim olanların sayısında da 
çok büyük artış var. Sınırlarımız içinde gü-
venlik birimlerimiz 365 gün, 12 ay, 24 saat 

kesintisiz operasyon halindeler. Silahlı ve 
silahsız İnsansız Hava Araçlarımız terörist-
lere nefes aldırmıyor. 

Şüphesiz terörle mücadelede kalıcı başarı, 
ancak terörün beslenme kaynaklarını kes-
mekle mümkündür. Şayet terörün kökünü 
kurutacaksak, bölücü örgüte mali, ekono-
mik ve lojistik destek sağlayan siyasi uzan-
tılarıyla da mücadele etmemiz şarttır. Be-
lediyenin imkânları vatandaşa hizmet için 
vardır. Belediye Başkanlığı terör örgütüne 
piyonluk değil; şehre ve millete hizmet 
makamıdır. Hiç kimse sandıktan çıkan 
iradeyi, terör baronlarına peşkeş çekemez.  
Demokrasi, hukuk çeşmesinden beslenir. 
Hukukun olmadığı, kanunların alenen 
çiğnendiği bir yerde demokrasiden de, 
millet iradesinden de bahsedilemez. Açık 
söylüyorum, hiçbir medeni devlet, kamu 
kaynaklarının teröristlere kullandırılma-
sına müsamaha göstermez. Hiçbir devlet, 
belediye kadrolarının militanlarla doldu-
rulmasına sessiz kalmaz. Hiçbir devlet, be-
lediyenin teröristlerin arka bahçesi haline 
dönüşmesini eli-kolu bağlı bir şekilde iz-
lemez. Van, Mardin, Diyarbakır Büyükşe-
hir Belediye Başkanlıklarına yapılan vekil 
görevlendirmelerinin sebebi, işte budur. 
Devlet, kanunlar çerçevesinde, milletin 
hakkını-hukukunu korumak, demokrasiye 
yönelik tehditleri bertaraf etmek için son 
derece meşru bir adım atmıştır.

Hal böyleyken, atılan adım karşısında bö-
lücü örgütün uzantılarından daha fazla 
CHP’nin rahatsız olduğunu görüyoruz. 
CHP teşkilatları koro halinde bize ve gö-
revlendirilen belediye başkan vekillerimi-

arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür edi-
yorum. Dar-ı bekaya uğurladığımız kardeş-
lerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Hep 
birlikte ruhları için birer Fatiha okuyalım.

Son olarak, mahalli seçimlere 8 gün kala, 
22 Mart tarihinde Konya’daydık. Kılıçars-
lan Meydanını hıncahınç dolduran muhte-
şem bir kalabalıkla mitingimizi yapmıştık. 
Konya’da 49’uncu il mitingimizi gerçekleş-
tirmiş, sizlerin duasını, Konyalı kardeşle-
rimizin desteğini talep etmiştik. 31 Mart 
Seçimlerinde Konyalı kardeşlerim yine 
bizi mahcup etmedi. Büyükşehirde, yüzde 
70,5 gibi son derece yüksek bir oy oranıyla 
Konya bize sahip çıktı, “gönül belediyeci-
liğine” devam dedi. Bu rekor oy oranıyla 
Konya, Büyükşehir Belediyeleri arasında 
ilk sıraya yerleşti. İlçelerimiz arasında da 
çok yüksek oy oranlarına sahip olanlar var.  
Konya, son 17 yıldır olduğu gibi, 31 Mart 
seçimlerinde de aramıza kimseyi sokma-
yan tüm Konyalılara; bize gönül veren, 
bizden hayır dualarını eksik etmeyen tüm 
Konyalı kardeşlerime teşekkür ediyorum. 
Bu başarının sancaktarı olarak gördüğüm 
adaylarımıza, Konya teşkilatımıza, ilçe 
başkanlıklarımıza, mahalle temsilcilikleri-
mize, sandık müşahitlerimizin her birine 
buradan şükranlarımı sunuyorum. Seçim 
dönemi boyunca gece-gündüz demeden 
kapı kapı dolaşan kadın kollarımızı, genç-
lik kollarımızı özellikle kutluyorum. Rab-
bim sizlerden razı olsun. Rabbim daha 
nice seneler el ele, omuz omuza Konya’ya 
hizmet etmeyi bizlere nasip eylesin.

Hiç şüphesiz Konya’da elde ettiğimiz ba-
şarıda, Cumhur İttifakı olarak güç birliği 

yaptığımız Milliyetçi Hareket Partili arka-
daşlarımızın da payı vardır. Sayın Devlet 
Bahçeli başta olmak üzere MHP Teşkilatı-
na, MHP’ye gönül veren tüm vatandaşları-
ma da buradan teşekkürü borç biliyorum. 

İnşallah önümüzdeki dönemde de ülkemi-
zin ve milletimizin menfaatleri doğrultu-
sunda yine beraber hareket etmeyi sürdü-
receğiz. Son 17 senedir Konya’ya, Konyalı 
kardeşlerimize mahcup olmadık, Allah’ın 
izniyle bundan sonra da sizlere mahcup 
olmayacağız. Sizin hizmetkârınız olmaya, 
sizin için eser üretmeye, hizmet üretmeye, 
Konya’yla beraber tüm Türkiye’yi büyüt-
meye, kalkındırmaya devam edeceğiz.

Fırat’ın Doğusundaki Terör 
Yuvalarını Temizlemekte 
Kararlıyız

Kardeşlerim,

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya 
gerçekten sancılı günler yaşıyor. Terörden 
ekonomiye, dış politikadan iç siyasete, sa-
vunmadan enerjiye kadar tarihimizin en 
kritik meseleleriyle yüzleşiyoruz. Günde-
mimizde olan konular, milletimizin sa-
dece bugününe değil; gelecek bir asrına 
damga vuracak mahiyettedir. Suriye ve 
Doğu Akdeniz’de yaşanan hadiseler bile, 
ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. 
Türkiye’nin bu meselelerin hiçbirini tri-
bünden seyretme lüksü yoktur. “Sahada 
varlık gösterilmeden masada olunmayaca-
ğını” bilhassa Suriye konusunda yaşayarak 
gördük. 
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timizin her derdine deva bulana kadar 
durmayacak, çalışacak, gayret edeceğiz. 
Çünkü bizim nazarımızda siyaset; millete 
ve ülkeye hizmet yarışıdır. AK Parti’nin 
tasavvurunda siyaset; milletin değerlerini 
ayakta tutmak, bu değerleri daha güçlü bir 
şekilde geleceğe taşmak için yapılır. Biz si-
yaseti “ikbal kapısı” olarak değil; milletin 
hassasiyetlerini, milletin hayallerini gerçe-
ğe dönüştürme vasıtası olarak görüyoruz. 
Biz siyaseti kendi geleceğimiz için değil; 
ülkemizin istikbali, aydınlık yarınları için 
yapıyoruz. 14 Ağustos 2001 tarihinde işte 
bu hassasiyetlerle yola çıktık. 18 yıl önce 
milletimize daha özgür, daha huzurlu, da-
ha müreffeh bir Türkiye’yi inşa etme sözü 
verdik. Hamdolsun son 18 senede de va-
atlerimizi tek tek gerçeğe dönüştürdük. 
Başörtü sorunu var mıydı? Vardı. Kızları-
mız üniversitelere sokuluyor muydu? So-
kulmuyordu. Ama sabrettik, “Men sabera 
zafera” dedik ve sabreden derviş muradına 
ermiş. Şu anda artık üniversitelerde başör-
tüsü sorunu var mı? Yok. Devlette var mı? 
Yok. Askeriyede, poliste artık başörtülü 
olarak kızlarımız görev yapıyor mu? Yapı-
yor. Nereden nereye... AK Parti kadroları 
akıllı yöntemlerle bu meseleyi elhamdülil-
lah çözdü. Daha iyi olacak. İnşallah bunu 
çok daha başarılı bir noktaya taşıyacağız.

18 yıl boyunca değerlerimizden, ilkeleri-
mizden taviz vermedik. Millete ve memle-
kete hizmet aşkımızın zayıflamasına mü-
saade etmedik. Birçok kez sınandık, tehdit 
edildik, içerden ve dışardan saldırılara ma-
ruz kaldık, ancak milletin emanetini çakal-
lara yedirmedik. “Zaferden değil seferden 

sorumluyuz” diyerek davamızı bugünlere 
kadar getirdik. 

Elbette 18 yıllık bu uzun, ince ve meşakkat-
li yolculukta nefesi yetmeyenler, nefesi ke-
silenler çıktı. Bu yolculukta hırslarının ve 
kibirlerinin kurbanı olanlar çıktı. Bu yol-
cukta böbürlenenler, başarıyı kendinden 
menkul görenler oldu. Dava adamı olma-
nın gerektirdiği sabrı ve adanmışlığı gös-
teremeyenler; sahada çalışmak varken bir 
kenara çekilip fildişi kulelerinde ahkâm 
kesenler oldu. Bu yolculukta makamlarını 
kaybedince nefislerine yenik düşenler çık-
tı. Biz, zaferin ve kaderin tek sahibinin Al-
lah olduğuna inanarak, yolumuza sizlerle 
beraber devam ettik, ediyoruz. Allah’ın iz-
niyle bundan sonra da hırsı, enaniyeti, sen-
lik-benlik kavgasını kapımıza yaklaştırma-
yacağız. Gerektiğinde nefsimizi ayaklar al-
tına alacak, ama hep milletin huzurunda el 
pençe divan durmaya devam edeceğiz. Bu 
kutlu çatının altında, Rabbimizin “Öldür-
mekten beterdir” buyurduğu fitne ateşinin 
yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyece-
ğiz. “Okçular tepesini” boş bırakmayacak, 
sorumluluğumuzun ve taşıdığımız ağır yü-
kün bilinciyle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bizim için esas olan milletin rızasıdır, mil-
letin hayır duasıdır. Bizim için esas olan, 
milletimizin ne dediği, bizden neyi bekle-
diğidir. Aziz milletimizin bize yaptığı her 
dua, şahsım ve dava arkadaşlarım için son 
nefesimize kadar gururla taşıyacağımız bi-
rer şeref beratıdır.

ze saldırıyor. Lafa gelince mangalda kül 
bırakmaz, biz “Atatürk’ün kurduğu par-
tiyiz” derler. Hem “Cumhuriyetle yaşıtız” 
diyeceksiniz, hem de şehit yakınlarımızı 
kapı dışarı edenlerin avukatlığını yapa-
caksınız... Hem “demokrasi” diyeceksiniz, 
hem de demokrasiye suikast düzenleyen-
lere destek çıkacaksınız... Hem “vatanper-
verlik” iddiasında bulunacaksınız, hem de 
çukur eylemlerinde askere, polise kurşun 
sıkanların, Kürt kardeşlerimin hayatını 
zindana çevirenlerin yanında saf tutacak-
sınız... Bunun adı merhum Ahmet Kaya’nın 
ifadesiyle “Nerden baksan tutarsızlıktır.” 

Elbette milletimiz bu süreçte kimin nere-
de durduğunu gayet iyi biliyor. Milletimiz 
CHP’nin, CHP’li yetkililerin, CHP’li bele-
diye başkanlarının tutarsızlıklarını derin 
hafızasına not ediyor. Vatandaşlarımız, 
CHP’nin terörle mücadele diye, hukuk di-
ye, demokrasi diye bir dertlerinin olmadı-
ğını çok yakından görüyor.

Doğu Akdeniz’de    
Tüm Kıbrıs’ın Hakları Var

Kardeşlerim,

Biz CHP gibi esen rüzgâra göre şekil alan; 
ilkesiz, tutarsız,  ruhsuz bir parti olamayız. 
Bakınız, CHP’nin başındaki zat ne diyor? 
“Doğu Akdeniz’de Amerika var, İngiliz var, 
Fransız var, Katar var, sadece Türkiye yok.” 
Hale bak, gözü var görmüyor. Bizim orada-
ki Yavuz’umuzu, Barbaros Hayrettin’imizi 
görmüyor. 4 tane gemi, 2’si sondaj, 2’si sis-

mik araştırma gemisi… Bu gemilerin üzer-
lerinde ay yıldızlı bayrağımız var. Bunu da 
görmüyor. 

Batı, Türkiye’yi “gemilerinizi çekin” diye 
tehdit etti.  Buna karşılık Türkiye fırka-
teynlerini, uçaklarını, SİHA’larını, İHA’la-
rını bölgeye gönderdi. Şu anda bize ayrılan 
bütün bu alanlarda araştırmalarımızı yap-
maya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz’de 
tüm Kıbrıs’ın hakları var. Bizim de hakları-
mız var, güneyin de var. Ancak biz, Türkiye 
olarak garantör ülkeyiz ve orada bulunma 
hakkına sahibiz. Aynı şekilde Yunanistan 
garantör ülke, aynı şekilde İngilizler, aynı 
şekilde Avrupa Birliği... Ama kimse bize 
“Niye oradasınız” deme hakkına sahip de-
ğildir. İşte oradayız.

Şunu unutmayın: Her bir şehrimizin, her 
bir vatandaşımızın derdi bizim derdimiz-
dir. Geçen hafta Artvin’deydim. Orada dün-
yanın üçüncü büyük barajını yapıyoruz. 
Türkiye’nin bir numaralı barajını yapıyo-
ruz, Yusufeli Barajı… İnşallah önümüzde-
ki yıl su tutmaya başlayacak. Artvin’de 7 
baraj yaptık. Şu anda Artvin adeta barajlar 
şehri oldu. Türkiye’nin değişik yerlerinde 
barajlar yapmaya devam ediyoruz. Niye? 
Bu ülke hidroelektrik santrallerle, kullan-
ma suyuyla, içme suyuyla sıkıntı yaşama-
sın diye. İnşallah KOP ile Konya su sıkın-
tısı yaşamayacak. Böylece burada tarımda 
hedeflediğimiz başarıyı elde edeceğiz. 

Dünyanın en ücra köşesinde bile olsa her 
bir kardeşimizin sorunu bizim sorunu-
muz, sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Mille-
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İlçelerimizde, Beldelerimizde, 
İllerimizde Yeni Ömer’ler 
Bulacağız

Kardeşlerim,

İnşallah 7 Ekim’de 7’nci Olağan Büyük 
Kongre sürecimizi başlatıyoruz. Önce de-
lege seçmen listelerini oluşturacak, ardın-
dan da belde, ilçe ve il kongreleri ile yolu-
muza devam edeceğiz. 31 Mart seçimlerin-
de sandıktan çıkan tablo, bu süreçte bizim 
en önemli referans kaynağımız olacaktır. 
Milletimiz bize, hem 24 Haziran 2018’de, 
hem de 31 Mart’ta gerçekten çok önemli 
mesajlar vermiştir. Şahsım başta olmak ü-
zere hiçbirimizin bu mesajlara kulaklarını 
tıkama hakkı yoktur. Bizler ilçelerimizde, 
beldelerimizde, illerimizde, oraların Ö-
mer’lerini bulacak ve onlarla beraber yola 
devam edeceğiz, kanaat önderlerini bula-
cak ve onlarla yola devam edeceğiz.

Vatandaşlarımızın AK Parti’nin önünde 
bir sonraki seçimlere kadar açtığı fırsat 
penceresini, çok iyi değerlendirmemiz ge-
rekiyor. Kongre süreci, partimiz için bir 
taraftan tazelenmeye; diğer taraftan da ke-
netlenmeye, kardeşliğimizi perçinlemeye, 
inşallah kadrolarımızı yeni yol arkadaşla-
rıyla güçlendirmeye vesile olmalıdır. 

Teşkilatlarımızın tüm kademelerinde, 
üyelerimize yönelik yeni bir birleşme, 
bütünleşme, kucaklaşma iklimi oluştur-
mamız gerekiyor. Her bir üyemizi teker 
teker ziyaret ederek, halini-hatırını, sevin-
ci-derdini sormalı, kendisiyle irtibatımızı 

yeniden güçlendirmeliyiz. Üyelerimizden 
eksilenler varsa, sebebini araştırmalı, yeni 
üye kazanma çalışmalarını da kesintisiz 
sürdürmeliyiz. Kâğıt üzerinde üyemiz gö-
züküp de gönlünü ve yolunu bizden ayır-
mış olanlar varsa, onları ayıklamaktan da 
çekinmemeliyiz. Hiç kimseyi dışlamadan, 
hiç kimsenin değirmenine su taşımadan, 
herkesi kucaklayacak ama aynı zamanda 
milletimizle olan muhabbet bağımızı kuv-
vetlendirecek bir süreci hep birlikte yönet-
meliyiz. Milletimizle irtibatımızı ne kadar 
güçlü tutarsak, parti olarak geleceğimize o 
derece güvenle bakabiliriz. 

Unutmayın yolumuz uzun, yükümüz ağır-
dır. AK Parti’ye gönül vermiş her kardeşi-
min omuzlarında tarihi bir mesuliyet var-
dır. Bu salondaki dava arkadaşlarım başta 
olmak üzere, her bir parti mensubumuzun 
meseleye bu bilinçle yaklaşacağına inanı-
yorum. Gerek il-ilçe yönetimlerimizden, 
gerekse kadın ve gençlik kollarımızdan 
bu hassasiyetle gece-gündüz çalışmalarını 
bekliyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha açılışını yaptığımız eserlerin 
Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. 

Unutmayın, birbirimizi sadece Allah için se-
veceğiz, makam, mevki, para-pul için değil. 

Toplantımıza iştirak eden siz dava arka-
daşlarıma şükranlarımı sunuyor,  hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum. Mevla’m yolu-
muzu, bahtımızı açık etsin. 

Sağolun, varolun, Allah’a emanet olun.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulumuzun 
kıymetli üyeleri, değerli il başkanlarımız, 
kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il 
başkanları, değerli il genel meclis ve il be-
lediye başkanlarımız, sevgili yol ve dava 
arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularım-
la, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 
Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, de-
mokrasimiz için hayırlara vesile olmasını 
Rabbim’den niyaz ediyorum.

Son toplantımızdan bu yana, her alanda 
yoğun çalışmalar içerisinde olduk. Milli 
Güvenlik Kurulu, Yüksek Askeri Şura, Ka-
bine toplantılarına başkanlık ettik. Jandar-
ma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Harp 
Okullarımızın mezuniyet törenlerine, Adli 
Yıl açılışına, 26 Ağustos ve 30 Ağustos Za-
ferlerimizin kutlama törenlerine, çeşitli 
ödül ve açılış törenlerine katıldık. Bur-
sa, Artvin-Yusufeli, Rize, Trabzon, Muş-

Biz Bu Yolda Yürürken 
Birçok Korkakları Tanıdık

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı | Ankara | 5 Eylül 2019
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Mahallemizde, beldemizde, ilçemizde, ili-
mizde, ülke genelinde bu anlayışla hizmet 
eden dava adamlarının emeğini, kibirleri 
boylarını aşanların kaprislerine feda et-
medik, etmeyeceğiz. Hiçbir şehrimizin fit-
ne-fücur tacirlerine prim vermeyeceğine 
inanıyorum. Biz, dedikodulara asla kulak 
asmadan, kendi işimize bakacağız. Mille-
timiz bizden atalet değil hizmet bekliyor. 
Hakkın ve halkın rızasını kazanacak işler 
yapmaya devam ettiğimiz sürece, Allah’ın 
izniyle, hiç kimse AK Parti’nin bileğini 
bükemez. 

Değerli arkadaşlar, 

Bilindiği gibi, Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulumuz, 7’nci Olağan Büyük Kongre 
sürecimizin 7 Ekim tarihi itibariyle başla-
masına karar vermiştir. Bu çerçevede üye 
listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer 
sebeplerle kayıtları düşenleri belirliyoruz. 
Üye sayımızda, yüzde 95’den fazlası vefat-
lardan kaynaklanan yaklaşık 290 bin kişi-
lik bir eksilme olduğunu gördük. Yeni üye 
kazandırma çalışması, AK Parti teşkilatla-
rı için hiçbir zaman bitmeyecek daimi bir 
görevdir. İl, ilçe ve belde başkanlarımızın 
yeni üye kayıt işlemlerini, aksatmadan sür-
dürmeleri önemlidir. 

Kongre hazırlıkları çerçevesinde, delege 
listelerinin yenilenmesi, beldelerden baş-
layarak ilçe ve il kongrelerinin yapılması, 
bunlara paralel şekilde kadın ve gençlik 
kollarımızın da kongrelerini gerçekleştir-
mesi gerekiyor. Şu an itibariyle partimizin 
10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle bü-
yük bir üye kaydına sahip bir başka parti 

yok. Tüm bu çalışmaların önümüzdeki 
Temmuz ayına kadar bitirilmesini hedef-
liyoruz. Ondan sonra da büyük kongre 
tarihimizi belirleyecek ve milletimizle 
paylaşacağız. 

AK Parti’nin en büyük özelliği, sürekli 
kendini yenileme, tazeleme, büyütme, ge-
liştirme kabiliyetine sahip olmasıdır. Her 
kongremizi, her milletvekili ve belediye 
başkanlığı seçimini, her görevlendirme-
yi, işte bu özelliğimizin yeni bir tezahürü 
olarak gerçekleştirdik. 7’nci Olağan Büyük 
Kongremize de aynı anlayışla gideceğiz.  
AK Parti ailesini daha da büyütecek, safla-
rımızı hem genişletecek, hem de daha da 
sıklaştıracağız. Kuruluşundan bugüne par-
timize hizmet etmiş hiçbir arkadaşımızı 
bu safın dışında bırakmayacak, ahde vefa-
yı asla ihmal etmeyeceğiz.

Buna ilave olarak, yeni isimlerle, yeni de-
ğerlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımı-
zı tahkim edeceğiz. Her şehrimizde, oranın 
en itibarlı, en gayretli, en birikimli, en azim-
li, en dinamik isimlerini partimizin yöne-
tim kademelerine kazandıracağız.  Gerek 
Genel Merkezimizin yapacağı çalışmalar, 
gerek teşkilatlarımızdan gelecek teklifler, 
gerekse diğer destekleyici faaliyetlerle, bu 
isimleri bulup çıkarmakta kararlıyız. 

Ana kademe, kadın ve gençlik kolları ola-
rak şehirlerimizde ne kadar güçlü olursak, 
seçim dönemlerinde o kadar rahat ederiz. 
Milletvekillerimize, buldukları her fırsatta 
seçim bölgelerine gitmeleri, teşkilatımızla 
birlikte milletimizle kucaklaşmaları konu-
sunda talimat veriyoruz. Aynı şekilde, be-

Malazgirt, Bitlis-Ahlat, Konya, Sivas şehir-
lerimizde vatandaşlarımızla kucaklaştık. 
Buralarda hem milletimizle ve teşkilatla-
rımızla bir araya geldik, hem de tamamla-
nan yatırımların açılışlarını gerçekleştirip, 
devam eden projelerle ilgili bilgiler aldık. 
MKYK ve MYK toplantılarında partimizin 
gündemindeki konuları arkadaşlarımızla 
istişare ettik. Partimizin 18’inci kuruluş 
yıldönümünde, geçmişten bugüne bir mu-
hasebe yapma imkânı bulduk. 

Cumhurbaşkanı olarak uluslararası ilişki-
lerimizle ilgili görevlerimizi de kesintisiz 
bir şekilde sürdürdük. Bu çerçevede, Uk-
rayna Cumhurbaşkanını ülkemizde misafir 
ettik. Güven mektubu törenleri vesilesiyle 
çok sayıda büyükelçiyi, Malezya Başbaka-
nını, Özbekistan Dışişleri Bakanını, FİFA 
ve UEFA Başkanlarını, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Başbakanını, Çekya Başba-
kanını kabul ettik. Bayramlaşma için çok 
sayıda liderle telefon görüşmesi gerçekleş-
tirdik.  Rusya Federasyonu ve Amerika Bir-
leşik Devletleri başkanlarıyla gündemleri-
mizdeki konularla ilgili çok önemli telefon 
görüşmelerimiz oldu. Ayrıca, Rusya’daki 
havacılık fuarının açılışına da katılarak, 
bu ülkenin geliştirdiği önemli savunma sa-
nayi ürünlerini yerinde inceleme imkânı 
bulduk. Bunların dışında da, ülke ve millet 
meseleleriyle ilgili, kamuoyuna yansıyan 
veya yansımayan pek çok kabulümüz, top-
lantımız, görüşmemiz oldu. 

Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi, her 
alanda hedeflerimize doğru ilerlemesi için 
gece gündüz çalışıyoruz. Milletimizden 
aldığımız güçle, teşkilatlarımızın desteğiy-

le, dostlarımızın hayır duasıyla “Durmak 
Yok, Yola Devam” diyerek mücadeleyi sür-
dürüyoruz. 

Hiçbir Şehrimizin Fitne-Fücur 
Tacirlerine Prim Vermeyeceğine 
İnanıyorum

Sizlerin de, kendi illerinizde ve görev alan-
larınızda benzer bir mücadelenin içinde 
olduğunuza inanıyorum. Buradaki her bir 
arkadaşımın en büyük meselesi, sorumlu-
luğunu üstlendiğimiz kutlu davaya hizmet 
etmek, şahsiyetimizle, siyasetimizle, du-
ruşumuzla, icraatımızla milletimizin gön-
lünü kazanmaktır. Herhangi bir arkadaşı-
mız, kendi özel işi ve ilişkileri dahil, şayet 
herhangi bir konuyu davasına hizmetin 
önüne koyuyorsa, üstlendiği görevin hak-
kını veremiyor demektir. İstisnasız her 
birimiz, “Önce ülkem”, “Önce milletime 
hizmet”, “Önce partim” diyerek işlerimi-
ze dört elle sarılmak mecburiyetindeyiz. 
Aksi halde, sadece milletimize mahcup ol-
makla kalmaz, aynı zamanda hizmetkârı 
olduğumuz kutlu davaya da zarar veririz. 
Allah göstermesin, hiç kimsenin böyle bir 
vebalin altına bilerek ve isteyerek girebi-
leceğine ihtimal vermiyorum.  Her zaman 
söylediğimiz gibi, AK Parti milletimiz tara-
fından kurulmuş ve bugüne kadar da mil-
letimizin desteği-duası sayesinde ayakta 
kalmış bir partidir. Bizim, Rabbimizden 
başka yönelecek hiçbir mabudumuz, mil-
letimizden başka yaslanacak hiçbir daya-
nağımız yoktur.
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“kontrollü darbe” söylemiyle, bizzat CHP 
Genel Başkanı tarafından vuruldu. CHP; 
FETÖ’nün tezlerini, FETÖ’cülerin argü-
manlarını sahiplenerek, kısa sürede fab-
rika ayarlarına geri döndü. Bununla kal-
mayan CHP, tarihimizin en büyük ihaneti 
karşısında Anayasal çerçevede devreye al-
dığımız OHAL uygulamasına saldırdı. Da-
ha pek çok söylemi ve eylemiyle bu parti, 
ülkemiz için kritik bir dönemde FETÖ ile 
mücadeleyi zaafa uğratmaya çalıştı. 17-25 
Aralık girişiminden bu yana,  CHP’ye ve 
şürekâsına, maalesef, terörle mücadelenin 
siyaset üstü bir konu olduğunu; ülkemiz 
ve milletimiz açısından bir beka meselesi-
ni olduğunu anlatamadık. Milli meselele-
rin günlük siyasetin tartışmalarına kurban 
edilmemesi gerektiğini bunlara bir türlü 
öğretemedik. Milletin safında yer almak 
varken, artık diyet borçlarından mı, siyasi 
hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi 
bilmiyoruz, CHP ekibi hep milli irade düş-
manlarıyla yol yürümeyi tercih etti. Bugün 
de aynı tavırlarını sürdürüyorlar. Geldiği-
miz noktada CHP’nin, FETÖ diye, bölücü 
terörle mücadele diye, egemenlik hakla-
rımızı koruma diye bir derdinin olmadığı 
ortaya çıkmıştır.

CHP’nin ilkesizliği, yalpalamaları, tutar-
sızlıkları karşısında biz de AK Parti olarak 
Milliyetçi Hareket Partisiyle Yenikapı’da 
başlattığımız işbirliğini, yeni bir safhaya 
taşıdık. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz dire-
nişinin siyasi alana yansımasıdır. Cumhur 
İttifakı; Yenikapı Ruhunun çelikleşmiş ha-
lidir. Cumhur İttifakı, milletimizin her bir 
ferdinin parçası olduğu 82 milyonluk Bü-
yük Türkiye İttifakı’nın lokomotifidir.

Cumhur İttifakı; milli güvenliğimizin tah-
kimi yanında, Türkiye’nin demokratikleş-
mesi, Türk demokrasisine vurulan vesayet 
zincirlerinin kırılması yönünde de tarihi 
adımlar atmıştır. 16 Nisan Halkoylamasın-
da aziz milletimizin onayından geçen, 24 
Haziran seçimlerinden sonra da tüm ku-
rum ve kurallarıyla devreye giren Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi, bu adımlar-
dan sadece bir tanesidir. Bu yeni yönetim 
sistemiyle milletimiz geleceği ve demok-
ratik hakları adına büyük kazanım elde 
etmiştir. Siyasetin vesayet karşısında gücü 
artmış, bürokratik oligarşi ciddi oranda 
geriletilmiş, millet egemenliğinin önünde-
ki birçok engel kaldırılmıştır. Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi, 1961 ve 1982 
darbe Anayasalarıyla daraltılan siyasi ala-
nı genişletmiştir. Sivil siyasetin üzerinde 
yıllardır Demokles’in Kılıcı gibi duran ya-
pılar, kendi görev alanlarına çekilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminden Geriye Dönüş Yoktur

Milletimizin beklentilerine, maziden atiye 
giden tarihi yürüyüşüne en uygun yöne-
tim modelini ülkemize kazandırdığımıza i-
nanıyoruz. CHP’nin yeni sistemden hazım-
sızlık duymasının sebebi, sitemin getirdiği 
işte bu büyük demokratik dönüşümdür. 
CHP ve şürekâsı, imtiyazlarını kaybettik-
leri için bu kadar rahatsız oluyor. Ancak, 
CHP ve ortakları içine sindirse de sindire-
mese de, atık Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminden geriye dönüş yoktur. Milleti-

lediye başkanlarımıza, milletimize sadece 
klasik belediyecilik hizmetleri vermekle 
yetinmemeleri, her bir insanımızın gönlü-
ne dokunacak çalışmalar yapmaları gerek-
tiğini ifade ediyoruz. 

İl Başkanlarımızın Tek Önceliği 
ve Mesaisi Partimiz Olmalıdır

Tüm bu çalışmaların ahenk içinde yürü-
tülmesi sorumluluğu teşkilatlarımıza dü-
şüyor. Teşkilatlarımız, her zaman en önde 
olacak ki, diğer kademelerdeki arkadaşla-
rımız onları takip edebilsin ve daha büyük 
bir şevkle çalışabilsin. Eğer bir şehirde teş-
kilatımız aksarsa, tökezlerse, işini yapmaz-
sa, Allah göstermesin, diğer her kademe 
adeta çöker. Bunun için özellikle il başkan-
larımızın tek önceliği ve mesaisinin parti 
olması gerektiğini söylüyoruz. Şartları bu-
na uymayan kişiler, ya il başkanlığına talip 
olmayacak, ya da tüm işlerini buna göre 
ayarlayacak. Başka yolu yok. Ne diyor Üs-
tad Necip Fazıl: 

“İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.

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

Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan; 

Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.”

Evet… Biz büyüklerimizden böyle gördük, 
kendimiz böyle çalıştık, sizlerden de aynı 
şekilde hareket etmenizi bekliyoruz. İşte 
bu anlayışla teşkilatlarımızda göreve talip 
olacak Ömer’lere, Hatice’lere, Ali’lere ihti-
yacımız var. Sizlerden partimizi ve temsil-

cisi olduğumuz davanın bayrağını en yu-
karıya taşıyacak isimlerle kongrelerimizi 
birer yeniden diriliş şölenlerine çevirme-
nizi istiyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Partimizin bugün geldiği yeri ve geleceği-
ni değerlendirirken, son yıllarda yaşadığı-
mız tarihi önemi haiz gelişmeleri asla göz 
ardı edemeyiz. Bu çerçevede özellikle 15 
Temmuz, üzerinde önemle durmamız ge-
reken bir milattır. 15 Temmuz kanlı darbe 
teşebbüsünün yaşandığı gece omuz omu-
za, gönül gönüle vererek darbeye direnen 
ülkemizdeki tüm kesimleri, Türkiye Ortak 
Paydasında bir araya getirmek için çalış-
tık. Siyasi görüş ve meşrep farklılıklarına 
bakmadan, terörle ve şiddetle arasına me-
safe koyan herkesle işbirliği zeminimizi 
güçlendirmek istedik. Hatta millet ihanete 
direnirken, darbecilerle anlaşıp tankların 
arasından kaçan CHP yönetimine bile el 
uzattık. 7 Ağustos’ta Yenikapı Meydanında 
sergilediğimiz dayanışma tablosu, bunun 
ilk adımını oluşturdu. Yenikapı’da, muha-
lefeti ve iktidarıyla Türkiye olarak gerçek-
ten tarihi bir dayanışma tablosu sergiledik. 
Tankların arasından kaçıp gidenleri de biz 
buraya davet ettik. Son ana kadar yine ka-
çıyordu. Ama biz, buna rağmen son anda 
geleceğini bildirmesi üzerine onu da kabul 
ettik. Sadece FETÖ ihanet çetesine değil, 
onların arkasındaki kirli ellere de orada 
çok anlamlı bir mesaj verdik.

Ancak bizim iyi niyetli tüm çabalarımıza 
rağmen o tabloyu devam ettirmek müm-
kün olmadı. Yenikapı Ruhuna ilk darbe 
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miz, uzun mücadeleler sonucunda elde et-
tiği bu kazanımın elinden alınmasına hiç-
bir zaman müsaade etmeyecektir. 

Elbette her yenilikte olduğu gibi Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde de 
uygulamadan veya eski alışkanlıklardan 
kaynaklanan bazı eksiklikler olabilir. Cum-
hurbaşkanlığı bünyesinde yürüttüğümüz 
kapsamlı bir çalışmayla, tüm eksiklikleri 
belirledik ve çözüm yollarını ortaya koy-
duk. Sorun alanlarının çoğunun sistemden 
değil uygulamadan kaynaklandığını tespit 
ettiğimiz için, işimizin nispeten kolay ol-
duğunu görüyoruz. Bu sonuçları yakında 
milletimizle de paylaşacağız. Ardından da, 
yürütmeye ilişkin kısımları Cumhurbaş-
kanlığı olarak biz, yasamaya ilişkin kısım-
ları Meclisimiz, siyasi alana dair kısımları 
da genel merkezimiz hayata geçirecek. 
Teşkilatlarımızdan da, bu süreci yakından 
takip ederek milletimizle paylaşmalarını 
bekliyorum. 

Kardeşlerim,

Türkiye’nin karşılaştığı her meselenin el-
bette ülkemize bir maliyeti vardır. Ama 
aynı zamanda üstesinden geldiğimiz her 
meselenin ülkemizin önünde yepyeni bir 
pencere açtığını da görüyoruz. Mesela Kıb-
rıs Barış Harekâtı sebebiyle ülkemize uy-
gulanan askeri ambargolar, bizi savunma 
sanayiyle ilgili ilk adımları atmaya yönelt-
mişti. Ülkemizin sanayisini ve ticaretini 
bitireceği gözüyle bakılan Gümrük Birliği 
anlaşması, rekabet gücümüzü küresel çap-
ta artırdığımız bir sürece dönüşmüştür. 
Hiç şüphesiz ülkemiz bu çerçevedeki en 

büyük atılımları AK Parti döneminde yaşa-
mıştır. Türkiye’yi, tüm taahhütlerini çiğ-
neyerek Avrupa Birliği tam üyeliğinden 
mahrum bırakanların tavırlarına cevabı-
mızı, Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar 
geniş bir coğrafyada yeni açılımlar yapa-
rak verdik. 

Ülkemizi gizli-açık ambargolarla köşeye 
sıkıştırmaya çalışanlar bizi, sanayiden 
teknolojiye, tarımdan enerjiye her alanda 
kendi potansiyelimizi en üst seviyede de-
ğerlendirmeye yöneltti. Özellikle savunma 
sanayinde, adeta ülkemizi terör örgütle-
ri karşısında çaresiz bırakma çabalarını, 
dünyanın en ileri ürünlerini geliştirerek 
boşa çıkardık. Terörle mücadelede ihtiyaç 
duyduğumuz insansız hava araçlarını, gü-
dümlü mühimmatları, gözetleme ve işaret-
leme sistemlerini bizden esirgeyenler, bu-
gün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip 
ediyor. 

Aynı şekilde, bugün Doğu Akdeniz’deki 
hidrokarbon arama faaliyetlerinde söz sa-
hibi bir konuma gelmişsek, bunu vakitlice 
edindiğimiz sondaj ve sismik araştırma ge-
milerimize borçluyuz. 

Bundan önce dileniyor ve büyük rakam-
larla sondaj gemileri, sismik araştırma ge-
mileri kiralıyorduk. Şimdi kendimize ait 
iki adet sondaj gemimiz, iki adet de sismik 
araştırma gemimiz var. Bir ihtimal belki ü-
çüncü sondaj gemimizin de gelme durumu 
söz konusu olabilir. Şu anda gemilerimiz 
bölgede. Bütün fırkateynlerimiz, korvetle-
rimiz hepsi yanlarında. Uçaklarımız her an 
hazır. Kimse burada bizim hakkımızı gasp 
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tane, 200 tane mülteciyi kabul etmedik. 3 
milyon 650 bin Suriyeli kardeşlerimize ka-
pılarımızı açtık. Şu ana kadar bizim yaptı-
ğımız harcamalar 40 milyar doları buldu. 
Ancak AB, anlaşmaya vardığımız yardım-
ları yapmadı. Sözlerinde durmadılar. 

Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere dönen 
Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 350 bini 
buldu. Ama biz bunu yeterli bulmuyoruz. 
Güvenli bölge planımızı Sayın Trump’la, 
Sayın Putin’le de konuştum. Aynı şekilde 
Almanya’da Merkel ile konuştuk. İngiltere 
ile bunları aynen konuştuk. Türkiye’de ça-
dır kentler var ve biz burada adeta konut 
yapıyoruz. Bu konutları güvenli bölgeye ta-
şıyalım. Eğer böyle bir şey yapacak olursak 
Türkiye olarak biz de rahatlamış oluruz. 
Şimdi düşünün, bizde konteyner kentler, 
çadır kentler var ama buralarda insanca 
yaşama diye bir durum söz konusu de-
ğil. Bu teklifimi çok güzel buldular. Sayın 
Obama da “Çok güzel bir teklif ” demişti. 
Tamam, güzel bir teklifse, gelin konutların 
yapımını Suriye’nin kuzeyinde sağlayalım. 
Eğer çok güzel bir teklifse hadi destek ve-
rin, başlayalım bu işe. Ama yok. Biz tabii 
yine kovalamaya devam edeceğiz.

Ülkemizde 3 milyon 650 bin Suriyeli var.  
Şimdi İdlib tehdidi var. Bunun dışında 
Afganistan’dan gelenler var. Bir taraftan 
geliyor, bir taraftan geri gönderiyoruz. 
Bunlar var ama bu yolculuk bizi farklı ye-
re doğru götürebilir. Onu da söyleyeyim. 
Farklı yer nedir? Böyle oldu oldu, olmadı 
biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Yani 

ya destek vereceksiniz verin, vermeyecek-
seniz kusura bakmayın bir yere kadar bu 
işe katlandık, katlanıyoruz. Bu yükü sade-
ce biz mi çekeceğiz? 

Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün 
paylaşımı konusunda Avrupa Birliği baş-
ta olmak üzere, dünyadan olması gereken 
desteği alamadık. Buna rağmen, biz tarihi 
ve insani görevimizi yaptık, yapmaya de-
vam edeceğiz. Ancak, İdlib’teki gelişmeler, 
ülkemize yönelik ve sayıları milyonları bu-
lacak yeni bir sığınmacı akını tehlikesini 
ortaya çıkardı. Rusya ile yakın işbirliği i-
çinde İdlib’i güvenli halde tutarak, burada-
ki insanların kendi evlerinde yaşamalarını 
temin etmeye çalışıyoruz. 

Fırat’ın Doğusundaki Güvenli 
Bölgeyi Fiilen Başlatmakta 
Kararlıyız

Diğer taraftan, ülkemizdeki Suriyeli kar-
deşlerimizin önemli bir bölümünün yaşa-
dığı Fırat’ın doğusu ile Irak sınırı arasın-
daki Suriye topraklarını da güvenli hale 
getirecek adımlar atıyoruz. Amerika ile bu 
konuda bir mutabakata varmanın çabası 
içindeyiz. Geçmişteki tecrübelerimiz, bu 
tür konularda bizi ihtiyatlı davranmaya 
itiyor. Nitekim, tüm gelişmeler, bizim iste-
diğimiz güvenli bölge ile muhataplarımı-
zın kafasındaki güvenli bölge arasında çok 
ciddi farklar olduğunu gösteriyor. İdlib 
tarafında milyonlarca yeni sığınmacı teh-
didiyle karşı karşıya bulanan Türkiye’nin, 
Fırat’ın doğusundaki duruma daha faz-
la seyirci kalma şansı yoktur. Geçtiğimiz 

edemez. Bölgede Kuzey Kıbrıs’taki soydaş-
larımızın hakları var. Bizim garantör ülke 
olarak söz söyleme haklarımız var. Bütün 
bu haklarımızın sonuna kadar savunucusu 
olacağız. Eğer bu konularda diğer ülkelere 
mahkûm bulunsaydık, Akdeniz’de faaliyet 
yürütüyor değil, sadece kıyılarımızdan 
olup bitenleri seyrediyor olurduk. Bakınız 
Akif ne diyor?  

Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol... 

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol

Evet, biz bu yolda böyle yürüyeceğiz. Eğer 
biz sürekli birilerinden korkar halde yaşar-
sak, bilesiniz ki yaşama hakkımız olmaz. 
Önümüzdeki dönem, bu bakımdan yeni ve 
gerçekten tarihi önemde gelişmeleri hep 
birlikte yaşayacağımız bir dönem olacak-
tır. Biz bu yolda yürürken birçok korkak-
ları da tanıdık. Bize korkaklık noktasında 
nasihatte bulunanları da iyi biliriz. Bunu 
da biliyoruz. Bugün Parlamentoda olan si-
yasi partilerin içerisinde de bu korkakları 
gayet iyi tanırız. Bize “Ortadoğu’da ne işi-
niz var”’ diyenlerin, bunu niye söyledikle-
ri belli. Ama ne işimizin olduğunu onlara 
gösterdik, gösteriyoruz, göstereceğiz.

Bunlar Hiçbir Zaman Onurla, Gururla, 

Bu Milletin Şahsiyetini Korumadı

Dün Sivas’ta düzenlenen programlara ka-
tıldık. Gazi Mustafa Kemal Sivas’ta man-
da anlayışını kabul etmedi. Ancak bunlar 
mandacı, yürekleri yok. Cudi’de, Gabar’da, 
Tendürek’te, Bestler Deresi’nde olan kah-

ramanların bunlar savunucu değil, aksine 
onların önünü kesmeye çalışıyorlar. Ge-
ri planda bunların ne olduğunu gayet iyi 
biliyoruz. Bunların dış politikada yanları-
na aldıkları kişileri de gayet iyi biliyoruz. 
Bunlar hiçbir zaman onurla, gururla, bu 
milletin şahsiyetini korumadılar, koruya-
madılar. Tam aksine ürkeklik, korkaklık 
gösterdiler. Dik durmadılar ama biz her 
zaman “Dik duracağız ama dikleşmeyece-
ğiz” dedik. 

AK Parti’nin güçlü olması ve güçlü kalma-
sı, Türkiye’nin verdiği bu büyük mücade-
lenin istikrar içinde yürümesi bakımından 
da önemlidir. Sizler, AK Parti’ye yaptığınız 
hizmetlerle, aynı zamanda ülkemizin gele-
ceğini de inşa ediyorsunuz. İnşallah tarih, 
her birinizin hizmetlerini altın harflerle 
kaydedecektir. 

Değerli kardeşlerim,

Bir diğer önemli gündem konumuz da 
Suriye’deki gelişmelerdir. Ülkemizde bu-
lunan ve sayıları 3 milyon 650 bini bulan 
Suriyeli sığınmacıya 8 yıldır ev sahipliği 
yapıyoruz. Muhalefet ne diyor? Geldiği-
miz anda bunları kovacağız. Bazı illerde 
de Suriyeli sığınmacıları kovanları da gö-
rüyoruz değil mi? Hangi zihniyet bu? İşte 
bunlar mandacı zihniyet. Biz ensar olmaya 
talip olduk. Allah göstermesin muhacir de 
olabilirdik. Ama biz şu anda böyle bir ma-
kamdayız. 

Türkiye, varil bombalarından kaçıp sığı-
nan insanlara kucak açtı. Biz Batı’daki bazı 
ülkelerin yaptığı gibi sadece 50 tane, 100 
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günlerde de ifade ettiğim gibi, Eylül’ün son 
haftasına kadar Fırat’ın doğusundaki gü-
venli bölge oluşumunu kendi istediğimiz 
şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız. Bunu 
Amerikalı dostlarımızla birlikte yapmak, 
hepimiz için en ideal yoldur. Ama böyle bir 
zemin oluşmazsa, hazırlıklarımız tamam, 
kendi imkânlarımızla bu işe başlayacağız. 
Hedefimiz, ülkemizdeki Suriyeli kardeş-
lerimizden en az bir milyonunu, 450 ki-
lometrelik bu sınır hattı boyunca oluştu-
racağımız güvenli bölgede iskân etmektir. 
Gerekirse dostlarımızdan alacağımız des-
teklerle yeni şehirler inşa ederek, bu bölge-
yi Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir 
hale getirmekte kararlıyız. Önümüzdeki 
günler ve aylar, bu çerçevede vereceğimiz 
büyük mücadeleyle geçecektir. Teşkilatla-
rımızdan, bu mücadeledeki haklılığımızı 
milletimize en güzel şekilde anlatmanızı 

ve kamuoyu desteğini en yüksek seviyede 
tutmanızı istiyorum. 

Bu duygularla bir kez daha Genişletilmiş 
İl Başkanları Toplantımızın, ülkemize, 
milletimize, partimize hayırlar getirmesi-
ni diliyorum. 

Bu ayın son haftası, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu vesilesiyle Amerika’da ola-
cak ve çok önemli görüşmeler yapacağız. 
Ekim ayının başında Meclisimizin yeni 
yasama yılının açılışını gerçekleştireceğiz. 
İnşallah 4-6 Ekim tarihleri arasında, yine 
Kızılcahamam’da tüm milletvekillerimiz-
le genişletilmiş istişare toplantımızda bir 
araya geleceğiz. Rabbim yar ve yardımcı-
mız olsun. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili Eskişehirliler, çok değerli yol ar-
kadaşlarım, istikbalimizin teminatı sev-
gili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 

Buradan Eskişehir’in tüm ilçelerine, ma-
hallelerine, oralarda yaşayan vatandaşla-
rıma selamlarımı ve muhabbetlerimi gön-

deriyorum. Kurulduğu günden itibaren, 
Eskişehir teşkilatlarımızda görev almış, 
şehrimizin, ülkemizin ve partimizin başa-
rısı için ter dökmüş tüm kardeşlerime te-
şekkür ediyorum. Teşkilatlarımızda vazife 
yapmış olup da ahirete irtihal etmiş tüm 
dava arkadaşlarımızı tazimle yâd ediyor, 
kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. 

Ekmeklerinden Edilen 
İşçilerimize Her Türlü

Desteği Vereceğiz

AK Parti Eskişehir Teşkilatı ile Yemekli Toplantı | Eskişehir | 7 Eylül 2019
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Milletimizin her kesimine sahipsiz olmadı-
ğını hissettirmeliyiz. AK Parti sadece mil-
letin hizmetkârı değil, aynı zamanda vic-
danıdır. Mesela, bir süredir, İstanbul başta 
olmak üzere, çeşitli belediyelerden işten 
çıkartılan insanların feryatlarını duyuyo-
ruz. Tam tersi bir durum olsa, gök kubbeyi 
bizim üzerimize yıkmaya çalışacak olan-
lara bakıyoruz, en küçük bir ses-seda yok. 
Aynı şekilde, Diyarbakır’da analar evlat-
larını bölücü örgütün elinden kurtarmak 
için destansı bir mücadele veriyor. Yine 
kadın hakları, çocuk hakları, insan hakları 
diyerek her fırsatta ortalığı ayağa kaldıran-
lardan en küçük bir ses-seda yok. Bunlar 
iki yüzlü, samimi değiller. Bizim belediye-
lerimizde böyle bir şey oldu mu? Olmadı. 
Ama bunlar hemen gelir gelmez insanları 
ekmeklerinden ettiler. 

Bu ikiyüzlüler ekmeklerinin peşindeki iş-
çilerimizi, evlatlarının peşindeki anaları 
yalnız bırakıyor diye, biz de geri duracak 
değiliz. İşte buyurun, ormanlar yakıldı. 
PKK “Ormanları biz yaktık” diye açıkla-
malarda bulundu mu? Bulundu. Peki, 
Taksim’de 12 tane ağacın yeri değiştiril-
mesi karşısında ortalığı ayağa kaldıran-
lardan şimdi ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. 
Hani sözde çevre dostu olan parti nerede? 
Buradan tüm teşkilatlarımıza çağrıda bu-
lunuyorum. Kimin çevre dostu olduğunu 
milletimize anlatmamız lazım. Bu canım 
ormanlarımızı yakanları milletimize an-
latmamız lazım. Bu HDP denilen partinin 
nasıl bir parti olduğunu, PKK’nın bunun 

arkasında ne gibi bir örgütlenmenin peşin-
de olduğunu anlatmamız lazım. Çocukları 
dağ kaçıranların gerçek yüzlerini milleti-
mize anlatmamız lazım. 

Tüm gücümüzle ekmeklerinin peşindeki 
işçilerin de, evlatlarına kavuşmaktan baş-
ka gayeleri olmayan anaların da yanların-
da olacağız. Hatta, şov yapmaktan başka 
bir işe yaradıklarını görmediğimiz muha-
lefet belediyelerinin bıraktığı boşlukları, 
diğer kurumlarımız ve imkanlarımızla biz 
kapatacak, hiç kimsenin mağduriyet ya-
şamasına mahal vermeyeceğiz. Seçimi ka-
zanamamak bizim sorumluluğumuzdur, 
bunun sonuçlarının milletimize fatura 
edilmesine göz yumamayız. Eğer bir yerde 
kimsesiz çocuklar sokağa atılmışsa, yaş-
lıların bakımı ihmal edilmişse, gariplere 
yapılan yardımlar kesilmişse hemen bun-
lara sahip çıkacağız. Ekmeklerinden edilen 
işçilerimizin mücadelelerine, hem insani, 
hem hukuki, hem sosyal her türlü desteği 
vereceğiz. Çünkü biz işte böyle bir dava-
nın, işte böyle bir medeniyetin, işte böyle 
bir kültürün temsilcisi olan AK Parti’yiz. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin önünde güvenlikten ekono-
miye kadar acil mesafe kat etmesi gereken 
kritik alanlar var. Biz Türkiye’yi 17 yılda 
bölgesinin ve dünyanın en güçlü ülkele-
rinden biri haline getirirken, nice benzer 
sıkıntıları aştık, nice benzer mücadeleleri 
verdik. Allah’ın izni ve milletimizin des-
teğiyle bunların da üstesinden geleceğiz. 
İşte sizler de takip ediyorsunuz. Enflasyon 
düşüyor. Faizler iniyor. Perşembe günü 

Sözlerimin hemen başında 31 Mart 2019 
mahalli idareler seçiminde, Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’nda yüzde 45,14 ora-
nıyla AK Parti’yi tercih eden tüm Eski-
şehirli kardeşlerime teşekkür ediyorum. 
Seçimlerde, Cumhur İttifakı çatısı altında 
beraberce çalıştığımız MHP’li kardeşleri-
mize de ayrıca teşekkür ediyorum. Her ne 
kadar bu sonuçla AK Parti, Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığını kazanamamış olsa da, 
ortaya çıkan netice önemlidir. Büyükşehir 
seçiminde, AK Parti tarihindeki en yüksek 
oy oranımız olan bu netice bize, bir sonra-
ki seçimde daha çok çalışırsak hedefimize 
ulaşacağımızı söylüyor. Hemen bugünden, 
2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve Mec-
lis, 2024 yılındaki belediye başkanlığı se-
çimleri için hazırlıklara başlamalıyız. Eski-
şehir’deki her vatandaşımızın gönlüne de-
ğecek, bizden beklentilerini karşılayacak 
bir çalışma ortaya koyduğumuzda, sandık-
tan umduğumuz sonucun çıkacağından 
şüpheniz olmasın.

Milletimizin bugüne kadar AK Parti’ye ver-
diği desteğin sebebi, bizim diğerlerinden 
farklı olmamızdır. Ülkemizde siyasetin 
milletten koptuğu, sadece belirli kadrola-
rın ve çevrelerin çıkarlarını savunma işi 
haline geldiği dönemde, AK Parti milletin 
davasının sözcülüğünü ve mücadelesini 
üstlenerek ortaya çıkmıştır. Biz milletimi-
ze ne kadar büyük hizmetler verdiysek, 
milletimizin bize verdiği destek de o dere-
ce güçlü olmuştur. Şayet bugün bazı yer-
lerde hedeflerimizin gerisinde kalmışsak, 
bunun sebebini millette değil, yine kendi-
mizde arayacağız. Demek ki bir yerde ek-
siklerimiz var, bunları gidermemiz lazım. 

Partinin genel başkanı olarak şahsımdan 
başlayarak genel merkez yönetimi, il-ilçe 
teşkilatları, kadın ve gençlik kolları, san-
dık müşahitleri, delegeler, hatta üyelere 
varana kadar tüm mensuplarımızla muha-
sebeyi bu şekilde yapmak zorundayız. 

Bize kayıplarımızı telafi ettirecek olan da, 
bizi daha büyük başarılara ulaştıracak 
olan da milletimizle daha sıkı bir şekilde 
kucaklaşmaktır. Elbette bunun için mil-
letimize her alanda çok daha iyi hizmet-
ler vermeliyiz. Cumhurbaşkanı olarak, 
sorumluluğumuzdaki bakanlıklarımızla, 
kurumlarımızla ülkemizi her alanda en iyi 
şekilde yönetmeliyiz. Meclis’te milletvekil-
lerimizle en iyi kanunları çıkarmalıyız. 

Milletimizin Her Kesimine 
Sahipsiz Olmadıklarını 
Hissettirmeliyiz

Demokrasimizi daha ileriye taşımak, eko-
nomimizi sıkıntılarından süratle uzaklaştı-
rıp hızla büyütmek; milletimize huzur, gü-
ven, refah içinde yaşayabileceği bir zemin 
sunmak en başta gelen vazifemiz. Ülkemi-
zin AK Parti iktidarları döneminde geçen 
son 17 yılı, eğitimden sağlığa, güvenlikten 
adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ta-
rıma, sosyal güvenlikten sosyal yardımlara 
kadar her alanda böyle başarılara imza at-
tığımız iftihar yıllardır. Şimdi bize düşen, 
son zamanlarda önümüze çıkartılan engel-
ler sebebiyle yaşadığımız sıkıntıları sürat-
le çözmek ve başarı çıtamızı daha yukarıya 
taşımaktır. 
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yine Para Piyasası Kurulu toplanıyor. Ben 
inanıyorum ki, faizler daha da düşecek. 
Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, 
bunu göreceksiniz. Kur istikrarı sağlandı. 
İkinci çeyrekte ilk çeyreğe göre büyüdük. 
İstihdam artıyor. İhracatımız rekorlar kı-
rıyor. Ekonomimizin en büyük zaafı ola-
rak gösterilen cari açığımız, tarihimizde 
hiç olmadığı kadar iyi bir seviyeye geldi. 
Piyasalarda gözle görülür bir kıpırdanma 
başladı. Geçtiğimiz Ağustos ayındaki kur 
saldırısının ardından başlattığımız denge-
lenme süreci başarıyla sürüyor. Şimdi ye-
niden “büyümeyi güçlendirme” aşamasına 
geçiyoruz. Önümüzde çok ciddi fırsatlar 
var. Ülkemizi, bölgemizin ve dünyanın en 
önemli tasarım, üretim ve ticaret merkez-
lerinden biri haline getirmeye, her zaman-
kinden daha yakınız. 

Suriye’de Ülkemize Kurulan 
Tuzağı Kısmen Bozduk

Güvenlik tehditleriyle Türkiye’yi tecrit et-
me girişimlerinin tamamını boşa çıkardık. 
Suriye’de ülkemize kurulan tuzağı kısmen 
bozduk. Şimdi gündemimizde Fırat’ın do-
ğusu var. Onu da inşallah birkaç haftaya 
kadar, öyle veya böyle ama mutlaka çözüm 
yoluna koymuş olacağız. 

Eylül’ün 21-22’sinde ABD’ye giderek, Bir-
leşmiş Milletler Genel Kuruluna katıla-
cağız. Büyük ihtimalle Sayın Trump’la da 
orada ayrıca görüşmemiz olacak. Bu konu-
ları telefonla görüşmüştük, orada yüz yüze 
tekrar ele alacağız. Böylece Fırat’ın doğu-
sunda ne gibi adımlar atacağımızı konuşa-
cağız. Çünkü uygulama ile söylenenler bir-

birini tutmuyor, onun için bunu çözmemiz 
lazım. Suriye’nin kuzeyinde YPG/PYD gibi 
terör örgütlerine eğitim veriliyorsa, bizim 
bunu hazmetmemiz mümkün değil. Ne-
den? Çünkü bölgeye 30 bin tırı aşkın silah, 
mühimmat, araç-gereç Amerika tarafın-
dan gönderildi. Bunlar buraya niye gelir? 
Kiminle savaşacak bunlar? Savaşacakları 
tek ülke var, o da Türkiye. Biz bunlara ey-
vallah eder miyiz, bunlara sessiz kalabilir 
miyiz? Şimdi bize bazı verilen sözler var, 
bu verilen sözlerin ne denli yerine getiril-
diğini göreceğiz.

İdlib’te, ülkemize göç tehdidi oluştura-
cak şekilde bir takım sorunlar yaşanıyor. 
Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya, 
İdlib’ten kaynaklanacak sıkıntıları asla tek 
başımıza yüklenmeyeceğimizi açıkça ilan 
ettik. Bugüne kadar bizi 4 milyona yakın 
sığınmacının yüküyle baş başa bırakan-
lar, bundan sonrasını varsınlar kendileri 
düşünsünler. 

Ülkemizdeki Suriyelilerden 350 binini, 
kendimizin güvenli hale getirdiği yerlere 
yerleştirdik. Güvenli bölge planımızı Sa-
yın Trump’la, Sayın Putin’le de konuştum. 
Aynı şekilde Almanya’da Merkel ile konuş-
tuk. Bu teklifimi çok güzel buldular. Eğer 
çok güzel bir teklifse hadi destek verin, 
başlayalım bu işe. Ama yok. Biz bu adımı 
atmaya mecburuz. Eğer bu güvenli bölge 
oluşmazsa sıkıntılar çözülmez. Fırat’ın do-
ğusundaki güvenli bölge çalışmamızı ta-
mamladığımızda, en az bir milyon insanı 
da orada iskan etmeyi planlıyoruz. Diğer 
bölgelerde istikrar sağlandıkça dönüşler 
artacak ve mülteci akını sebebiyle karşı-
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laştığımız sosyal ve ekonomik sorunlar 
da kendiliğinden çözüm yoluna girmiş 
olacaktır. 

Görüldüğü gibi ümitvar olmak için sebebi-
miz çok. Yeter ki, biz kendi içimizde birliği-
mizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü 
tutalım. Bilhassa da AK Parti’ye yönelik 
siyaset mühendisliği oyunlarına karşı uya-
nık olalım ve asla saflarımızda gedik açıl-
masına izin vermeyelim. AK Parti ne kadar 
güçlü ve icraatçı olursa, Türkiye de o dere-
ce etkili ve operasyonel şekilde yoluna de-
vam edecektir. Sorumluluğumuz büyük ve 
bir o kadar şereflidir. Çocuklarımıza bıra-
kacağımız en büyük miras, bugüne kadar 
ve bundan sonra ülkemize kazandırdığı-
mız eserler, milletimize yaptığımız hizmet-
ler olacaktır. 

Eskişehir’e şu ana kadar 25-26 milyar lira 
yatırım yaptık. Biz bu yatırımı yaparken 
burada farklı hesaplar içinde olmadık, bu 
vatan bizim öyleyse buraya bu hizmetleri 
yapmamız gerekir dedik. Türkiye’de ilk 
Yüksek Hızlı Tren uygulamasını Eskişe-
hir’imize yaptık.

Yedinci Olağan Büyük Kongre takvimimi-
zi 7 Ekim’de başlatarak, AK Parti’yi mil-
letimize daha iyi hizmet edecek şekilde 
tahkim ve tadil etme sürecine giriyoruz. 
AK Parti, hiçbir zaman, hayatın ayrılmaz 
bir parçası olan değişime direnmemiştir, 
tam tersine hep olumlu yönde değişimin 
önünü açmıştır. Aynı şekilde diğer hizmet 
alanlarında da, milletimizin beklentilerine 
ve taleplerine uygun şekilde değişim ka-
nallarını işletmeyi sürdüreceğiz. Yaptığı-
mız bir yıllık değerlendirme, Cumhurbaş-

kanlığı Hükümet Sistemimizin başarıyla 
işlediğini, sadece uygulamayla ilgili küçük 
dokunuşlara ihtiyaç olduğunu gösterdi. 
Yargıda, yeni bir reformun müjdesini mil-
letimizle zaten paylaşmıştık, şimdi bunun 
somut adımlarını atmaya başlıyoruz. 

Sağlıkta şehir hastanemiz var mı? Nasıl 
memnun musunuz? Devlet hastanemiz var 
mı? Var. Sağlıkta, eğitimde, tarımda, yatı-
rımlarda ve diğer tüm alanlarda çok ciddi 
hazırlıklarımız var, hepsini de birer birer 
hayata geçireceğiz. Hep söylediğimiz gibi, 
“Durmak yok, yola devam.” Eskişehir’de de 
sizlerin aynı anlayışla gece gündüz çalışa-
cağınıza inanıyorum. 

Kongrelerimizi yaparken Ömer’leri bula-
cak ve onlarla beraber yola devam edece-
ğiz, kanaat önderlerini bulacak ve onlarla 
yola devam edeceğiz. 

Bu duygularla, sevginiz, coşkunuz, muhab-
betiniz, ahdevefanız, kadirşinaslığınız için 
her birinize bir kez daha şükranlarımı sunu-
yorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Sözlerime son vermeden önce bugün açılı-
şını yaptığımız Odunpazarı Modern Müze-
sinin ve restorasyonu tamamlanan Anado-
lu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi-
nin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. 
İstiklal Harbimizin safhalarının 100’üncü 
yıldönümlerini kutlamaya başladığımız bir 
dönemde şehrimize kazandırılan bu hiz-
metlerin, yeni bir 100 yıllık atılımın işaret-
leri haline dönüşmesini temenni ediyorum.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile diğer 
genel merkez kurullarımızın kıymetli üye-
leri, Kadın ve Gençlik Kollarımızın Merkez 
Karar ve Yürütme Kurullarının kıymetli 
üyeleri, değerli kabine üyelerimiz, aziz da-
va ve yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duy-
gularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyo-
rum. AK Parti İstişare ve Değerlendirme 

Toplantılarımızın 29’uncusunda bir kez 
daha sizlerle birlikte olmaktan büyük bir 
memnuniyet duyuyorum. AK Parti 7’nci 
Olağan Kongre sürecini başlattığımız bir 
dönemde gerçekleştirdiğimiz toplantımı-
zın; ülkemiz, milletimiz ve partimiz için 
hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum.

Barış Pınarlarının Önünü Açma 
Vakti, Belki Bugün, Belki Yarın 

Denebilecek Kadar Yakındır

AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Açılışı
Ankara | 5 Ekim 2019
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yiz. Amacımız, milletimizle gönül bağımızı 
tahkim edecek daha güçlü bir teşkilat yapı-
sı oluşturmaktır. 

Dünya değişirken, Türkiye değişirken AK 
Parti yerinde saymayacaktır. Ülkemizi bu-
günlere getiren parti olarak, milletimizin 
geleceğe ilişkin beklentilerinin de tek ad-
resi yine biz olacağız. Bunun için, 24 Ha-
ziran ve 31 Mart seçim sonuçlarını da göz 
önünde bulundurarak, partimiz ve ülke-
miz için en doğru adımları atmakta karar-
lıyız. Kongrelerimizde, bu kararlılığımızın 
somut tezahürlerini ortaya koyacağız. 

Değerli kardeşlerim,

Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız 
hizmetler, birileri ısrarla inkâr etmeye, sı-
radanlaştırmaya çalışsa da, tarihi öneme 
sahiptir. Bu hizmetleri milletimize en doğ-
ru ve etkili şekilde anlatmalıyız. Elbette 
bununla yetinmeyecek, yeni ve toplumun 
tüm kesimlerini kucaklayacak politikalar, 
projeler geliştirecek, icraatlar ortaya ko-
yacağız. Ülkemizdeki her bir vatandaşımı-
zın geleceği için hayal kurmaya ve bunları 
hayata geçirmeye devam edeceğiz. Genel 
merkezimiz ve tüm teşkilatlarımızla, Mec-
lis grubumuzla, kabinemizle, kurumları-
mızla ahenk içine Türkiye’yi 2023 hedefle-
rine mutlaka ulaştıracağız. 

Kongre sürecinde şekillenecek yeni teş-
kilat yapımız, önümüzdeki dönemde AK 
Parti’nin sürükleyici gücü olacaktır. Belde, 
ilçe, il başkanlarımızı ve yönetimlerini bu 
anlayışla belirleyeceğiz. Her fırsatta ifade 
ettiğim gibi, milletimiz bize destek ve oy 

vermek zorunda değildir. Biz milletimizin 
gönlünü kazanarak bunu sağlayacağız. A-
na kademe, kadın kolları ve gençlik kolları 
yönetimlerimizin, milletvekillerimizin, 
belediye başkanlarımızın, belediye ve il ge-
nel meclis üyelerimizin asli görevi budur. 

AK Parti’yi temsil etmek demek, millete 
hizmetkâr olmak demektir. Bunun yerine, 
AK Parti’nin kendisine sağladığı gücü mil-
lete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, 
sadece şahsi çıkarlarını korumak için kul-
lanan zihniyetin partimizin çatısı altında 
yeri yoktur. Parti yönetiminden ülke yöne-
timine kadar her bir arkadaşımız, kendisi-
ne tevdi edilen vazifeyi, yetki ve sorumlu-
lukları çerçevesinde layıkıyla yerine getir-
mekle görevlidir. Hiç kimsenin, üstlendiği 
sorumluluğun gereğini yerine getirmeyip, 
her şeyi bir üste, özellikle de şahsıma hava-
le etme kolaycılığına kaçmaya hakkı yok-
tur. “Beyefendi böyle talimat verdi, böyle 
istedi” deniliyor.  Haberimiz yok ama bu-
nun istismarını yapanlar var. Bunları da 
buradan sizlerin şahsında tüm milletime 
özellikle duyuruyorum. Bunların hepsi 
maalesef fırsatçılıktır. Bu fırsatçılara ikan 
vermeyeceğiz.  Hep birlikte işimizi en iyi 
şekilde yapacak, bunun için gereken inisi-
yatifleri alacak, sorumlulukları üstlenece-
ğiz. AK Parti, milletin kurduğu parti oldu-
ğunu, milletin partisi olduğunu, milletin 
hizmetkârı olduğunu, gelecekte de bu vas-
fıyla milletin gönlündeki yerini koruyaca-
ğını, inşallah bir kez daha ispat edecektir. 
Sizlerden de, attığınız her adımda bu has-
sasiyetle hareket etmenizi bekliyorum. 

Partimizin kuruluşunu, 18 yıl önce, 2001 
yılı 14 Ağustos’unda, “Aydınlığa açık karan-
lığa kapalı” diyerek resmen ilan etmiştik. 
Hep söylediğim gibi, AK Parti’yi kuran da, 
istikametini gösteren de, bugünlere gelme-
sini sağlayan de daima milletimiz olmuştur. 
Biz, ilk günden beri sadece milletimizin bi-
ze verdiği görevleri yerine getiriyoruz. Ku-
rulduktan bir yıl kadar sonra yapılan genel 
seçimlerde, milletimizin teveccühüyle, tek 
başımıza iktidar olarak ülkeyi yönetme so-
rumluluğunu üstlendik. 

Ülkemiz, AK Parti döneminde, bir asra yak-
laşan Cumhuriyet tarihinin, en az kuruluş 
yıllarındaki kadar önemli gelişmelerine 
şahitlik etmiştir. Milletimizle olan güçlü 
ve hasbi bağımız sayesinde girdiğimiz her 
mücadeleden hamdolsun alnımızın akıyla 
çıktık. Türkiye, demokraside ve ekonomi-
de hapsedildiği, çok uzun yıllar boyunca 
da kurtulamadığı geri kalmışlık zincirini, 
AK Parti ile birlikte kırmayı başarmıştır. 
Kendini, milli iradenin üstünde gören vesa-
yetçi anlayışı, tüm çırpınmalarına rağmen 
ülkemizden kazıyıp attık. Darbe ve cunta te-
şebbüsleri, artık karşısında doğrudan mille-
timizi buluyor. Siyaset mühendisliği hesap-
larıyla milli iradenin arkasından dolanma 
gayretleri hep hüsrana uğruyor. Sırtını mil-
lete değil de başka güçlere dayamayan her-
kes tepetaklak yuvarlanıyor. Terör örgüt-
leri üzerinden ülkemizi ve milletimizi esir 
almaya kalkanların oyunları boşa çıkıyor. 
Son olarak, ekonomi üzerinden yazılan fela-
ket senaryolarını da birer birer bozuyoruz. 
Milletimizin özgürlüğüne gözünü dikenle-
re olduğu gibi ekmeğine el uzatanlara da 
bunun bir bedeli olduğunu hatırlatıyoruz.

Son dönemde yaşanan gelişmeler bize, 
“Türkiye ortak paydasında” buluşan her-
kesle birlikte yol yürümemiz gerektiğini 
gösteriyor. Cumhur İttifakı çatısı altında 
MHP ile 15 Temmuz gecesinden beri yü-
rüttüğümüz çalışmalar, hepimiz açısın-
dan memnuniyet verici bir şekilde sürü-
yor. Önümüzdeki dönemde MHP ile çok 
daha kapsamlı ve yakın şekilde çalışma-
ya devam edeceğiz. Bu vesileyle de Sayın 
Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimi ile-
tiyorum. Bir süredir hep yaptığımız gibi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni ya-
sama döneminin açış konuşmasında da 
ülkemizin geleceği için birlik, dirlik, be-
raberlik, dayanışma, kardeşlik çağrısında 
bulunduk. Türkiye’nin ve Türk Milletinin 
menfaatleri söz konusu olduğunda tüm 
siyasi partilerin, tüm toplum kesimlerinin 
birlikte hareket edebilme erdemine sahip 
olduğuna inanıyoruz. AK Parti olarak bu 
konudaki samimi ve ilkeli duruşumuzu 
sonuna kadar koruyacağız.

Türkiye Değişirken AK Parti 
Yerinde Saymayacaktır

İşte böyle bir ortamda, AK Parti 7’nci Ola-
ğan Kongre sürecini başlatıyoruz. Dele-
ge seçimleriyle başlayıp, belde, ilçe ve ilk 
kongreleriyle devam edecek bu süreci, Ola-
ğan Büyük Kongremizle nihayete erdire-
ceğiz. Çarşamba günü yaptığımız Merkez 
Yürütme Kurulu toplantımızda da ifade 
ettiğim gibi, olağan kongre hazırlıklarımı-
zın her aşamasını dikkatle, hassasiyetle, 
hedeflerimize uygun biçimde yürütmeli-
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Bizim medeniyetimiz, bu ülkenin bila-is-
tisna her bir vatandaşını kucaklayabilecek 
zenginliğe sahiptir. Daha önemlisi, geniş 
bir coğrafyaya yayılmış olan kardeşlerimiz 
ve soydaşlarımızla birlikte, bu büyük me-
deniyet davasının küresel temsilcisi olma 
sorumluluğunu üstlenmiş durumdayız. 
Hedeflerimize ulaşmak üzere çıkacağımız 
yolculuk için sabahı bekleyemeyiz. 

AK Parti’nin 17 yıllık uzun iktidar döne-
minde en çok ihmal ettiğimiz hususların 
eğitim ve kültür, yani medeniyet davamı-
zın iki büyük taşıyıcısı olduğunu her fır-
satta ifade ediyorum. Dolayısıyla, hemen, 
şu an harekete geçmeliyiz, çünkü zaten 
geç kalmış durumdayız. Yeni neslin ufku-
nun genişliği, heyecanı, kendini geliştirme 
kabiliyeti, azmi en büyük umut kaynağı-
mızdır. Bize düşen elimizdeki bu kıymeti 
medeniyet değerlerimizle teçhiz ederek 
paha biçilemez bir hazine haline dönüş-
türmektir. Hayatımızın hiçbir dönemin-
de olduğu gibi, bugün de davamızın za-
fere ulaşacağı konusunda en küçük bir 
şüphemiz bulunmuyor. 

Milletimizin her bir ferdini, hiçbir ayrım, 
hiçbir farklılık, hiçbir hesap gütmeksizin 
bu büyük mücadelede yanımızda yer al-
maya davet ediyoruz. İnşallah 7’nci Bü-
yük Kongremiz, bu davetin bir zemini, 
bir vesilesi olacaktır. AK Parti’nin kapısı, 
bu büyük medeniyet davamızın heyecanı-
nı paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. 
Her AK Partilinin önünde de, görev alma, 
sorumluluk üstlenme, partisine, ülkesine 
ve davasına hizmet etme konusunda tüm 

kapılar sonuna kadar açıktır. Birliğimiz, 
beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük 
gücümüzdür. Adalet duygumuza, vicdanı-
mıza, ahlakımıza, dirayetimize, ülkemize 
hizmet aşkımıza sahip çıktığımız sürece, 
hiç kimse milletimizle aramıza giremez. 

Türkiye’yi başka türlü dize getiremeyecek-
lerini görenler, tüm güçleriyle AK Parti’nin 
üzerine yükleniyor. Partimize yönelik sal-
dırıların sebebi, şahsımın veya tek tek şa-
hıslarımızın değil, temsil ettiğimiz davanın 
en büyük tehdit olarak görülmesindendir. 
Şahıslar gelip geçer, ama bu dava ilanihaye 
bakidir. Bu kadro tek yürek, tek bilek oldu-
ğu müddetçe, ne dışardan, ne içerden hiç-
bir güç bizi hedeflerimize doğru yürümek-
ten alıkoyamaz. Biz bu ülkenin dünüydük. 
Biz bu ülkenin bugünüyüz. Biz bu ülkenin, 
inşallah, yarını da olacağız. 

Değerli kardeşlerim,

AK Parti olarak, kurulduğumuz günden, 
özellikle de iktidara geldiğimiz 2002 yılı 
Kasım’ından bu yana, her alanda ülkemi-
zi geliştirmenin, kalkındırmanın, ileriye 
götürmenin çabası içindeyiz. Bu çerçeve-
de, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, 
ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye, 
sosyal güvenlikten çevreye kadar her alan-
da tarihi reformları hayata geçirdik. Her 
fırsatta, bilhassa da şehirlerimizi ziyaret-
lerimde, tüm bu hizmetleri özetle de olsa 
teker teker anlatmaya özen gösteriyorum. 
Bizim en büyük referansımız, 17 yılda ül-
kemize kazandırdığımız hizmetler ve ya-

Değerli kardeşlerim,

AK Parti’nin en önemli özelliği, geniş siya-
si temsil gücü ve icraat birikimi yanında 
kadim bir medeniyet tasavvuruna sahip 
olmasıdır. Şu an yaklaşık 10 milyon 500 
bine varan bir üye sayısına sahibiz. Bu hiç-
bir partide yok. Bu partimize olan sevda-
nın, partimize olan mensubiyet duygusu-
nun ne denli ileride olduğunu gösteriyor. 
Şimdi bunu ilmek ilmek işlememiz lazım. 
Üyelik şuurunu çok farklı bir yere çıkart-
mamız lazım.

Bizim medeniyetimizin kökleri, ilk insan 
ve ilk Peygamber Hazreti Adem’den son 
Peygamber Resulü Ekrem Efendimize ka-
dar uzanır. Bizim medeniyetimizin kökle-
ri, milletimizin binlerce yıllık şanlı tarihi-
nin bilinen en uç noktasına kadar gider. 
Bizim medeniyetimizin kökleri, insanlığın 
ve özellikle de coğrafyamızın tüm biriki-
mini kucaklayacak kadar derinlere iner. 
Evet… Bu parti, teşkilatlarıyla, milletvekil-
leriyle, belediye başkanlarıyla, üyeleriyle 
kadim medeniyet davamızın, tarihimizin, 
kültürümüzün takipçisi ve taşıyıcısıdır. 
Maziden atiye kurmak için çalıştığımız 
köprünün inşacısı da, müdafii de, geliştiri-
cisi de işte bu kadrodur. 

Fitne Odakları Bizi Yıldırmasın

Böyle bir anlayışla siyaset yapmak, aynı 
zamanda bizlere çok büyük sorumluluklar 
da yüklüyor. Yükümüz ne kadar ağır olur-
sa olsun, “Seferin de, tahammülün de içi-
mizde olduğunu” unutmayan bir bilinçle, 
davamıza sıkı sıkıya sarılmakta kararlıyız. 

AK Parti saflarına katılan erkeğiyle, kadı-
nıyla, genciyle, her kesimden, her anlayış-
tan insanımızı, işte bu büyük medeniyet 
davamıza ortak etmekle mükellefiz. Bu 
kapıdan içeri girmiş herkesin, özellikle 
hanım kardeşlerimizin ve gençlerimizin, 
ülkemize, dünyaya, hayata bakışı ile pra-
tikleri konusunda olumlu yönde bir deği-
şim sağlamayı başarmış olmalıyız. Şayet 
bunu temin edememişsek, işimizi eksik 
yapıyoruz demektir. Pusulası olmayan bir 
gemi, rotası olmayan bir uçak, istikameti 
belli olmayan herhangi bir araç nasıl kay-
bolup giderse, medeniyet davası olmayan 
bir toplum da aynı akıbete mahkûmdur. 
Türkiye’yi geçmişinden ve özünden ko-
partma gayretlerinin amacı işte budur. 

Dünyadaki pek çok toplum gibi bizim de, 
kimliksiz, kişiliksiz, köksüz, hazan yaprak-
ları gibi rüzgârın önünde sürüklenen bir 
millet haline gelmemizi istiyorlar. Ne ka-
dar güçlü eserse essin, kendimizi bu yıkıcı 
rüzgârın akışına bırakmayacağız. Çünkü 
Rabbimiz bize, “Gevşemeyin, hüzünlenme-
yin; eğer inanıyorsanız üstün olan sizsiniz” 
buyuruyor. İnancından ve imanından şüp-
he duymayan insanlar olarak, hiçbir enge-
lin bizi durduramayacağına inanıyoruz. 
Yıkılmaz sanılan nice korku dağlarını bu 
anlayışla yerle yeksan ettik. Aşılamaz sa-
nılan nice korku deryalarını bu anlayışla 
geride bıraktık. Bugün karşımızda duran 
her meseleye de yine bu anlayışla yakla-
şıyor, üzerine üzerine gidiyoruz. Fitne 
odakları bizi yıldırmasın. Bu fitne odak-
larına karşı kardeşlik bağlarımızı daha da 
güçlendireceğiz. 
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de en kısa sürede hayata geçireceğiz. Ge-
lecek nesillere bırakacağımız en önemli 
miraslardan birinin de Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sistemi olduğuna yürekten 
inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz geçtiği-
miz yeni yasama dönemine başladı. Yeni 
yasama döneminde Meclisimizden en bü-
yük beklentilerimizden biri, yargı reformu 
çerçevesinde hazırlanan kanun tekliflerini 
sonuçlandırmasıdır. Yargı Reformu Stra-
teji Belgesindeki taahhütlerimiz doğrul-
tusunda hazırlanan ilk paket, tüm siyasi 
partilerin değerlendirmesine sunuldu. 
Amacımız, böylesine önemli bir konunun 
komisyonlardan ve genel kuruldan müm-
kün olan en geniş uzlaşmayla geçmesidir. 
Böylece milletimizin adalet ve hukukun 
işleyişinde etkinliğin sağlanması beklenti-
sine en tatminkâr cevabı verebileceğimize 
inanıyoruz. 

Şimdi, reform belgesi çerçevesindeki ikinci 
paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsam-
da, idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmaz-
lıklarla ilgili zorunlu sulh yolu için müsta-
kil bir düzenleme öngörülüyor. Bu şekilde 
bazı uyuşmazlıkların daha mahkemeye 
gitmeden sulh yoluyla çözülmesi hedef-
leniyor. Tüketici mahkemelerinde açılan 
davalar da zorunlu arabuluculuk kapsa-
mına alınıyor. Kamuoyunda zaman zaman 
gündeme gelen ve gerçekten yürekleri 
dağlayan görüntülere yol açan çocukların 

anne-babaya tesliminin icra ve iflas siste-
minin dışına çıkartılması konusu da ikinci 
pakette yer alıyor. İkinci pakette yer alan 
bir başka husus, noterlik kurumunun da-
ha etkin hale getirilmesidir.  Noter yardım-
cılığı ihdası, noter ve noter yardımcılığı 
için sınav getirilmesi, bazı çekişmesiz yar-
gı işlemlerinin noterliklerde yürütülmesi 
gibi hususlar bu başlık altında değerlendi-
rilecek. Yoksulluk nafakasıyla ilgili tartış-
maları sona erdirmeye yönelik düzenleme 
de ikinci pakette yer alacak başlıklardan 
biridir. Bir diğer başlık, hukuk yargılama-
larının daha etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak üzere, tespit edi-
len sorunların çözümüdür. İkinci paketin 
en önemli başlıklarından biri de, denetimli 
serbestlik şartları ve süresinin yeniden be-
lirlenmesidir. Denetimli serbestliğin “mak-
tu” yerine “orantılı” uygulanmasını esas 
alan bu düzenleme, özel infaz usullerinin 
kapsamını da genişletiyor. Böylece, infazın 
ıslah amacına uygun olarak gerçekleştiril-
mesi yönünde ilerleme kaydedilmesi he-
defleniyor. 

Ana başlıklarıyla bu şekilde ifade edeceği-
miz ikinci yargı paketini de, tüm siyasi par-
tilerimizin değerlendirmesine sunacağız. 
İnşallah bu paketin de uzlaşmayla Mecli-
simizden geçmesini temenni ediyorum. 
Yargı reformuyla amacımız, milletimizin 
adalet beklentisine cevap vermek, huku-
kun işleyişine ilişkin tereddütleri ortadan 
kaldırmaktır. Bu yönde kat edeceğimiz her 
mesafe, ülke olarak geleceğimize daha gü-
venle bakmamıza katkı sağlayacaktır. 

tırımlardır. Ülkemizin 81 vilayetinin her 
birinin altyapı ve üstyapısını adeta yeni 
baştan inşa ederken, demokrasiyi ve huku-
kun üstünlüğünü güçlendirdik. 

Bunların yanında, siyasi tarihimizin en 
büyük yönetim reformunu yaparak, Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ülkemi-
ze kazandırdık. Böylece Türkiye, tarihinde 
ilk defa, bu denli kapsamlı bir değişimi, 
tamamen demokratik yöntemlerle ve mil-
letimizin desteğiyle gerçekleştirdi. Birinci 
yılını geride bıraktığımız Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sisteminin, çok uzun yıllar 
boyunca ülkemizin ihtiyaçlarını karşı-
layacağına inanıyoruz. Bu vesileyle, son 
günlerde yaşanan anlamsız bir tartışmaya 
da burada son noktayı koymak istiyorum. 
Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüz-
de 50’den yüzde 40’a düşürülmesiyle ilgili 
ne düşüncemiz, ne niyetimiz, ne planımız, 
ne de çabamız söz konusudur. Bu tür atıfta 
bulunanlar aynaya baksınlar. Biz bir şeyi 
kayda geçirdiğimiz zaman o iş bitmiştir. 
Biz öyle bir akitleştik ki, öyle bir vahitleş-
tik ki bizim bu vaadimiz kayda girmiştir. 
Bu bir borç gibidir. Kime, millete…  Yüzde 
50 seçilme yeterliliği, yeni sistemin adeta 
omurgasıdır. Türkiye’de bir daha hiç kim-
senin, küçük bir azınlığa veya vesayete da-
yanarak millete zulüm etmemesi için bu 
oranı korumanın elzem olduğuna inanı-
yoruz. CHP buradan kendine bir şey çıkar-
maya gayret ediyor. Sana buradan bir şey 
çıkmaz. Buradan sana kemik de düşmez. 
Milletin talep ve tercihlerinin ülke yöneti-
mine en güçlü şekilde yansımasının yolu, 
Cumhurbaşkanının, seçmenlerin yarıdan 
fazlasının oyuyla seçilmesinden geçiyor. 

Cumhurbaşkanı seçilme için yüzde 50 sı-
nırının konması rastgele bir tercih değil, 
gayet bilinçli ve vazgeçilmez bir kriterdir. 
Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere 
kapatıyoruz. 

2.Yargı Paketini, Siyasi 
Partilerimizin  
Değerlendirmesine Sunacağız

Diğer taraftan, yeni sistemin ilk bir yıllık 
uygulamaları ışığında, eksiklerin ve aksak-
lıkların belirlenmesine yönelik kapsamlı 
bir çalışma yaptık. Bu çalışma, yaşanan 
sorunların neredeyse tamamının sistem-
den değil, uygulamadan kaynaklandığını 
gösteriyor. Eğer eleştirileriniz varsa, bazı 
eksiklikler tespit ediyorsanız bunu bizim 
ilgili mercilerimize, Parlamentoda grubu-
muza, Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaş-
kanı Yardımcılığına bildirirsiniz. Biz de 
bunun değerlendirmesini yaparız ve ek-
siklikleri gideririz. Olay bu kadar basittir. 
Çünkü bu devlet ve ülke bizimdir. Bu ek-
siklikleri gidermek suretiyle daha da güçlü 
olarak yolumuza devam ederiz.

Alışkanlıkları değiştirmek kolay olmuyor. 
Eski sistemin refleksleriyle yeni sistemin 
işletilmeye çalışılması, kaçınılmaz olarak 
bir takım sıkıntılara yol açıyor. Bunu da 
zamanla aşacağımızdan şüphe duymuyo-
rum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız tarafın-
dan yürütülen bu çalışmanın sonuçlarını, 
ilk fırsatta kamuoyuyla da paylaşacağız. 
Tamamlanan çalışma, sadece sorun tespiti 
yapmakla kalmıyor, aynı zamanda çözüm 
yollarını da içeriyor.  İnşallah bu teklifleri 
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defa müttefikleri başta olmak üzere tüm 
dünyaya ilan etmiştir. Maalesef, bu sü-
reçte ülkemiz sürekli oyalanmaya çalışıl-
mıştır. Biz de, kendi göbeğimizi kendimiz 
kesmeye karar verdik. İki ayrı harekâtla 
toplam 4 bin kilometrekarelik bir alanı 
terör örgütlerinden temizledik. Fırat’ın 
doğusuyla ilgili de, muhataplarımıza her 
türlü ikazı yaptık, yeteri kadar da sabırlı 
davrandık. Kara devriyesiymiş, hava dev-
riyesiymiş, bütün bunların hikâye oldu-
ğunu görüyoruz. 

Müttefikimize sorumuz gayet açıktır: Siz, 
SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştı-
ğınız PKK-YPG’yi terör örgütü olarak ta-
nıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Bu 
yönde bir beyan duymadığımız gibi, bazı 
Amerikalı yetkililer alenen PKK-YPG’nin 
birlikte çalıştıkları bir yapı olduğunu söy-
lüyor. Öyleyse, sözün bittiği yerdeyiz. E-
vet… Ülkemizi terör örgütünden uzak tut-
mak için sürekli yüzümüze gülen, sürekli 
diplomatik söz oyunlarıyla kendilerince 
oyalayanlara diyoruz ki, artık söz bitti. Bir 
taraftan 30 bin civarında tırı Suriye’ye so-
kacaksınız; silah, mühimmat, araç gereci 
terör örgütlerine teslim edeceksiniz. Sonra 
da “Biz sizinle stratejik ortağız” diyeceksi-
niz. Kusura bakmayın bunu yutmayız. Ha-
zırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı 
tamamladık, gereken talimatları verdik. 
Kararı verilen ve süreci başlamış olan ba-
rış pınarlarının önünü açma vakti, belki 
bugün, belki yarın denebilecek kadar ya-
kındır.  Hem karadan, hem havadan bu 
harekâtı yürüteceğiz. 

Suriye tarafındaki kardeşlerimizin de, tüm 
güçleriyle bizim yanımızda yer alacağımız-
dan şüphemiz yoktur. Hem kendi güvenli-
ğimiz, hem ülkemizdeki Suriyeli kardeşle-
rimizin bir an önce evlerine dönebilmeleri 
için bu harekâtı yapmaya ve başarıya ulaş-
tırmaya mecburuz. Şayet bugün bu adımı 
atmazsak, yarın karşımıza çok daha büyük 
sıkıntıların çıkacağı gün gibi aşikârdır. 
Tehlikenin kapımıza dayanmasını bekle-
meyecek, sorunu kaynağında çözeceğiz. 
Hiç kimsenin bunun için Türkiye’yi suçla-
maya hakkı yoktur. Avrupa ve Arap ülkele-
ri başta olmak üzere, tüm dünyayı bu ulvi 
mücadelesinde Türkiye’ye destek olmaya 
davet ediyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

Türkiye’nin güvenliğini sadece sınırları 
içinde ve dışında ortaya çıkan terör teh-
ditlerinden ibaret görmüyoruz. Eğitimden 
sağlığa, tarımdan sanayiye, enerjiden sos-
yal güvenliğe kadar her başlığı, ülkemizin 
geleceğini ve dolayısıyla güvenliğini ilgi-
lendiren stratejik alanlar olarak görüyo-
ruz. Ekonomi, hiç şüphesiz en başta gelen 
konumuzdur. Bugün Türkiye, ekonomi 
alanında, 17 yıl öncesinden çok farklı bir 
konumda, çok farklı bir yerde duruyor. 
Hayata geçirdiğimiz ekonomik reformlar-
la, ülkemizin çehresini değiştirdik. Sadece 
rakamlara baktığımızda dahi, Türkiye’nin 
2000’ler öncesiyle mukayese edilemeye-
cek bir büyüklüğe, bir güce, bir üretim 
kapasitesine kavuştuğu anlaşılabiliyor. 
Güçlü büyüme performansı, sağlam kamu 
maliyesi ve küresel krizlere karşı dirençli 
yapısıyla ülkemiz, daha önce benzer şartla-

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, dış politikada geniş bir ilgi alanına 
sahiptir. Bu durum, medeniyet ve tarihi geç-
mişimizin zenginliğinden kaynaklanıyor. 
Geçtiğimiz haftalarda, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunda yaptığımız konuşma, bu 
zenginliğin bir ifadesiydi. Bu gerçeği bilme-
yen veya görmezden gelenler, ülkemizin dış 
politika önceliklerini eleştirirken, aslında 
cehaletlerini ve sığlıklarını gösteriyorlar. 
Hatta bunların arasında, bekamızla doğ-
rudan ilgili en kritik konuda dahi, ülkemi-
zin cari politikalarının tam zıddı yönünde 
girişimde bulunanlar çıkabiliyor. Türkiye, 
kendi iddiasıyla bu ülkenin en eski partisi-
nin, siyaset üretemediği için iradesini terör 
örgütlerinin güdümündeki yapılara teslim 
edişinin trajik hikâyesini seyrediyor. Bu 
parti, ülkemize sığınan Suriyeli mültecilere 
karşı bir nefret politikasının en başta gelen 
aktörlerindendir. Üstelik bunların terör ör-
gütünün işgal ettiği yerlerdeki demografiyi 
değiştirme başta olmak üzere insanlık suç-
larına karşı hiçbir itirazlarını da duyma-
dık. Buna karşılık Türkiye’nin Suriyelileri 
evlerine kavuşturmayı amaçlayan adım-
larına da şiddetle karşı çıkarak, rejimle ve 
terör örgütleriyle aynı çizgiye gelmekten 
çekinmiyorlar.  Evleri, köyleri, kasabaları 
yerle yeksan edilmiş, çalışacak işleri kal-
mamış mazlumların iskânıyla ilgili proje-
mizden rahatsız oldukları anlaşılıyor. Lafa 
gelince Suriye’nin toprak bütünlüğünden 
ve siyasi birliğinden söz ederler. Fiiliyat-
ta ise tek dertleri zalim rejimin ve bölücü 
terör örgütünün borazanlığını yapmaktan 
ibarettir. İşte böyle sorunlu bir zihniyetle 
karşı karşıyayız. 

Amacımız, Fırat’ın Doğusunu da 
Barış Pınarlarıyla Sulamaktır

Evet, demografik yapının değiştirilmesi bir 
insanlık suçudur. Suriye’de, milyonlarca 
Arap, Kürt, Türkmen, Süryani yaşadıkları 
yerlerden kopartılıp Türkiye başta olmak 
üzere ülke dışına sürülerek, çok büyük bir 
insanlık suçu işlenmiştir. Sadece rejim böl-
gesine değil, bölücü terör örgütünün işgali 
altındaki yerlere de kimse dönmüyorsa, 
bir sebebi var. Çünkü insanlar, terör örgü-
tünün tahakkümü altında canlarını, malla-
rını, ırzlarını, geleceklerini güvenlik altın-
da görmüyorlar. Suriye Kürtlerinden yüz 
binlercesi de aynı sebeple hala ülkemizde 
yaşamaya devam ediyor. 

Türkiye’nin güvenli bölge politikası, Suri-
ye halkının kendi evlerine dönüşü konu-
sundaki en makul ve insani yoldur. Bu ger-
çeği, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı 
bölgelerinde bizzat yaşayarak gördük. 
Oldukça küçük sayılabilecek bu bölgelere 
bile 360 bin Suriyeli geri dönerek yerleş-
ti. Amacımız, Fırat’ın doğusunu da barış 
pınarlarıyla sulamaktır. Bu bölgede bir 
milyonu yeni inşa edeceğimiz yerlerde, bir 
milyonu da mevcut yerleşimlerde olmak 
üzere, iki milyon kişiyi iskân etmeyi plan-
lıyoruz. Planlarımız hazır, projelerimiz 
hazır. Bu planı BM Genel Kurulu’nda, ikili 
yaptığımız görüşmelerde devlet başkanla-
rına kitapçık halinde teslim ettim.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, sınırları dibindeki terör oluşum-
larına asla göz yummayacağını sayısız 
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Eğer biz bir üretim ekonomisi düşünüyor-
sak, bir yatırımcı anlayışı düşünüyorsak, 
üretimde de yatırımda da rekabette de is-
tihdamda da finans sektörünün girişimci-
yi desteklemesi lazım. Bu yüzde 40, yüzde 
50, yüzde 63 faizlerle olmaz.

Türkiye’nin risk pirimi ve dolayısıyla faiz 
maliyetleri düşerken, imalat sanayi satın 
alma yöneticileri endeksi eşik değer sayı-
lan 50’nin üzerine çıktı. Merkez Bankası-
nın yerinde ve doğru müdahaleleriyle faiz 
oranları, makul seviyelere gerilemiştir, in-
şallah daha da gerileyecektir. 

Bankacılık sektörünün ekonomiye deste-
ğini güçlendirmek için sorunlu krediler-
le ilgili reform niteliğinde adımlar attık. 
Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladı-
ğımız 2020-2022 dönemine ilişkin ekono-
mi programında, bu sürecin yol haritasını 
ortaya koyduk. Bu programla milletimize, 
üretimi, verimliliği, büyümeyi, adaletli 
paylaşımı esas alan bir ekonomi yönetimi 
vaat ediyoruz. Yüksek katma değerlerin 
üretimini tüm gücümüzle teşvik edece-
ğiz. Sadece ekonomimizin değil, gelenek-
sel toplum yapımızın da belkemiği olarak 
gördüğümüz KOBİ’leri finanstan pazarla-
ra erişime kadar her alanda güçlü şekilde 
destekleyeceğiz.  Hedefimiz önümüzdeki 
yıllarda büyümeyi yüzde 5’in altına dü-
şürmemektir. Böylece program dönemi 
sonunda enflasyonu yüzde 5’in, işsizliği de 
yüzde 10’un altına indirmiş olacağız. 

Finans piyasalarında, vatandaşlarımızın 
borsaya ve sermaye piyasalarına ilgisini 
artıracak düzenlemeler yapıyoruz. Vatan-

daşlarımızdan birikimlerini yabancı para 
yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünler-
de değerlendirmelerini özellikle istirham 
ediyorum. 

Mali disiplin, AK Parti hükümetlerinin asla 
vazgeçmediği bir prensibidir. Kaynakların 
verimli kullanımı ve tasarruf temelli bir 
bütçe yönetiminde kararlıyız. Bütçe açığı-
nın milli gelirine oranını kesinlikle yüzde 
3’ün altında tutacağız. Avrupa Birliği ta-
nımlı genel yönetim borç stokunun milli 
gelire oranını yüzde 72’den yüzde 30 sevi-
yesine düşürmüştük. Yıl sonu itibariyle bu 
oranın yüzde 33’ün altında gerçekleşeceği 
anlaşılıyor. Maastricht kriterlerinde bu 
oran yüzde 60’tır. Türkiye olarak, yaşadı-
ğımız onca sıkıntıya rağmen, hamdolsun, 
bu konuda da telafi edilemeyecek bir hasar 
almadık. 11’nci Kalkınma Planı ile güçlü, 
dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme yo-
luyla ülkemizin üst gelir grubuna çıkabi-
lecek bir vizyonu ortaya koyduk. Seçimsiz 
geçecek önümüzdeki 4 yılda, ekonomideki 
yol haritamızı hassasiyetle takip edecek ve 
inşallah 2023 hedeflerimize ulaşacağız. 

Doğu Akdeniz’deki Sondaj 
Çalışmalarımızı Aralıksız 
Sürdürüyoruz

Değerli kardeşlerim,

Enerji konusunda son dönemde gerçekten 
tarihi önemde atılımlar içindeyiz. Hükü-
mete geldiğimizde doğalgazı tüm şehirle-
rimize ulaştırma sözü vermiştik. Bu sözü-
müzü tuttuk ve 2018 yılı sonu itibariyle 81 

ra sahip olduğu devletlerden pozitif yönde 
ayrışmıştır. Son yıllarda küresel çaplı spe-
külatif saldırıların odağında yer almamıza 
rağmen, bu güçlü konumumuzu korumayı 
başardık. 

Dünya, bölgesel istikrarsızlıkların, göçle-
rin, ticaret savaşlarının, Avrupa Birliğin-
deki Brexit kaynaklı belirsizliğin, arttığı 
bir süreçten geçiyor. Bu şartlar altında 
Türkiye, kazanımlarını korumakla kalma-
mış, cari açık gibi müzmin bir sorununu 
da çözebilme başarısı göstermiştir. Bugün 
Türkiye, son dönemde aldığımız tedbirler 
sayesinde, küresel ticaret savaşlarının ve 
finansal piyasalardaki dalgalanmaların 
etkilerine en hazırlıklı ülkelerin başında 
geliyor. 

Faiz Oranları Makul Seviyelere 
Gerilemiştir, Daha da 
Gerileyecektir

Yeni Ekonomi Programımızla, orta ve u-
zun vadede sürdürülebilir ve dengeli bir 
büyümeyi sağlama yolunda kararlılıkla 
ilerliyoruz. Kısa vadedeki gelişmelerin 
büyüme oranımızla ilgili ortaya çıkardığı 
tereddütler, içeride ve dışarıda önemli dü-
zeyde giderilmiştir. Nitekim, son günlerde 
her platformda, ülkemizin bu yılı pozitif 
büyümeyle kapatacağı, önümüzdeki yıllar-
da da hedeflerine ulaşabileceği yönünde 
ardı ardına değerlendirmeler yayınlanı-
yor.  Uyguladığımız programın en büyük 
kazanımını cari dengede elde ettik. Cum-
huriyet tarihinin tüm rekorlarını kırarak, 
Temmuz ayı itibariyle cari hesapta yıllık 

4,4 milyar dolar fazla veren bir ekonomik 
yapıya kavuştuk. İhracatta ve turizmde el-
de ettiğimiz istikrarlı yükselişi devam et-
tirmekte kararlıyız. Yapısal reformların da 
desteğiyle, cari dengedeki açık sorununu, 
inşallah bir daha geri gelmemek üzere ka-
patmış olacağız.

Ekonomide sağladığımız istikrar sayesin-
de enflasyonu yeniden tek haneli rakamla-
ra indirmeyi başardık. Göreve geldiğimiz-
de faiz Türkiye’de yüzde 63’tü. Enflasyon 
o zaman yüzde 30’du. Faizi indirdikçe enf-
lasyon da indi. Neyi patlattılar? Hatırlayın, 
Gezi olaylarını patlattılar. Niye? Çünkü 
Türkiye’nin bir yerden önünü kesmeleri 
gerekiyordu. O işin başını çekenler şu an-
da hesap veriyorlar. Gezi Parkı eylemleri 
sürecinde faiz ve enflasyon tırmanışa geç-
mişti. Şimdi ise yeniden hamdolsun faizi 
indirilmek suretiyle enflasyonun da indi-
ğini görüyoruz. Farklı etkenler de tabii ki 
bu arada yok değil ama bu işin ana belirle-
yeni biliniz ki faizdir. Faiz de enflasyonun 
ana tetikleyicisidir. İddia ile söylüyorum, 
faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz ko-
nusunda dünyadaki diğer ülkelere bakıl-
malıdır. Şu anda Japonya’da, Amerika’da, 
Avrupa’da faiz nedir? Bunların hepsinde 
eksi faiz var, 1,5-2 faiz var. Avrupa’da da 
faizler 1,5-2,5 arası… İsrail eksi faizle ha-
reket ediyor. Bize ne oluyor da 40 veya bu 
civarda faizle hareket ediyoruz. 

Faizin bizim medeniyetimizin çerçevesi 
içerisindeki yeri de bellidir. O bütün pislik-
lerin başıdır. O sömürünün en önemli ara-
cıdır. O emperyal mantığın en önemli ara-
cıdır. Biz buna kendimizi kaptırmayacağız. 
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yılında bu kapasiteyi, inşallah iki katına 
çıkartıyoruz.  Bu yıl temelini attığımız bö-
lümün 2023’te devreye girmesiyle de, tuz 
yapılarında dünyanın en büyük depolama 
tesisine sahip olacağız. 

Değerli kardeşlerim, 

Tarım ve gıda konusu da stratejik önce-
liklerimiz arasında yer alıyor. Gelecekte 
gıdayı kontrol edenin dünyayı da kontrol 
edeceği gerçeği, her geçen gün biraz daha 
netleşiyor. Dünyada mevcut 13 milyar hek-
tar toprak alanının sadece 5 milyar hektarı 
tarım toprağıdır ve bunun da sadece 1,5 
milyar hektarlık alanında tarım yapılmak-
tadır. Ülkemizde ise 24 milyon hektarda 
tarım yapılıyor ve 14,6 milyon hektar ise 
mera olarak kullanılıyor. 2050 yılında, 
dünya nüfusunun 10 milyarı, ülkemiz nü-
fusunun ise 100 milyonu geçeceği öngörü-
lüyor. Şehirleşmenin artması, küresel ısın-
ma, toprağın yanlış kullanımı, çölleşme, 
erozyon gibi gelişmeler tarıma elverişli 
arazileri tehdit ediyor. Bunun için üretim 
potansiyeli yüksek 65 ilimizde 7 milyon 
hektara karşılık gelen 265 ovayı “Tarımsal 
Sit” alanı olarak ilan ederek koruma altına 
aldık.

Hayvancılığı Öncelikli  
Sektör Olarak Ele Aldık

Ülkemiz, 2005 yılından beri tarımsal ha-
sılada dünyada ve Avrupa’da lider ülke 
konumundadır. Tarımsal gelirimizi 37 
milyar liradan 217 milyar TL’ye çıkardık. 
Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı, 4 mil-

yar dolardan 17,7 milyar dolara yükselttik. 
Bugün Türkiye 195 ülkeye 1.690 çeşit ta-
rımsal ürün ihraç ediyor. 

Tarım destek ödemelerini 1,8 milyar lira-
dan bu yıl itibariyle 17 milyar liraya ulaş-
tırdık. Son 17 yılda çiftçilerimize 134,5 
milyar lira destek ödemesi yaptık. Sadece 
mazot desteği olarak çiftçilerimize geçtiği-
miz yıl 2,4 milyar lira ödedik. 

Hayvancılığı da öncelikli sektör olarak ele 
aldık. Son 17 yılda toplam hayvancılığa 
32,7 milyar lira destek verdik. Büyükbaş 
hayvan sayısını 9,9 milyon baştan 18,2 
milyon başa; küçükbaş hayvan sayısını 32 
milyon baştan 49,8 milyon başa ulaştırdık. 
Kırmızı et üretimini 421 bin tondan 1,1 
milyon tona, beyaz et tüketimini 696 bin 
tondan 2,2 milyon tona, süt üretimini 8,4 
milyon tondan 22,1 milyon tona yükselt-
tik. Süt Konseyi, sütün referans litre fiya-
tını, 15 Kasım’dan itibaren 2,3 liraya çıkar-
mıştır. Hükümetimiz döneminde daima 
üreticinin yanında olduk ve olmaya devam 
edeceğiz. 

2019 yılında fındık, hububat ve bakliyat 
olmak üzere 13 üründe hasattan önce fiyat-
larımızı açıklayarak, verimli bir alım kam-
panyası yürüttük.  Toprak mahsulleri Ofisi 
kanalıyla üreticilerimizden 4 milyar lira tu-
tarında ürün alarak piyasa fiyatlarının üre-
tici aleyhine düşmesine engel olduk.

Ülkemiz topraklarının bereketini artırmak 
için yürüttüğümüz sulama altyapısı faa-
liyetleri için 206 milyar lira yatırım yapa-
rak, 7.927 adet tesisi hizmete açtık. Taşkın 

şehrimizin tamamına doğalgazı ulaştırdık. 
Şimdi bu güvenli ve çevreye saygılı ener-
ji kaynağının ilçe ve belde merkezlerine 
yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Bugüne 
kadar 517 yerleşim merkezini doğalgaza 
kavuşturduk, yıl sonu hedefimiz bu sayıyı 
550 yerleşim merkezine çıkarmaktır. 

Yerli kaynaklardan elektrik üretim oranı-
mız yüzde 65’ler seviyesine geldi. Böylece 
yılda 1,5 milyar doları yurt dışına öde-
mekten kurtulduk. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının elektrik üretimindeki payı 
da yüzde 48,5 düzeyine ulaştı.  Bu sene 
rüzgâr enerjisinde önemli bir yarışma 
gerçekleştirdik. 4 bölgede belirlediğimiz 
1.000 megavatlık kapasite için yerli ve 
yabancı pek çok enerji şirketi başvuruda 
bulundu. Böylece ülkemize önemli bir 
enerji yatırımı daha kazandırmış olduk. 
Enerji Bakanlığımız, yenilenebilir enerji 
kaynaklarıyla ilgili yeni yarışmalar için 
çalışmalarını sürdürüyor. 

Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları-
mızı aralıksız sürdürüyoruz. Fatih Son-
daj Gemisi, yürüttüğü çalışmalarda 4 bin 
metrenin altına indi. Bu yıl envanterimi-
ze eklediğimiz Yavuz Sondaj Gemisini de, 
Karpaz’daki görevinin ardından Güzel-
yurt-1 kuyusuna uğurladık. MTA Oruç 
Reis Gemisi, Antalya açıklarında yaptığı 
sismik faaliyetlerin yüzde 30’luk kısmını 
tamamladı. 

Karada da, petrol ve doğal gaz çalışma-
larımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 
Türkiye Petrolleri, yurt içi petrol üreti-
minde 50 bin varili geçerek, son 20 yılın 

rekorunu kırdı. Diyarbakır’da ilk defa 
hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari petrol 
üretimine başladık. Bu tekniği daha da 
yaygınlaştırarak yeni kuyular açmaya de-
vam edeceğiz. Trakya’da bu yılın başların-
da toplam doğal gaz rezervimizi iki katına 
çıkaran yeni sahalar keşfettik. Yaklaşık 3 
milyar metreküp rezerve sahip bu saha-
lar, 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiya-
cını karşılayacaktır. Buradan elde edece-
ğimiz doğalgaz, cari işlemler dengemize 
5 milyar lira düzeyinde bir olumlu katkı 
yapacaktır. Bu tür çalışmalarda bulunan 
miktarın küçük veya büyük olmasından 
daha önemlisi, rezervlerin üretilebilir ha-
le gelmesi ve ülke ekonomisine kazandı-
rılmasıdır. 

TürkAkım’ın deniz altından geçen kısmı-
nı geçtiğimiz yıl tamamlamıştık. Bu sene 
sonuna doğru TürkAkım’da inşallah ilk 
gaz akışını gerçekleştireceğiz. TANAP’ın i-
kinci bölümü olan Eskişehir-Edirne kısmı 
tamamlandı, yakında devreye alınacak. 

Bor cevherinin ileri teknolojiyle işlenme-
si için yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. 
Balıkesir’de temelini atacağımız fabrikay-
la, inşallah özellikle taktik araçlar, helikop-
terler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve per-
sonel koruyucu yeleklerde kullanılan bor 
karbürünü Türkiye’de üreteceğiz.

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinin 
5,4 milyar metreküplük toplam kapasite-
sinin tamamlanmasını sağlayacak son bö-
lümün temelini bu yıl attık. Hâlihazırda 
600 milyon standart metreküp depolama 
kapasitemizin yüzde 100’ü doludur. 2021 
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koruma amacıyla 4.856 tesisi tamamlaya-
rak, 305 bin hektara yakın araziyi ve 4.774 
yerleşim yerini emniyete aldık. Denizle-
re, göllere ve barajlara erozyonla taşınan 
toprak miktarını yılda 500 milyon tondan 
yaptığımız çalışmalarla 154 milyon tona 
düşürdük. 

Orman varlığını artıran nadir ülkelerden 
biri olarak 20,8 milyon hektar olan orman 
alanımızı 22,7 milyon hektara çıkardık. 
Kurduğumuz erken uyarı sistemi ile yan-
gınlara hızla müdahale ederek, yanan alan-
ları geçmiş yıllar ortalamasının dörtte biri-
ne indirdik. Önümüzde aylarda, 81 ilimizde 
11 milyon fidan dikmeyi planlıyoruz. 

Değerli kardeşlerim, 

Türkiye demokraside ve ekonomide ilerle-
meye devam ettikçe önümüze yeni sorun-
lar, yeni fırsatlar, yeni imkânlar çıkacaktır. 
AK Parti, geçtiğimiz 17 yıl boyunca, so-
runları çözerek, fırsatları değerlendirerek, 

imkânları genişleterek Türkiye’yi bugün-
lere getirdi. Önümüzdeki dönemde de 
aynı anlayış ve kararlılıkla, elbette yeni 
yöntemler, yeni araçlar, yeni politikalar 
geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. 
Vatandaşlarımız şundan emin olsun: 
Türkiye’de bugüne kadar ne yapıldıysa 
AK Parti yaptı. Bundan sonra da ne yapı-
lacaksa AK Parti yapacaktır. Rabbim yar 
ve yardımcımız olsun.

Bu duygularla bir kez daha 29’uncu İstişa-
re ve Değerlendirme Toplantımızın hayır-
lara vesile olmasını diliyorum. Milletime, 
bugüne kadar AK Parti’ye güvendiği, her 
mücadelemizde yanımızda olduğu için 
şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki 
dönemde de aynı inanç ve kararlılıkla mü-
cadelemize devam edeceğimizi özellikle 
ifade ediyorum. 

Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Değerli arkadaşlar, aziz kardeşlerim, sizle-
ri bir kez daha en kalbi duygularımla, mu-
habbetle selamlıyorum. AK Parti İstişare ve 
Değerlendirme Toplantılarımızın 29’uncu-
sunun kapanış oturumunda sizlerle bera-
beriz. Toplantımızın bir kez daha ülkemiz, 
milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile 
olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum. 

Dün sabahki açış konuşmasının ardından 
Genel Merkez yöneticilerimiz 7’nci Olağan 
Kongre hazırlıkları konusunda hâzirunu 
bilgilendirdi. Ardından Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Grup Başkanımız, yeni ya-
sama döneminin gündemiyle ilgili izahat 
verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat 
Oktay Bey, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

AK Parti, Milletimizin 
Tek Umudu Olma Vasfını

Koruyor

AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kapanışı
Ankara | 6 Ekim 2019
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işimiz var. Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
ulaşması, 2053 ve 2071 vizyonlarını haya-
ta geçirebilmesi, bu dönemde verdiğimiz 
mücadelenin başarısına bağlıdır. Sizlerden 
attığınız her adımı, söylediğiniz her sözü, 
gösterdiğiniz her tutumu işte bu bilinçle 
ölçüp tartmanızı, ona göre hareket etme-
nizi istiyorum. Milletimiz de bizden böy-
lesi bir duruş bekliyor. Kurulduğu günden 
beri milletin hizmetkârı olan AK Parti’ye 
yakışan da budur. Her bir kardeşimin bu 
konudaki ferasetine, dirayetine, samimiye-
tine, gayretine tüm kalbimle inanıyorum, 
güveniyorum. 

Değerli dava arkadaşlarım,

Türkiye’de, çok partili siyasi hayat döne-
minde bizim kadar kesintisiz ve uzun süre 
iktidarda kalan bir başka parti yoktur. Yıl-
lar geçtikçe yorulmak, yılmak, gerilemek, 
dağılmak yerine mücadele azmimiz daha 
da arttı, partimiz daha da büyüdü, daha da 
güçlendi. Son yıllardaki seçim sonuçlarına 
şöyle bir baktığımızda bu gerçeği görebili-
riz. Tespitlerimizde bir yanlışımız var. Bu 
yanlışla beraber kamuoyunu bilgilendir-
mede eksiğimiz var. 3 Kasım 2002 millet-
vekili seçimlerinde yüzde 34,5 ile iktidara 
gelmiştik. 2004 mahalli idareler seçimle-
rinde yüzde 40 oy aldık. 2007 milletvekili 
genel seçimlerinde yüzde 46,6 oy oranına 
ulaştık. 2009 mahalli idareler seçimini 
yüzde 39 oy oranıyla tamamladık. 2011 
milletvekili genel seçimlerinde yüzde 49,8 
ile rekor bir netice elde ettik. 2014 mahalli 
idareler seçiminde yüzde 45,5 gibi oldukça 
iyi bir oran yakaladık. Yine 2014 Cumhur-
başkanlığı seçiminde yüzde 51,8 oy oranı 

ile doğrudan milletimizin teveccühüyle 
göreve gelen ilk kişi olduk.  2015 Haziran 
seçimlerinde yüzde 41, Kasım seçimlerin-
de yüzde 49,5 oy oranına ulaştık. 2017 Ni-
san ayındaki Cumhurbaşkanlığı Yönetim 
Sistemi halkoylamasında yüzde 51,5 oy 
oranıyla milletimizin takdirini kazandık. 

Şimdi birileri “bunu değiştirelim” diyor. 
Neyi değiştiriyorsun? Millet, yüzde 51,5 
ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş. 
Neyi, kime soruyoruz? Biz millete sorduk. 
Arkada “Egemenlik kayıtsız şartsız mille-
tindir” yazacak. Sen egemenliğin kayıtsız 
şartsız millete ait olduğunu kabul etmiyor-
sun ki. Senin dünyanda senin kitabında 
egemenlik kayıtsız, şartsız malum çevrele-
re, dağdakilere aittir. Onlarla omuz omuza 
gezersin, ondan sonra da aldığın oyla “Bak 
seçim kazandık” dersin. Yok, bunu kimse 
yutmaz.

2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında 
yüzde 52,6 oy oranı elde ederken, Cumhur 
İttifakı olarak yüzde 53,7 ve AK parti ola-
rak da yüzde 42,6 oy oranı elde ettik. 2019 
mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifa-
kı olarak yüzde 51,6 oy oranına, AK Parti 
olarak da yüzde 44,3 oy oranına ulaştık. 
Bu seçimlerin en çok tartışılan yerleri, hiç 
şüphesiz, Ankara ve İstanbul seçimleriydi. 
İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlı-
ğı seçiminde 31 Mart’ta biz yüzde 48,6 oy 
alırken, CHP yüzde 48,8 oy oranına ulaş-
mıştı. Tekrarlama seçiminde ise biz yüzde 
45’te kaldık, CHP yüzde 54,2 oy oranıyla 
seçimi kazanan parti oldu. Buna karşılık 
Büyükşehir Belediye Meclisi seçiminden 
AK Parti yüzde 45,6 ile açık ara birinci 

Sisteminin birinci yılı değerlendirmesiyle 
ilgili arkadaşlarımıza gayet kapsamlı bir 
sunum yaptı. Daha sonra, Adalet Bakanı-
mız, İçişleri Bakanımız ve Dışişleri Baka-
nımız, kendi alanlarıyla ilgili değerlendir-
melerini heyetimizle paylaştılar. Her sunu-
mun ardından müzakere bölümünde ilgili 
arkadaşlarımız kendilerine yöneltilen 
soruları cevaplandırdılar. Böylece ilk gün 
çalışmalarını hitama erdirmiş olduk.

Bu sabah, Hazine ve Maliye Bakanımızın 
ekonomiyle ilgili bir sunumu ve ardından 
müzakere bölümü vardı. Toplantımızın Ge-
nel İstişare ve Değerlendirme bölümünde, 
talep eden tüm arkadaşlarımız görüşlerini 
dile getirdiler. Parti yöneticilerimize veya 
bakanlarımıza yönelik sorular da, muha-
tapları tarafından cevaplandırıldı. Biz de 
gerektiği durumlarda, tartışılan konularla 
ilgili düşüncelerimizi ifade ettik. Kapanış 
konuşmamızla birlikte, 29’uncu İstişare ve 
Değerlendirme Toplantımızı tamamlamış 
oluyoruz. 

Milletvekillerimizden ve teşkilatımızdan, 
toplantımızın açık ve kapalı bölümlerin-
de konuşulan hususlardaki tüm mesajları 
her platformda anlatmalarını bekliyorum. 
Sürekli sizlerle bir arada olamadım ama 
ben de kendi çalışma odamda 31 arkada-
şımla birebir görüşmeler yaptım. Onların 
şehirleriyle ilgili bazı sorunlarını orada 
cevaplama imkânı buldum. Bu sorunlar-
la ilgili çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. 
Tecrübeyle sabit ki, biz milletimize sürekli 
olarak hakikatleri anlatmaz, doğruları gös-
termez, hizmetlerimizi kayıtlara geçirmez-
sek, yalan ve iftira dalgaları her tarafı işgal 

ediyor. Buradaki çalışmalarımızda şunu 
gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin 
egemen olduğu yerden de ne hayır ne be-
reket çıkar. Yapmamız gereken şey; işimize 
bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Çün-
kü bizim yapacağımız çok şey var. Bunun 
için de fitneyle fesatla uğraşmaktansa hay-
ra tevessül ederek işlerimizi yapalım. 

Üzüntüyle belirtmek durumundayım ki, 
ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu 
olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten 
bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim 
mevcuttur. Şüphesiz ki yalanın müşterisi 
var ama doğrunun da müşterisi var. Biz 
burada doğruya müşteri bulmaya çalışaca-
ğız. Bu düşmanlığın asıl sebebinin, dünkü 
konuşmamda ifade ettiğim medeniyet da-
vamız, asıl hedefinin de milletimizin tari-
hi, kültürü, değerleri olduğunu biliyoruz. 
AK Parti’ye saldıranların gayesi, yerine bir 
başka partiyi ikame etmek değil, temsil et-
tiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakım-
dan, verdiğimiz mücadele, kendimiz için 
değil milletimiz adınadır. 

Kamuoyunu Bilgilendirme 
Konusunda Eksiğimiz Var

İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şu-
dur: AK Parti ne kadar güçlü olursa, ülke-
miz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık AK 
Parti’nin zayıflaması demek, Allah göster-
mesin, Türkiye’nin savunmasının zayıfla-
ması demektir. Açıkçası kaderi ülkesiyle 
bu derece bütünleşmiş bir başka siyasi 
kadro var mıydı, bilmiyorum. Bizim ülke-
miz ve milletimiz için daha yapacak çok 
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parti çıktı. Belediye Meclisinde CHP yüz-
de 38,5 oy oranı, HDP yüzde 4 oy oranı, 
İyi Parti yüzde 3,5 oy oranı ve Saadet Par-
tisi de yüzde 2,1 oy oranı elde etti. Şu an-
da Belediye Meclisinde AK Parti’nin 176, 
MHP’nin 4, CHP’nin 127 ve İyi Parti’nin 4 
üyesi bulunuyor. Yani Belediye Meclisini 
Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul’un 39 
ilçesinin 24’ünde AK Parti, 1’inde MHP, 
14’ünde CHP seçimi kazandı. 

Ankara’da benzer bir fotoğrafla karşı kar-
şıyayız. Büyükşehir Belediye Başkanlığın-
da CHP adayı yüzde 50,9 oy alırken, AK 
Parti olarak yüzde 43,8’de kaldık. Belediye 
Meclisinde ise AK Parti olarak biz yüzde 
41, MHP yüzde 7,1 ve Büyük Birlik Partisi 
yüzde 2,1 oy alırken; CHP yüzde 37,9, İyi 
Parti yüzde 7,2 oy oranıyla seçimi tamam-
ladı. Böylece Belediye Meclisinde AK Parti 
88 üyeyle, MHP 19 üyeyle temsil edilirken, 
CHP sadece 29 ve İyi Parti de 11 üye ile yer 
almış oldu. Peki, bunu konuşuyorlar mı? 
Konuşmuyorlar.

Biz Her Zaman Geleceğe  
Bakan Bir Parti Olduk

Görüldüğü gibi, AK Parti’nin girdiği tüm 
milletvekili ve mahalli idareler seçimle-
rindeki genel seviyesinin gerisine düşmüş 
değiliz. Elbette milletvekilliği ve belediye 
başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin 
muhasebesini yapacak, gereken tedbirleri 
alacağız. Fakat evvela ortada asla bir ba-
şarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım 
olmadığını önce kendimiz kabul edeceğiz, 
sonra da milletimize anlatacağız. 

Rakamlar ve tablo aşikârken, sürekli ak-
si yönde şikâyetlerle ortada dolaşmanın, 
iyi niyetle ilgisi yoktur. Biz her zaman ge-
leceğe bakan bir parti olduk. Bugün de 
yapmamız gereken, geçmişten aldığımız 
dersler ışığında hep geleceğe bakmak, hep 
geleceğe doğru yürümektir. Geçmişe ders 
almak niyetiyle değil de hesaplaşma gaye-
siyle bakmak, bize de, ülkemize de bir şey 
kazandırmaz. Böyle bir tavır, sadece enerji-
mizin ve zamanımızın boşa harcanmasına 
yol açar. Sizlerden ve tüm arkadaşlarımız-
dan ricam, artık bu tartışmaları bir kenara 
bırakıp, 7’nci Olağan Kongre sürecimizle 
partimizi daha da güçlendirmeye, 2023’e 
hazırlanmaya odaklanmamızdır. Milleti-
miz AK Parti’den kendi iç meseleleriyle 
uğraşmasını değil, ülkemize daha büyük 
hizmetler kazandırmasını bekliyor. İnşal-
lah milletimizin bu beklentisine en ileri 
düzeyde cevap vereceğimiz bir döneme gi-
riyoruz. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, gelecek çeyrek asrının, yarım 
asrının belirleyicisi olacak bir dönem-
den geçiyor. Yaklaşık altı yıldır ülkemize 
yönelen gizli-açık saldırılar milletimizi 
belki yıkamadı, ama yordu. Buna karşılık 
üstesinden geldiğimiz her sorun, göğüsle-
yip boşa çıkardığımız her saldırı, ülkemi-
zi daha da güçlü hale getirmiştir. Bugün 
Türkiye’ye herhangi bir alanda zarar ver-
meye çalışmanın maliyeti, düne göre kat-
bekat fazladır. Eski Türkiye’yi diledikleri 
gibi yönlendirmeyi, diledikleri gibi hırpa-
lamayı alışkanlık haline getirenler, hala 
aynı heveslere kapılmıyor değiller. Ham-
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döneminde de bizim dediğimiz noktaya 
gelindi. Sayın Trump’ın yanındakiler bu 
talimata hala uymuş değiller. Ne yazık ki 
PKK, PYD ve YPG gibi terör örgütleri bura-
da cirit atıyorlar. Irak üzerinden buralara 
30 bin tır dolusu silah geldi. Bu silahlar ki-
me geliyor? Niçin geliyor? Bunun hesabını 
herhalde sormak bizim hakkımızdır. Zira 
burada 911 kilometre sınır boyu bize ait. 
Tedbirimizi buna göre almak durumunda-
yız. Güvenli bölge olarak söylediğimiz ve 
haritada çizip gösterdiğimiz yerler, Sayın 
Trump’ın ‘20 mil’ diyerek ifade ettiği o 30-
32 kilometrelik derinliktir. Onun üzerinde 
yaptığımız çalışmalar ve hizmetler hepsi bu 
bölgede durumumuzun ne olduğunu gös-
termesi bakımından çok önemlidir. Bunu 
bilmeyecek kadar bunlar aciz ve zavallıdır.

Bize düşen, her alanda en iyi hazırlıkları 
yapıp, bir yandan devam eden  çalışmaları 
sonuçlandırmak, diğer yandan yeni proje-
leri ve eserleri hayata geçirmektir. Kalpleri 
kararmış, dilleri çatallaşmış, yüzleri kalın-
laşmış olanları önce Allah’a, sonra milleti-
mize havale ediyoruz. Biz işimize bakaca-
ğız. Türkiye için ne yapabiliriz, ona bakaca-
ğız. Milletimizin gönlündeki yerimizi nasıl 
güçlendiririz, ona bakacağız. Gözlerini ve 
kalplerini bize yöneltmiş kardeşlerimize, 
dostlarımıza, mazlumlara, mahzunlara 
nasıl yardımcı oluruz, ona bakacağız. Ül-
kemizi, bölgemizi ve dünyayı daha güven-
li, daha huzurlu, daha müreffeh hale nasıl 
getirebiliriz, ona bakacağız. Yolumuzun 
Hak yolu olduğundan, yolumuzun mille-
timizin yolu olduğundan, istikametimizin 
doğru olduğundan en küçük bir şüphemiz 
yoktur. 

Zaferle değil seferle mükellefiz; eyvallah... 
Ama inşallah zaferimizden de şüphe duy-
muyoruz. Bugün burada bulunan arkadaş-
larım başta olmak üzere, AK Parti’nin tüm 
kadrolarından, davamıza gönül vermiş 
tüm kardeşlerimden bu anlayışla çalışma-
larını istiyorum. Gönül sultanları ne güzel 
söylemiş:

Hak şerleri hayr eyler

Zan etme ki ğayr eyler

Ârif ânı seyr eyler

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler…

Sen adli zulüm sanma

Teslim ol od’a yanma

Sabr et sakın usanma

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler…

Hiç kimseye hor bakma

İncitme gönül yıkma

Sen nefsine yan çıkma

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler…

dolsun her defasında milletimizden cevap-
larını alıyor, kös kös geri dönüp gidiyorlar. 

Bu sürecin elbette hem ülkemize, hem biz-
lere ciddi bir maliyeti olmuştur. Yaşadığı-
mız sıkıntıları, acıları, ödediğimiz bedel-
leri unutmadık. Ama bunlar bizim mora-
limizi bozmak yerine azmimizi kamçıladı. 
Ne vesayetçilere, ne darbecilere, ne terör 
örgütlerine, ne de iç-dış siyasi ve ekonomik 
tetikçilere eyvallah etmedik. Her defasın-
da, önce Allah’a sığınarak, sonra milletimi-
ze güvenerek mücadele bayrağını yeniden 
yükselttik. Şimdi bir kez daha, hemen ar-
kamızdaki zeminde de ifade edildiği gibi 
birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yol-
lara düşme vaktidir.

Türkiye’nin içinden geçtiği bu kritik dö-
nemde, mümkün olduğu kadar yapıcı, 
kucaklayıcı, pozitif gündemli bir siyaset 
izlemeye çalışıyoruz. Her ne kadar birileri 
sürekli yalanlarıyla, iftiralarıyla, hezeyan-
larıyla bu iklimi zehirlemeye çalışsa da, 
mecbur kalmadıkça, kendilerini muhatap 
almadık, almıyoruz. Tabii bu duruşumuz, 
hakkımıza, hukukumuza, haysiyetimize 
yönelik saldırıları cevapsız bırakacağımız 
anlamına gelmiyor. En büyük cevabın da 
icraatımız olduğunu biliyoruz. Bugüne 
kadar laf üstüne laf koymak yerine eser 
üstüne eser koyduk. Bunların en övün-
dükleri işleri dahi, AK Parti’nin her birinin 
ardında çok büyük emek, alın teri, gayret, 
mücadele olan başarı hikâyelerinin sada-
kası olamayacak düzeydedir. Yalandan ve 
iftiradan Rabbimize sığınarak, milletimize 
karşı daima açık yürekli, açık sözlü olmaya 
gayret ettik. Kin ve nefret kokan söylemler-

le değil; yaptıklarımızla, başardıklarımız-
la, eserlerimizle bu kifayetsiz muhterisle-
rin çaplarını, gerçek yüzlerini milletimize 
gösterme yoluna gittik. Kerameti kendin-
den menkul bu zihniyet, eninde sonunda 
duvara toslamaya mahkumdur.

Biz, 17 yıldır her başarımızın gerisinde mil-
letimizin feraseti ve desteği olduğunu bile-
rek bugünlere geldik. Daha “bismillah” bile 
demeden, kendini dev aynasında görerek, 
milleti aşağılamaya, milletin iradesini kü-
çük görmeye, milleti hiçe saymaya çalışan-
ların günleri sayılıdır. Şayet önümüzdeki 
dönemi en iyi şekilde değerlendirir, mille-
te hizmetkârlık olan siyaset amacımıza sı-
kı sıkıya sahip çıkarsak, inşallah gelecekte 
bizi çok daha büyük başarılar bekliyor. AK 
Parti, milletimizin tek umudu olma vasfını 
koruyor. Dün de ifade ettiğim gibi, bu ülke-
ye en büyük hizmetleri AK Parti getirmiş-
tir, bundan sonra yapılacakları da yine AK 
Parti yapacaktır. Milletimiz, AK Parti’nin 
demokraside ve ekonomide gerçekleştire-
ceği yeni hizmetlerin sabırsızlığı içindedir. 

İnşallah Zaferimizden  
Şüphe Duymuyoruz

İşte dün, baktım bir televizyonda çıkmış 
bir ukala bir şeyler söylüyor. Neymiş “Gü-
venli bölgeyi Amerika kendisi planlamış, 
güvenli bölge olayının Erdoğan ile bir ala-
kası yokmuş.” Bunlar zavallıdır. İşte ana 
muhalefetin atıkları böyle… Bunlara da 
televizyonlarda bu imkânları veriyorlar. 
Bir defa Sayın Obama döneminde güven-
li bölgeyi ben teklif ettim. Sayın Trump 



179

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-5Recep Tayyip ERDOĞAN

178

Geçmişle geri kalma

Müstakbele hem dalma

Hâl ile dahî olma

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler…

Evet... Rabbimizin tüm işlerimizde neyler-
se güzel eyleceğine tüm kalbimizle inanı-
yor, iman ediyoruz. Bu duygularla, bir kere 
daha toplantımızın partimiz ve ülkemiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Sunumlarıyla, görüşleriyle, tartışmalarıy-
la toplantımıza katkı veren tüm arkadaşla-
rımıza teşekkür ediyorum.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik 
kollarımızın kıymetli il başkanları, değerli 
büyükşehir ve il belediye başkanlarımız, 
kıymetli il genel meclis başkanı ve büyük-
şehir belediye meclis başkanvekillerimiz, 
sevgili yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en 
kalbi duygularımla, hasretle, muhabbet-
le selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz, 

milletimiz, partimiz için hayırlara vesile 
olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.

Geçtiğimiz hafta Kızılcahamam’da 29’un-
cu İstişare ve Değerlendirme Toplantımızı 
gerçekleştirdik. Bu toplantımızda, gerek 
partimizin, gerekse ülkemizin gündemin-
deki konularla ilgili kapsamlı sunumlar 

Barış Pınarı Harekâtıyla, 
Şanlı Tarihimize Yeni Bir Altın 

Sayfa Ekleyeceğiz

AK Parti 132. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Ankara | 10 Ekim 2019
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uğraştırarak, tarihi ve temsil ettiği değer-
leri unutturmaya çalıştılar. Bundan 107 yıl 
önce Balkan Savaşı başladığında, kendi iç 
sorunlarımızla o kadar meşguldük ki, 15 
günde, neredeyse tek kurşun atmadan 168 
bin kilometrekare vatan toprağını kaybet-
tik. Takip eden 8 yıl içinde Balkanlarda 5 
milyon Müslüman katledildi. Canlarını 
kurtarabilenler ise perişan bir şekilde A-
nadolu topraklarına sığındı. Çanakkale’de 
birlik ve beraberlik içinde hareket etme-
miz sayesinde düşmanı yenilgiye uğrat-
tık. İstiklal Harbimizi de aynı güçle zafere 
ulaştırdık. Cumhuriyetimizi kurduktan 
sonra ise, maalesef birlik ve beraberlik ira-
desini, ülkemizi hak ettiği yere ulaştıracak 
seviyede ortaya koyamadık. Kendi içimiz-
deki kavgalarla, çekişmelerle, farklılıklarla 
o kadar meşguldük ki, asıl hedeflerimize 
bir türlü odaklanamadık. Tek parti zul-
münden darbeler dönemine kadar yaşa-
dığımız her sıkıntının amaçlarından biri, 
Türkiye’yi kendi içine kapanık bir şekilde 
tutmaya devam etmekti. Önce rahmetli 
Menderes, ardından rahmetli Özal ve son 
olarak AK Parti iktidarları döneminde, 
Türkiye bu kısırdöngüyü kıracak adımlar 
atabildi. Hiç şüphesiz, bu hamlelerin en 
büyüğü ve en etkilisi AK Parti döneminde 
gerçekleşti. Türkiye demokraside ve eko-
nomide gösterdiği büyük atılımla, bölge-
sinde ve dünyada etkili bir ülke konumuna 
yükseldi. 

Tabii bu süreçte pek çok engeli aşmak, pek 
çok sıkıntıyı göğüslemek, pek çok saldırı-
yı bertaraf etmek mecburiyetinde kaldık. 
Attığımız her adımda önümüze kurulan 
tuzaklarla, çıkartılan engellerle karşılaş-

tık. Ülkemizin yükselişini durdurmak 
için sahnelenen her senaryonun amacı, 
Türkiye’yi yeniden kendi içine kapatmak, 
enerjisini ve zamanını boşa harcatacak 
işlerle uğraştırmaktı. Biz işte bu tuzağa 
düşmeyerek, içeride nelerle uğraşırsak uğ-
raşalım, asıl hedeflerimizden asla şaşma-
dık. Vesayet planlarından Gezi olaylarıyla 
sokakların karıştırılmasına, 17-25 Aralık 
emniyet-yargı girişiminden çukur eylemle-
rine ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü-
ne kadar her saldırının gerisinde bu gaye 
vardı. İçeride başarılı olmayınca, bu defa 
sınırlarımız boyunca dizayn ettikleri yeni 
tehditlerle karşımıza çıktılar. DEAŞ diye 
arkası karanlık bir örgütü kullanarak, böl-
gemizle birlikte ülkemizi de kana ve ateşe 
boğmaya çalıştılar. PKK’nın Irak ve Suri-
ye’deki yapılanmasını besleyip büyüterek, 
her türlü silahla ve malzemeyle teçhiz ede-
rek üstümüze saldılar. Demokrasimize ve 
bağımsızlığımıza saldıran FETÖ terör ör-
gütüne karşı yürüttüğümüz mücadelede 
bizi yalnız bıraktılar. 

Bu süreçte elbette ekonomiyi de bir si-
lah gibi kullanmaktan geri kalmadılar. 
Türkiye’nin bu kadar yükü çekemeyece-
ğini ve dizleri üstüne çökeceğini sandılar. 
Ama, hamdolsun başaramadılar. Allah’ın 
yardımı ve milletimizin birliği, beraber-
liği, basiretiyle bu saldırıların hepsini de 
boşa çıkardık. Sadece bununla kalmadık, 
tehditleri kaynağında kurutmak üzere ha-
rekete geçtik. Sadece son 4 yılda sınırları-
mız içinde 7 bin 500, sınırlarımız dışında 
8 bin 500 olmak üzere toplam 16 bin terö-
risti etkisiz hale getirdik. Terör örgütünün 
merkezi yapılanmasını, ülkemize yöne-

yapıldı, müzakereler gerçekleştirildi. Bu-
gün de sizlerle bir aradayız. Türkiye’nin 
güvenliğinden ekonomisine kadar her 
alanda kritik bir dönemden geçtiği şu gün-
lerde, yaptığımız istişarelerin, toplantıları-
mızda ortaya konan görüşlerin gerçekten 
kıymetli olduğuna inanıyorum. 

Rabbimiz bize, her işimizi kendi aramızda 
istişare ile yürütmemiz gerektiğini emredi-
yor. Biz de, buna uygun şekilde, her fırsatta 
ve her düzeyde istişare mekanizmalarımı-
zı çalıştırıyoruz. En büyük istişaremizi de 
milletimizle yapıyoruz. AK Parti’yi kuran 
ve bugünlere getiren milletimize şükran 
borcumuzu, her alanda en iyi hizmetleri 
getirerek, en büyük yatırımları yaparak, en 
geniş hak ve özgürlükleri sağlayarak öde-
yebiliriz. 

Bu inançla çıktığımız yolda, 18’nci yılımı-
zı geride bıraktık. İnşallah daha nice yıllar 
boyunca milletimize hizmet etmeyi sür-
düreceğiz. AK Parti’nin varlık sebebi olan 
millete hizmet davasını ileriye taşımak 
için her fırsatı değerlendiriyoruz. 7’nci 
Olağan Kongre sürecimizi de, bunun için 
bir imkân olarak görüyoruz. Delege seçim-
leri, belde, ilçe, il kongreleri ve ardından 
yapacağımız olağan büyük kongremizle, 
inşallah bu süreçten çok daha güçlenerek 
çıkacağız. 

Değişim hayatın bir gerçeğidir. Biz bu ha-
kikati, AK Parti içinde bayrak yarışında 
bir görev değişimi şeklinde hayata geçiri-
yoruz. Buradan, milletimizin her bir fer-
dini, AK Parti kadrolarında görev almak 
üzere partimiz saflarına katılmaya davet 

ediyorum. AK Parti içinde, çalışan, gayret 
gösteren, kendisini geliştiren herkese tüm 
kapılar sonuna kadar açıktır. Bunun için 
AK Parti hiçbir zaman eskimeyecek, hiçbir 
zaman diriliğini, gücünü, enerjisini, icraat 
kabiliyetini kaybetmeyecek bir partidir. 
Sizlerden beklentim, büyük kongre süreci-
ni, AK Parti’nin bu vasfına uygun şekilde 
yürütmenizdir. Her fırsatta ifade ettiğim 
gibi, bu parti şahısların partisi değildir, bu 
parti milletin partisidir. Milletimizin bize 
emanet ettiği davayı sahiplenmek ve en 
yükseğe çıkarmak için, üstlendiğimiz gö-
revlerde en iyisini yapmanın gayreti içinde 
olacağız. Asıl olan medeniyet, kültür, tarih 
ve kalkınma davamızın ayakta kalması ve 
güçlenmesidir. Şahıslar gelir geçer, ama 
dava hep baki kalır. AK Parti için siyaset 
budur, böyle kalmaya da devam edecektir. 
Kuruluşundan bugüne AK Parti’nin tem-
silcisi olduğu davamıza katkı sunan, emek 
veren, değer katan herkese şükranlarımı 
sunuyorum. Kongrelerimizde görev alacak 
veya görevlerine devam edecek tüm arka-
daşlarımın, bu şuurla hareket edecekleri-
ne yürekten inanıyorum. 

Son 4 Yılda Toplam 16 Bin 
Teröristi Etkisiz Hale Getirdik

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, binlerce yıllık medeniyet birikimi 
ve devlet geleneği olan bir ülkedir. Dünya-
da bu vasıflara sahip pek az ülke görebilir-
siniz. Sahip olduğumuz bu büyük hazine-
nin kıymetini bilmek mecburiyetindeyiz. 
Ülkemizi yıllarca kendi iç meseleleriyle 
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Sen böyle bir katilsin. Sisi, birileriyle top-
lantı yapmış, bu operasyonu kınamış. Ya 
kınasan ne yazar, kınamasan ne yazar. Bi-
zim abdestimizden şüphemiz yok ki nama-
zımızdan şüphemiz olsun. 

Biz, inanarak bu yola çıktık ve devam edi-
yoruz. Suriye halkı özellikle bizim sınır böl-
gelerimizdekiler, “Ne zaman geleceksiniz” 
diye çağrıda bulundular. Tabii rejimin tu-
tarsızlıkları, işimizi zorlaştırdı. Eğer rejim 
8-9 yıl önceki rejim olsaydı belki bugün bu 
işler çok daha kolay olacaktı. Ama maale-
sef... Suriye halkımıza sevdamız tartışıla-
maz, o ayrı bir konu. Ama bizim derdimiz 
Suriye’yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gi-
bi terör örgütleriyledir. Bizim oradaki Kürt 
kardeşlerimizle sorunumuz yoktur. Sorun 
tamamen terör örgütleriyledir. Bunu sap-
tırmaya çalışıyorlar. Kimse saptırmasın. 
Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, te-
rör örgütüyle şu an mücadele ediyoruz. 

Ey Avrupa Birliği, kendinize gelin. Bak yine 
söylüyorum: Bizim şu andaki operasyonu-
muzu “işgal hareketi” diye nitelendirmeye 
çalışırsanız işimiz kolay; kapıları açarız, 
3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. 
Şimdi kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. 
Neymiş? İkinci taksit olan 3 milyar euro-
yu göndermeyeceklermiş. Zaten siz verdi-
ğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz 
mi? Yok. Biz zaten sizden bir şey alarak 
yürümedik. 40 milyar doları biz harcadık. 
Allah’ın izniyle bir o kadar daha harcar ve 
yolumuza devam ederiz, ama kapıları da a-
çarız. Siz samimi değilsiniz, 63’ten bu yana 
bizi oyaladınız. Avrupa Birliği’ne aldık, alı-
yoruz, alacağız, şuydu, buydu... Siz dürüst 

değilsiniz ve hiçbir zaman doğru konuş-
madınız. Hayatınız yalan üzerine bina 
edilmiş. Bundan sonra Tayyip Erdoğan’a 
saldırın. İstediğiniz kadar saldırın. Biz 
bu yolda emin adımlarla yürüyoruz, yü-
rüyeceğiz.

Türkiye, belki de bu ülkenin toprakların-
daki tek meşru güç olarak varlık gösteri-
yor. Çünkü bizim hem kendi sınır güven-
liğimiz tehdit altındadır, hem de ülkemiz-
de evlerine dönmeyi bekleyen 3,6 milyon 
Suriyeli sığınmacı vardır. Diğer hiçbir 
ülkenin böyle bir sorunu, böyle bir derdi, 
böyle bir gerekçesi mevcut değildir. Buna 
rağmen, Suriye’de diğer tüm gelişmelere 
gözlerini kapayıp sadece Türkiye’yi eleş-
tirmeyi alışkanlık haline getirenleri akla, 
vicdana, ahlaka davet ediyoruz. Suriye 
topraklarındaki gerçek işgalcilere ses ede-
meyenlerin, Türkiye’nin meşru haklarını 
koruma konusundaki adımlarına karşı 
çıkması, en basitinden bir acziyet, bir tes-
limiyet ifadesidir. Onlar aciz olabilir ama 
Türkiye öyle değildir, hakkını gerektiğinde 
kendi gücüyle almasını bilir. 

Üstelik biz bu noktaya, durduk yere de 
gelmedik. Suriye krizinin başladığı 2011 
yılından beri, hatta daha öncesinden itiba-
ren, bu ülkedeki sorunun tüm kesimlerin 
haklarını güvence altına alan demokratik 
bir yöntemle çözümü için gayret gösterdik. 
Bizzat Beşşar Esed’e bu doğrultuda defa-
larca telkinde bulunduk. Maalesef rejimin 
tercihi, demokratik yöntemlerden değil zor 
kullanmaktan yana oldu. 1 milyona yakın 
insanı Beşşar Esed Suriye’de öldürdü. Bun-
lar onun halkıydı. Kendi halkını öldüren, 

lik saldırıları için kullandığı Kuzey Irak 
topraklarında adeta hapsettik. Suriye’de 
oluşturulmaya çalışılan terör koridoru-
nun önünü de, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekatlarıyla, sınırımızın batı tarafında 
kestik. Aynı şekilde, Rusya ve İran’la yü-
rüttüğümüz Astana Sürecinin bir parçası 
olarak, İdlip’te de büyük bir insani trajedi 
yaşanmasının da önüne geçtik. Şimdi de, 
Fırat’ın doğusunda, Allah’ın yardımı ve gü-
venlik güçlerimizin kahramanlığıyla başa-
rıya ulaşacağına inandığımız Barış Pınarı 
Harekâtını başlattık. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin yaptığı diğer operasyonlar 
gibi, Barış Pınarının da amacı, Suriye’nin 
toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine kat-
kıda bulunmaktır. Suriye topraklarının 
dörtte biri PKK-YPG terör örgütünün iş-
gali altında iken, bu ülkenin ne toprak bü-
tünlüğünden, ne de siyasi birliğinden söz 
edilemeyeceği açıktır. PKK’nın, YPG’nin 
bu işgalini görmeyenler, şu anda bizim 
Suriye’nin birliği, beraberliği için attığımız 
adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda du-
run, biz yolumuza devam ediyoruz. DEAŞ’a 
karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi bu ko-
nuşanların hangisi verdi. Bunlar sadece 
kendi ülkelerinden Suriye’ye DEAŞ’ı ihraç 
ettiler.  DEAŞ Fransa’dan Suriye’ye geldi. 
DEAŞ Almanya’dan geldi, Hollanda’dan 
geldi ve biz 5 bin 500 DEAŞ’lıyı geldikle-
ri yerlere gönderdik. Bunlar dürüst değil. 
Bunlar sadece laf üretiyorlar. Biz ise iş üre-
tiyoruz. Farkımız bu. Şu anda DEAŞ’a karşı 

da PKK’ya, YPG’ye, PYD’ye karşı da bu mü-
cadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz, 
sürdüreceğiz. 

Anayasa Komitesinin ilk toplantısını 30 
Ekim’de yapacağı bir dönemde başlattığı-
mız bu harekât, Suriye’nin geleceğinin da-
ha sağlıklı bir şekilde planlanmasını temin 
edecektir. Suriye topraklarında üzerinde 
onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir 
dönemde, Türkiye’nin terör yapılanmasını 
engellemek için başlattığı bu harekâta yö-
nelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. 

Suudi Arabistan     
Önce Aynaya Baksın

Tek tek saymayacağım, ancak bazı ülkele-
rin adını zikretmek zorundayım. Zira ken-
dilerini de dürüst olmaya davet edeceğim. 
Önce Suudi Arabistan’dan başlayacağım. 
Suudi Arabistan aynaya baksın… Yemen’i 
bu hale kimler getirdi? Yemen şu an ne du-
rumda? On binlerce insan Yemen’de ölme-
di mi? Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun 
hesabını verin. Şu anda Yemen fakruzaru-
ret içinde. Her tarafı yerle yeksan ettiniz. 
Bunun hesabını verin. Siz, Suriye’nin birli-
ği, beraberliği için attığımız, terör örgütle-
rine karşı verdiğimiz bu mücadelede bize 
laf edemezsiniz, konuşamazsınız. 

Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Zira 
sen ülkende demokrasi katili olan bir kişi-
sin. Yüzde 52 oyla seçilmiş olan Mursi’nin 
mahkemede çırpınarak ölmesine sen ne-
den oldun. Belki de operasyon yaptın. Aile-
sine bile defnetmesine müsaade etmedin. 
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katleden bir insanla karşı karşıyayız. Hala 
“Acaba o giderse yerine kim gelir?” sorusu-
nu soran liderler var. Neymiş? “DEAŞ ge-
lirse ne olur?” DEAŞ’ı sen getirirsen benim 
buna söyleyecek bir şeyim yok. Bırakın 
Suriye halkına. Suriye halkı DEAŞ’ı getirir 
mi getirmez mi görelim. Demokrasi nedir? 
Halkın iradesine saygıdır. Mesele bu kadar 
basittir ve Suriye halkı da DEAŞ’ı getirecek 
kadar aklını peynirle yememiştir. 

Arap ve Avrupa Ülkeleri Acaba 
Kaç Tane Suriyeliye Kucak 
Açtılar?

Yıllar süren iç çatışmalarda, rejimin, 
DEAŞ’ın ve PKK-YPG’nin zulmü yüzünden 
12 milyon Suriyeli evlerini terk etti. Bun-
ların yaklaşık yarısı da ülkelerinin dışına 
gitmek zorunda kaldı. Ülkemizde 4 mil-
yon Suriyeliye yıllar boyunca ev sahipliği 
yaptık. Bunların 365 bini, Fırat Kalkanı ve 
Zeytin Dalı Harekâtları ile güvenli hale ge-
tirdiğimiz bölgelere geri döndü. Kalan 3,6 
milyon Suriyeli kardeşimiz, ülkemizin 81 
vilayetine dağılmış şekilde hayatlarını sür-
dürüyor. 

Utanmadan sıkılmadan şu ifadeyi kul-
lanıyorlar, “Biz, Kürtlere karşıymışız.” 
Terbiyesizlik yapmayın! Şu anda sadece 
Kobani’den gelen 300 bin Kürt’ü misafir 
ediyoruz. Önce bunu konuşalım. Bunu ni-
ye konuşmuyoruz? Amerika bunu görmez. 
Avrupa Birliği bunu görmez. Biz kime neyi 
anlatacağız? Hiç olmazsa kendi milletimiz 
bunu görsün. Parlamentoda da terör örgü-

tüne sırtını dayayan bir grup var. Onlar za-
ten gözleri var görmez. Ama göstereceğiz. 

Sadece bunlarla kalmıyor, yaklaşık 3 mil-
yon Suriyeliye de kendi toprakları içinde 
hayatlarını sürdürebilmeleri için gereken 
yardımları sağlıyoruz. Bugüne kadar yak-
laşık 40 milyar dolarlık bir harcamayla 
Suriye konusundaki insani duruşumuzu 
tüm dünyaya ispat ettik. Bizi eleştiren ba-
zı Arap ve Avrupa ülkeleri acaba kaç tane 
Suriyeliye kucak açtılar? Bu sorunun ceva-
bını bekliyoruz. 

Rejim bölgesine olduğu gibi, bölücü terör 
örgütünün kontrolü altındaki yerlere de 
kimse dönmüyor, dönmek istemiyor. Çün-
kü insanlar, zulüm bakımından bu iki ya-
pıyı aynı görüyor. Bölücü örgütü himaye 
eden müttefiklerimize bu konudaki rahat-
sızlığımızı ve sorunu çözme kararlılığımızı 
en başından beri anlatıyoruz. Yaptığımız 
bu operasyonla, bir terör devleti kurul-
masını engellemek istiyoruz. Buna fırsat 
veremeyiz, eyvallah edemeyiz. Bunun da-
ha ileri noktası var, onları burada konuş-
maya şu anda dilim varmıyor. Aradan ge-
çen uzunca bir zaman boyunca, maalesef, 
beklediğimiz adımlar atılmamış, sadece 
ülkemizi oyalamaya yönelik taktiklere baş-
vurulmuştur. Hâlbuki Türkiye gibi kadim 
bir devletin karşısında, bizzat muhatapla-
rımızın ifadesiyle parayla kullanılan bir 
örgütün hükmünün olamayacağı bellidir. 

Şimdi buradan tüm NATO ülkelerine ses-
leniyorum, başta Amerika. Biz Türkiye’yiz 
ve bir NATO üyesi ülkeyiz. Beşinci mad-
deyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri 
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bim kahraman güvenlik güçlerimizin her 
birini korusun. Rabbim ülkemizi ve mille-
timizi her türlü beladan, şerden, musibet-
ten, husumetten, düşmanlıktan muhafaza 
buyursun. 

Barış Pınarı Harekâtımıza destek veren 
MHP, İyi Parti, CHP başta olmak üzere tüm 
siyasi parti liderlerimize, tüm siyaset ve 
devlet insanlarımıza, sivil toplum kurulu-
şu temsilcilerimize, sanatçılarımıza, gaze-
tecilerimize, sporcularımıza, her kesimden 
vatandaşımıza teşekkür ediyorum. 

Terör örgütünün desteğiyle parlamento-
ya girmiş olan sözde siyasi partiye seslen-
mek istiyorum. Benim ordumu işgal gücü 
olarak gösteremezsin. Bu ahlaksızlığın, 
edepsizliğin daniskasıdır. Eğer işgal varsa 
o sizin maharetinizdir. Siz, bulunduğunuz 
yerlerde sadece işgalle kalmadınız, tünel-
ler açtınız. Şimdi de Suriye’de tüneller aç-
tınız. Oraları da yıkacağız. 

En büyük teşekkürü de bu harekâtı canı 
gönülden destekleyen milletimize ediyo-
ruz. Rabbimizin yardımı ve milletimizin 
desteği olduğu müddetçe, Allah’ın izniyle 
bu ülkenin sırtı ilanihaye yere gelmez. 

Değerli kardeşlerim,

Barış Pınarı Harekâtı bölgesini güvenli ha-
le getirdikten sonra, öncelikle buralarda 
yaşayan herkesin kendi evine, kendi şeh-
rine dönmesini sağlayacağız. Bölücü örgü-
tün bozmaya çalıştığı demografik yapıyı, iç 
savaş öncesindeki haline uygun şekilde ye-
niden tesis edeceğiz. Bilindiği gibi bölücü 

örgüt, kontrolü altında tuttuğu bölgelerde 
1 milyon kişiyi yerinden etmiştir. Bunların 
yaklaşık üçte biri de Kürt kardeşlerimiz-
den oluşuyor. 

Tekrar altını çizerek söylüyorum; bizim 
planımız, herkesin yeniden kendi evine 
dönebilmesidir. Daha açık anlatmak ge-
rekirse; Araplar kendi evlerine, Kürtler 
kendi evlerine, Türkmenler kendi evleri-
ne, Süryaniler, Asuriler, diğer etnik ve dini 
gruplar kendi evlerine dönecektir. Böylece 
bölgeyi, bozulmaya çalışılan demografik 
zenginliğine yeniden kavuşturacağız. Ta-
bii bir de kendi ülkesine dönmek isteyip 
de, artık oturacak evi kalmamış olanlar 
var. İşte bunlar için de 1 milyon kişilik 
yeni yerleşim yerleri inşa etmeyi planlı-
yoruz. Bu yerleşim yerlerini uluslararası 
toplumun finansmanıyla inşa edeceğiz. 
Böylece Suriye’nin herkes için geri dönü-
lebilir, yaşanabilir, yeni bir gelecek kuru-
labilir hale gelmesini temin etmiş olacağız. 
Türkiye’nin hiç kimsenin toprağında, ma-
lında, mülkünde gözü yoktur. Aynı şekil-
de Türkiye’yle birlikte hareket eden Suri-
ye Milli Ordusunun da asla böyle bir ni-
yeti yoktur. Türkiye olarak, bölge halkına, 
bu konuda en küçük bir taşkınlığa müsaa-
de edilmeyeceğinin garantisini şimdiden 
veriyoruz. 

Bu vesileyle, şu veya bu sebeple YPG safla-
rına katılmaya zorlanmış Suriyeli kardeş-
lerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 
İster Arap, ister Kürt, ister bir başka kesim-
den olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk 
edip kendi evlerini, köylerini, şehirlerini, 
kendi namuslarını korumak için harekete 

NATO üyesi olan Türkiye’ye saldırırken siz 
buna sessiz kalamazsınız. Buna hakkınız 
yok. NATO ülkeleri içerisinde NATO’ya 
karşı olan edimlerini yerine getiren en 
önemli ülkelerden bir tanesi hangisidir? 
Türkiye’dir. Siz Türkiye’yi birkaç tane zibi-
di terör örgütüne tercih edeceksiniz, öyle 
mi? Buna eyvallah edemeyiz. Bunun da ge-
reğini yapmaya mecburuz. 

Bütün bunlara rağmen, meseleyi suhuletle 
çözmek için sonuna kadar sabrettik, müca-
dele ettik. Sonuçta kendi göbeğimizi ken-
dimizin kesmesinden başka çare kalmadı-
ğını gördük. Barış Pınarı Harekâtı aşaması-
na, işte böyle bir sürecin sonunda ulaştık. 
Dün saat 16 itibariyle hava kuvvetlerimiz 
önceden belirlenen hedefleri vurmaya baş-
ladı. Ardından topçularımız, yine önceden 
belirlenen hedefleri imha etti. Son olarak 
da 22.30 civarında kara birliklerimiz dev-
reye girdi. Şu anda harekâtımız, tüm un-
surlarımızın katılımıyla Telabyad ve Resu-
layn bölgesinde devam ediyor. Harekâtın 
başladığı saatten şu ana kadar 109 terörist 
öldürüldü.

Terör örgütü ve yandaşları hemen, ülke-
mizi karalamak, harekâtımıza gölge dü-
şürmek için yalan-yanlış bir sürü haber 
yaymaya başladı. Hatta, henüz operasyona 
başladığımız bir yerde Hristiyan Suriye 
vatandaşlarının yaşadığı bir bölgeye ön-
ce roket atıp, ardından Türkiye sivilleri 
bombalıyor diye ortalığı ayağa kaldırmaya 
kalktılar. Bombayı atan sizsiniz, füzeleri 
atan sizsiniz terbiyesiz herifler. Bu kara 

propaganda makinasına karşı gerekli ted-
birleri derhal aldık, doğruları tüm dünya 
kamuoyu ile paylaştık, paylaşıyoruz. Hatta 
Hristiyanların liderleri de açıklama yaptı 
ve Türkiye’ye güvenlerini ifade ettiler.

Bu Yılanların Hepsinin Başını  
En Kısa Sürede Ezeceğiz

Hâlbuki terör örgütü sınır ötesinden yap-
tığı saldırılarla, çeşitli ilçelerimizde evleri 
tahrip etti, sivil vatandaşlarımızın yara-
lanmasına yol açtı. Askerimizin karşısına 
çıkacak yüreği olmayanlar, boş buldukları 
yerlerde sivillere saldırarak gerçek yüzleri-
ni ortaya koyuyorlar. Bunlar öyle terbiyesiz 
ki tutuyorlar, kendi yayın organlarından 
çocukları gösteriyorlar. Çocuk katili sizsi-
niz, kadınlara saldıran ve onların katili siz-
siniz. Biz, öyle bir milletiz ki bizim savun-
ma imkânı olmayanlara, kadına, çocuğa 
asla elimiz kalkmaz. Bu bizim inancımızın 
gereği de haramdır. Biz bunları yapamayız. 
Ama inşallah bu yılanların hepsinin de ba-
şını en kısa sürede ezeceğiz. Hiç endişeniz 
olmasın. Suriyeli kardeşlerimizin huzuru 
için bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimizin 
huzuru için bunu başaracağız.

Henüz harekâta başladığımız diğer bölge-
lerle ilgili çalışmalarımız sürüyor, vakti 
saati geldiğinde oralarda da Türkiye’nin 
gücünü göstereceğiz. Daha önceki 
harekâtlarımızda ne yaptıysak, burada da 
onu yapacağız; yani gittiğimiz yerlere barı-
şı, huzuru, güvenliği, esenliği getireceğiz. 
Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Rab-
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hit verirken, ülkemize destek olmak üzere 
cepheye koşan Suriyeli kardeşlerimiz 688 
şehitle adeta bir destan yazdılar. Zeytin 
Dalı Harekâtında ise güvenlik güçlerimiz 
52 şehit verirken, bizimle aynı safta sa-
vaşan Suriyeli kardeşlerimizin kayıpları 
413’ü buldu. Bu harekâtta etkisiz hale ge-
tirdiğimiz terörist sayısı ise 4 bin 600’ün 
üzerindedir. Görüldüğü gibi, Suriye’de hiç-
bir zaman Türkiye terör örgütlerini kullan-
ma yoluna gitmemiş, tam tersine hepsinin 
de başını ezmiştir. 

Bugün bize sürekli Barış Pınarı 
Harekâtından sonra bölgedeki hapishane-
lerde veya kamplarda tutulan DEAŞ’lılara 
ne yapacağımız soruluyor. Her şeyden ön-
ce, biz asla sorumluluktan kaçan bir ülke 
olmadık. DEAŞ’ın bir daha kendi başımıza 
bela olmasını istemediğimiz gibi, Avrupa 
ülkeleri başta olmak üzere dünyanın da 
böyle bir musibete duçar olmasını arzu 
etmeyiz. Dolayısıyla, kontrolümüze geçe-
cek bölgelerdeki DEAŞ’lılara ne yapılması 
gerekiyorsa, onu yapacağız. Cezaevinde 
tutulması gerekenleri cezaevinde tutacak, 
uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri de, 
kabul edilmeleri halinde oraya gönderece-
ğiz. Geride kalan kadın ve çocukları da bir 
ıslah programı çerçevesinde yeniden ken-
di toplumlarına kazandırmanın gayreti 
içinde olacağız. Türkiye bu bölgenin kont-
rolünü ele aldıktan sonra DEAŞ’ın yeniden 
bölgede varlık gösteremeyeceğinden her-
kes emin olmalıdır. Bu güvenceyi, huzur-
larınızda tüm dünyaya vermek istiyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Biz, tam bin yıldır bu topraklarda beraber-
ce yaşıyoruz. Sultan Alparslan Anadolu’yu 
vatanımız yapacak kapıları açarken, 
Malazgirt’te hep birlikte mücadele ettik. 
Bunun için hiçbir zaman herhangi bir et-
nik veya dini azınlığı sistematik ayrımcı-
lığa tabi tutmadık. Şayet böyle bir anlayı-
şımız olsaydı, bölgenin demografik yapı-
sı bin yılda bin defa değişirdi. Ama tüm 
kadim halklar, tüm kadim inançlar, tüm 
kadim kültürler bölgemizde yaşamaya de-
vam ediyor. 

Ben Siirt’ten damat oldum. Siirt’te Arap 
nüfusu kalmadı.  Terör örgütleri Arapları 
Siirt’ten göç etmeye mahkum bıraktılar. 
Hadi çıkın da aksini söyleyin. Bunlar kay-
da geçenler, bunlar bilinenler. Kime neyi 
anlatıyorsunuz. Eğer işgal gücü aranıyorsa 
siz ta kendisisiniz. 

Demek ki, bizim birbirimizle bir mesele-
miz yok. Peki, öyleyse bunca sıkıntı neden 
yaşanıyor? Ne zaman bölgeye dışarıdan 
bir el girmişse, önce herkesi birbirine düş-
man etmiş, ardından bu kin ve nefret ik-
liminde kendi çıkar düzenini kurmuştur. 
İşte Diyarbakır. Diyarbakır’da malum siya-
si partinin önünde haftalardır bekleyen o 
anneleri nasıl anlatacaksınız? O annelerin 
yavrularını Kandil’e kaçıranlar bunun he-
sabını nasıl verecek? Bir adı ‘Kandil’ olan 
Kandil var, bir de Diyarbakır’ın içinde 
Kandil var. Böyle bir yapı… Bütün planla-
malar oradan yapılıyor. 

geçecek herkese kucağımız açıktır. Biz bu 
operasyonda hiç kimsenin, bilhassa da si-
villerin kılına dahi zarar gelmesini istemi-
yoruz. Sadece bize karşı silah kullananları, 
saldıranları, tuzak kuranları hedef alıyo-
ruz. Şayet böyle bir tavrın içinde değilse, 
hiçbir Suriyeli kardeşimiz korkmasın, en-
dişe duymasın. 

Terör Örgütleri Arapları Siirt’ten 
Göç Etmeye Mahkum Bıraktılar

Harekâtımızın adını Barış Pınarı olarak 
belirlerken, rastgele bir tercihte bulun-
madık.  Biz terör örgütünü bölgeden ka-
zıyarak, Suriye’de gerçek anlamda barışı 
tesis etmek üzere bu adımları atıyoruz. 
Harekâtımızı tek başımıza değil, Suriyeli 
kardeşlerimizle birlikte yapıyoruz. Daha 
harekâtımız başlar başlamaz, Suriye halkı-
nı temsil eden pek çok sivil toplum kurulu-
şu temsilcisi, kanaat önderi, aşiret lideri ül-
kemize destek açıklaması yaptı. Bölgedeki 
pek çok yerden terör örgütüne karşı tavır 
alındığının haberleri geliyor. İnşallah, çok 
kısa bir sürede Münbiç’ten Irak sınırına 
kadar olan tüm bölgeyi güvenliğe, huzu-
ra kavuşturup, Suriye halkının üzerinde 8 
yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız. 
Suriye’de, tüm kesimlerin katılımıyla tesis 
edilecek meşru yönetimin, ülkenin toprak 
bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde 
atacağı adımlara desteğimizi şimdiden 
ifade ediyoruz. O gün gelene kadar Suriye 
halkının yanında yer almaya, kardeşleri-
mizin her türlü sıkıntısını gidermeye de-
vam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim,

DEAŞ’ın en çok tehdit ettiği ve zarar ver-
diği ülkelerden biri de Türkiye’dir. Aynı 
şekilde DEAŞ’a karşı en ciddi mücadeleyi 
veren ve en somut başarıları kazanan ülke 
de Türkiye’dir. Dolayısıyla, hiç kimsenin 
DEAŞ’la mücadele konusunda ülkemize 
söyleyecek tek sözü olamaz. Bugün DEAŞ 
tehdidi lafını ağızlarından düşürmeyenle-
rin, daha düne kadar bu örgüte gizli-açık 
ne tür destekler verdiklerini biliyoruz. Hiç 
uzağa gitmeye gerek yok… Sadece ülkemiz 
üzerinden Suriye’ye geçmeye çalışan DE-
AŞ sempatizanlarının önlenmesi konusun-
da nasıl yalnız bırakıldığımızı anlatsak, 
bunların hiçbirinin sokağa çıkacak yüzü 
kalmaz.  Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ’la 
bağlantılı olabileceğini düşündüğü, çok 
büyük bir bölümü de Türk vatandaşı olma-
yan 17 bin kişiyi gözaltına almıştır. Bunlar-
dan, yarısı yabancı uyruklu olmak üzere 5 
bin 500’e yakını halen ülkemizde cezaevle-
rinde tutuklu veya hükümlü olarak bulu-
nuyor. Yine DEAŞ’la mücadele çerçevesin-
de 151 ayrı ülkeden 77 bine yakın şahsa 
Türkiye’ye giriş yasağı koyduk. Ülkemize 
kadar gelebilen 102 ayrı ülkeden 7 bin 600 
kişiyi ise sınır dışı ettik. Halen geri gönder-
me merkezlerinde sınır dışı edilmek üzere 
bekleyen kişi sayısı 851’dir. 

Bundan 3 yıl kadar önce, sınırlarımıza 
yönelik tacizlerin artması ve büyükşehir-
lerimizde yapılan canlı bomba eylemleri 
üzerine, sınır ötesi operasyona mecbur 
kaldık. Fırat Kalkanı Harekâtında 3 binin 
üzerinde DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. 
Bu harekâtta güvenlik güçlerimiz 72 şe-
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Halbuki, tarihi hakikatler gösteriyor ki, 
bizim birbirimizden başka dostumuz, bir-
birimizden başka sırtımızı yaslayacak hiç 
kimsemiz yoktur. Son dönemde Suriye’de, 
Irak’ta, Filistin’de, Kuzey Afrika’da, daha 
önce Balkanlarda, Kafkaslarda yaşananlar 
bu hakikatin birer örneğidir. İşte bunun 
için her fırsatta tüm kardeşlerimize, dost-
larımıza, tüm mazlumlara birlik ve bera-
berlik çağrısında bulunuyoruz. İşte bunun 
için One Minute diyoruz. İşte bunun için 
Kudüs Kırmızı Çizgimizdir diyoruz. İşte 
bunun için Dünya 5’ten Büyüktür diyoruz. 
İşte bunun için Herkes İçin Adalet, Herkes 
İçin Refah, Herkes İçin Huzur diyoruz. İşte 
bunun için hiçbir ayrım yapmadan 4 mil-
yon Suriyeli muhaciri yıllardır toprakla-
rımızda misafir ediyoruz. İşte bunun için 
Suriyeli kardeşlerimizin huzurla evlerine 
dönebilmeleri için bizzat sahaya iniyoruz. 
İşte bunun için kendi güvenliğimiz, kendi 
huzurumuz kadar çevremizdeki ülkelerin 
de esenliğini istiyor, gözetiyor, çaba gös-

teriyoruz. Çünkü biz Türkiye’yiz. Çünkü 
biz sadece yaşatmak için, sadece barış ve 
huzur götürmek için gideriz. Bizim inan-
cımız, bizim medeniyetimiz, bizim kültü-
rümüz bunu emrediyor. Şanlı tarihimiz 
bu duruşun örnekleriyle doludur. İnşallah 
Barış Pınarı Harekâtıyla, şanlı tarihimize 
yeni bir altın sayfa ekleyeceğiz. 

Bir kez daha Allah ülkemizin, milletimi-
zin, ordumuzun, kardeşlerimizin yardım-
cısı olsun diyoruz.

Hani diyorlar ya “İşte Kürtlere AK Parti’de 
yer yok” filan diye. Söyleyeyim size; şu an-
da Parlamento içinde AK Parti grubunda 
291 milletvekilimizin 50 tanesi Kürt kö-
kenlidir. En sonunda bize bunu söyletmeye 
mecbur bıraktılar. Çünkü bizim için köken 
önemli değil,  önemli olan insan olmaktır.

Bu duygularla sizlere sevgilerimi, saygıla-
rımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.

Aziz milletim, değerli milletvekili arka-
daşlarım, kıymetli misafirlerimiz, ülke-
mizin umudu sevgili gençler, sizleri en 
kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle 
selamlıyorum.  

Meclisimizin Yeni Yasama Yılının ve bu ilk 
Grup Toplantımızın, partimiz ve ülkemiz 
için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum. Meclisimiz yeni yasama 

dönemine başladığından beri, mutat 
grup toplantılarımızı, Salı günleri yurt 
dışı programlarımız olduğu için gerçek-
leştiremedik. 

Bir önceki hafta, Sırbistan’daydık. 
Sırbistan’la ilişkilerimize ivme kazandı-
racağını düşündüğüm temaslarımız son 
derece verimli ve başarılı geçti. İkinci Yük-
sek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı-

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
Teröristlerle Masaya Oturmaz

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 16 Ekim 2019
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Ancak bir parantez açıyorum, milletvekili 
arkadaşlarımızın Meclis’e iştirak noktasın-
da zayıf olduklarını grup başkan ve baş-
kanvekili arkadaşlarımdan istihbar ettim. 
Bu tabii bizim gibi böyle güçlü bir partiye 
yakışmıyor. Arkadaşlar, bizim salı, çarşam-
ba, perşembe günlerini fevkalade haller 
dışında  Meclis’te geçirmemiz gerekiyor. 
Arkadaşların, sizleri bahçelerden toplayıp 
gruba getirmemesi lazımdır. Bunu özel bir 
ricam olarak söylüyorum.

Bu dönemde de Cumhur İttifakı olarak 
Meclis’i etkin şekilde çalıştırmakta karar-
lıyız. Ülkemizin ve milletimizin hayrına ol-
duğuna inandığımız her konuda, Meclis’te 
temsil edilen diğer siyasi parti grupları ve 
milletvekilleri ile uzlaşma yollarını arama-
yı sürdüreceğiz. Bununla birlikte, Meclis’in 
gereksiz yere oyalanmasına, kilitlenme-
sine, işlevsiz hale getirilmesine yönelik 
hiçbir girişime de eyvallah etmeyeceğiz. 
Yeni Yasama Yılının bir kez daha ülkemize, 
Meclisimize ve milletvekillerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Suriye’de 9 Ekim saat 16.00’da başlattığı-
mız Barış Pınarı Harekâtı, hamdolsun ba-
şarıyla devam ediyor. Türkiye, Barış Pınarı 
Harekâtını başlatma noktasına bir anda 
gelmemiştir. Bu işin, bölücü terör örgü-
tüyle mücadelemiz bakımından 35 yıllık, 
Suriye sorunu bakımından 8 yıllık mazisi 
vardır. Bugün geldiğimiz noktada, 35 yıl-
dır onbinlerce vatandaşımızın canına mal 
olan, ülkemize yüzlerce milyar dolar mali-
yet getiren bölücü terör meselesinin nasıl 

ortaya çıktığını ve büyüdüğünü daha iyi 
anlıyoruz. Ülkemiz, her hal ve şart altında 
müttefiklik hukukunun gereklerini yerine 
getirmiştir. Buna karşılık, müttefiklerimi-
zin yüzümüze başka konuştuğu, arkamız-
dan ise başka işler çevirdiği, inkârı müm-
kün olmayan bir şekilde açığa çıkmıştır. 
Her şeye rağmen Türkiye’nin tavrı barış-
tan, huzurdan, esenlikten yana olmuştur, 
olacaktır. 

Suriye meselesi, Kuzey Afrika ve Ortado-
ğu coğrafyasını yeniden dizayn edilmesini 
amaçlayan bir projenin ürünüdür. Gerçi, 
biz Suriye yönetimine, daha ortada hiçbir 
çatışma yokken, demokrasiden, hukuktan, 
haktan, adaletten yana tavır takınması 
için çok tavsiyede bulunduk, çok çabala-
dık. Özellikle, vatandaş dahi sayılmadık-
ları için ezilen, horlanan, dışlanan Kürt 
kardeşlerimize, yine ülkemizle irtibatları 
sebebiyle baskı altında tutulan Türkmen 
kardeşlerimize hakkaniyetle davranılma-
sı için ısrarcı olduk. Bunu bizzat Esad’ın 
kendisine defaatle söylemiş bir liderim. 
Maalesef bizim hüsnü niyetle yaptığımız 
tekliflerimiz değerlendirmeye alınmadı, 
hatta tam tersine baskı, şiddet ve zulüm 
yolu seçildi. Suriye’de, yaklaşık bir milyon 
masum insanın hayatına mal olan kriz işte 
böyle başladı. Son 8 senede ülke nüfusu-
nun yarısından fazlasını oluşturan 12 mil-
yon kişinin evlerinden kaçmalarına, bun-
ların yarısının da ülke dışına gitmesine yol 
açan çatışmalar yaşanmıştır. Suriye dışına 
giden 6 milyon civarındaki Suriyelinin 4 
milyonu da ülkemize gelmiştir. Yapılan 
son açıklama Arap Ligi’ne hiç yakışmıyor. 
Ey Arap Ligi, acaba siz ne kadar Suriyeliyi 

nın ardından, Sırbistan’la tam 9 anlaşma 
imzaladık. İş Forumunda da, Türk ve Sırp 
işadamları somut işbirliği imkânlarını de-
ğerlendirdiler. Bu ziyaret vesilesiyle, Türk 
şirketleri tarafından Sırbistan’da kurulan 
6 fabrikanın açılışını, bir fabrikanın da 
temel atma törenini icra ettik. TİKA’nın 
tamamladığı çeşitli projelerin açılışlarını 
yaptık.  2009 yılında kurulan Türkiye-Bos-
na-Hersek-Sırbistan Üçlü Zirve Toplan-
tısını da düzenledik. Ayrıca, Balkanlarda 
ulaşım bağlantılarını artırmak amacıyla 
bir Türk firmasınca üstlenilen Belgrad-
Saraybosna Otoyol Projesi’nin temel atma 
törenini gerçekleştirdik. Projenin yeni bir 
dostluk köprüsü olacağına inanıyorum. 

Biliyorsunuz dün de, Türk Konseyi 7’nci 
Zirvesi dolayısıyla Azerbaycan’ın başken-
ti Bakü’deydik. Ziyaretim kapsamında 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı başta olmak 
üzere, Türk Konseyi Zirvesi’ne iştirak eden 
Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı, Kırgı-
zistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları 
ile Macaristan Başbakanı’yla gerçekleştir-
diğim temaslarda ikili ve bölgesel konuları 
da ele aldık. Bugüne kadar hep “İki devlet 
bir millet” sözünü söylerdik. Dün şunu 
ifade ettim “Beş devlet bir millet.” İnşal-
lah Türkmenistan’ı da buraya kattığımız 
zaman “Altı devlet bir millet” olmak sure-
tiyle bölgede çok daha güçlenerek yürü-
yeceğiz. Görüşmelerde Türk dünyasına ve 
bölgemize ilişkin ortak gündemimizdeki 
meseleleri etraflıca değerlendirme fırsatı 
bulduk. Geçtiğimiz yıl Zirve’ye onur ko-
nuğu olarak katılan Özbekistan, bu defa 
tam üye olarak aramızda yer aldı. Maca-
ristan da, geçen sene olduğu gibi gözlemci 

sıfatıyla bizlerleydi. Böylece, Türk Konse-
yi daha da güçlenmiş oldu. Zirve’de Türk 
Dünyası’nın Aksakalı, Kazakistan Cum-
huriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı 
Nursultan Nazarbayev’e, teklifim üzerine 
Türk Konseyi’nin Onursal Başkanı unvanı 
tevcih edildi. TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk 
Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı ile 
Türk Sanayi ve Ticaret Odası arasında ileti-
şimi kuvvetlendirmek amacıyla Türk Kon-
seyi Koordinasyon Komitesi’nin kurulma-
sını kararlaştırdık. 8’inci Zirve, gelecek 
yıl, inşallah Türkiye’nin ev sahipliğinde 
düzenlenecek. 

Türkiye’nin Tavrı Barıştan, 
Huzurdan, Esenlikten Yana 
Olmuştur

İki haftadır üst üste yapamadığımız grup 
toplantımızı daha fazla geciktirmeyerek, 
Çarşamba günü de olsa gerçekleştirelim 
istedik. Gerçi, bu arada tüm milletvekil-
lerimiz, genel merkez yöneticilerimiz ve 
aileleriyle birlikte, 4-6 Ekim tarihlerin-
de Kızılcahamam’da 29’uncu İstişare ve 
Değerlendirme Toplantımızda bir araya 
geldik. AK Parti 7’nci Olağan Kongre sü-
recinin başladığı şu günlerde gerçekleş-
tirdiğimiz bu toplantının, önümüzdeki 
dönemde çalışmalarımıza ışık tuttuğuna 
inanıyorum. Meclis gündeminde de çok ö-
nemli hazırlıklarımız, kanun tasarılarımız 
bulunuyor. Yargı Reformunun birinci pa-
keti başta olmak üzere tüm bu çalışmaları 
arkadaşlarımızın titizlikle takip ettiklerine 
inanıyorum. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

195194

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-5

le birlikte mücadele bayrağını yükselttik.  
“Ya istiklal ya ölüm” diyerek devletini 
kurmuş bir millete başka türlüsü zaten 
yakışmazdı. 

Değerli kardeşlerim,

Suriye’de, Türkiye’nin başlattığı operas-
yonun ardından DEAŞ tehdidi ortadan 
kalktığında, karşımızda garip bir manzara 
bulduk. Bir tarafta rejim yüzbinlerce insa-
nı katlederek, milyonlarca insanı yerinden 
ederek ilerliyordu. Diğer tarafta ise PKK-
YPG, Amerika’nın ve Avrupa’nın sınırsız 
desteğiyle, bir milyon Arap’ı, Kürt’ü, Türk-
meni, Süryaniyi ve her kesimden insanı 
yerinden ederek sınırlarımız dibinde bir 
terör koridoru oluşturuyordu. Bugün, “Si-
vil kayıpları konusundaki hassasiyetlerin-
den” dem vurarak karşımıza dikilenlerin 
hiçbirinin de, o günlerde sesi çıkmıyordu. 
Biz, İdlip’te 4 milyon insanın hayatını kur-
tarmak için var gücümüzle çalışırken, ya-
sak savma kabilinden cılız sesler dışında, 
bunların hiçbirinden destek göremedik. 
Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’i teröristler-
den temizlerken, destek bir yana, sürekli 
eleştiriye maruz kaldık. 

Şimdi Barış Pınarı Harekatını yürütüyoruz, 
bu defa çok daha aleni bir dirençle, hatta 
saldırıyla karşı karşıyayız. Bugünlerde he-
men her gün, hatta kimi günler birkaç tane 
batılı lider, Barış Pınarı Harekâtını durdur-
mamız için bizi arıyor. Ama bugüne kadar 
bizi, teröristler tarafından ülkemize atılan 
900’e yakın havan ve roketler için üzüntü-
lerini bildirmek üzere kimse aramadı. Bizi, 
bu saldırılarda hayatını kaybeden 20 va-

tandaşımız için başsağlığı, yaralanan 170 
vatandaşımız için geçmiş olsun dileklerini 
iletmek üzere de kimse aramadı. Hatta, te-
rör örgütünü korumak için bizi arayanlar, 
şöyle bir yarım ağızla dahi olsun, bu ko-
nuda tek kelime etmediler. Sadece terör 
örgütü temsilcilerinin yönlendirmesiyle 
bizi itham etmeye, teröristlerden beslenen 
medyanın malzemeleriyle bizi eleştirmeye 
kalktılar. Tabii hepsine de gereken cevabı 
verdik, veriyoruz, vereceğiz.

Esasen, bu yeni karşılaştığımız bir durum 
da değildir. Geçmişte de aynı tavırlarla kar-
şılaşmıştık. Bir gecede 251 insanımızı şehit 
verdiğimiz 15 Temmuz darbe girişiminde, 
sınırlı sayıda dostumuzun desteği dışında 
tamamen yalnız bırakılmıştık. Bize bugü-
ne kadar “Terörle mücadelenizde size nasıl 
yardımcı olabiliriz” diye gelen hiç olmadı. 
Sadece ve sadece teröristlerin iddialarını, 
taleplerini, çıkarlarını korumak için karşı-
mıza çıktılar. 

Eyyy Batı, Türkiye’nin Karşısında 
Değil Yanında Yer Alın

Eyyy Batı… Eyyy Arap Birliği… Eyyy azı-
cık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm ül-
keler… Hepinize sesleniyorum. Bu devran 
elbet dönecek. Asla böyle bir duruma düş-
menizi istemeyiz. Ama şunu bilin ki, yarın 
öbür gün siz de bizimle benzer sıkıntılar-
la karşı karşıya kalacaksınız. İşte o zaman 
birileri de sizin karşınıza, terörle mücade-
lenize destek için değil de teröristlere kol-
kanat germek için çıkacak. Emin olun, o 
zaman bizi çok iyi anlayacaksınız, ama iş 

kabul ettiniz? Siz Suriye’yi Arap Liginden 
çıkardınız, şimdi de Türkiye’ye hakaret et-
mek için Suriye’yi almak gibi bir projeyi 
hayata sokmaya çalışıyorsunuz.

Yaşanan kaos ortamını fırsat bilen kimi 
güçler, DEAŞ adı altında bir cinayet maki-
nesi icat etmiş ve iplerini sürekli ellerinde 
tutarak ortaya salmıştır. Arap Liginin bu-
gün mültecilerle ilgili bir Allah kuruşu des-
tek verdiği vaki mi? Hayır… Avrupa Birliği 
ise sadece 3 milyar Euro gönderdi.  Verdik-
leri söz 6 milyar Euro’ydu. Ancak biz Suriye-
liler için 40 milyar dolar harcadık.  

Türk Milletinin Mazisinde Teslim 
Olma Seçeneği Asla Olmamıştır

DEAŞ’ın faaliyet gösterdiği, katliamlar 
yaptığı, müdahalelere sebebiyet verdiği 
bölgelerin tamamı da, coğrafyamızın ka-
dim halklarının yaşadığı yerlerdir. İslam’la 
uzaktan yakından ilgisi olmayan bu vahşi 
örgüt, İslam ve Müslümanların en büyük 
düşmanıdır. Bugün dahi hala, bölgede 
Müslümanlar lehine atılabilecek her adı-
mın önüne, DEAŞ faktörü bir engel ola-
rak çıkartılmaya devam ediliyor. Üstelik 
DEAŞ’ı proje olarak geliştiren, maddi ola-
rak destekleyen, fiilen yönlendiren ülke-
ler, bugün karşımıza güya en büyük DEAŞ 
düşmanı görüntüsüyle çıkıyor. 

Hâlbuki biz bu konuda kimin ne rolü ol-
duğunu gayet iyi biliyoruz. DEAŞ’ın böl-
gemizde çöküşünü başlatan ise Türkiye ol-
muştur. Nerede başlattık bunu, El Bab’da… 
Orada 3 bin DEAŞ’lıyı etkisiz hale getiren 

biz olduk. Ama bunlar, başta FETÖ’cüler 
olmak üzere hep aleyhte propaganda yap-
tılar. Güya biz DEAŞ’a karşı müşfikmişiz. 
Tıpkı bir balon gibi sürekli şişirilen, gücü 
sadece masumlara yeten bu örgütün foya-
sını, Fırat Kalkanı Harekâtıyla biz ortaya 
çıkardık. Bu harekâtta yaklaşık 3 bin terö-
risti etkisiz hale getirerek, DEAŞ balonunu 
söndürdük. Esasen, Fırat Kalkanı’nın ar-
dından müttefiklere, Rakka ve Deyrizor ta-
rafı başta olmak üzere, Suriye’de DEAŞ’ın 
elindeki diğer yerleri de özgürleştirmeyi 
teklif ettik. Hatta harekât planlarımız da-
hi hazırdı. Ancak, o anda anlaşılmaz gibi 
gözüken ama artık gayet iyi bildiğimiz 
sebeplerle müttefikler, Türkiye gibi meş-
ru bir güç yerine, PKK-YPG gibi bir terör 
örgütüyle hareket etmeyi tercih ettiler. Te-
röristler, Fransa’da bir eylem yaptığında, 
Fransız halkının acısını paylaşmak üzere 
tüm dünya ile birlikte biz de oradaydık. 
Buna karşılık DEAŞ ülkemizde 50 kişinin, 
100 kişinin öldüğü pek çok canlı bomba 
saldırısı gerçekleştirdiğinde, yanımızda 
hiç kimseyi bulamadık. 

Meselenin DEAŞ değil, hele PKK hiç değil, 
sadece ve sadece bölgemize yönelik bir 
projenin hayata geçirilmesi olduğu gerçe-
ği, attığımız her adımda bir kez daha karşı-
mıza çıktı. Bu durumda önümüzde iki yol 
vardı. Ya, Avrupa’da ve Amerika’da yazılan 
bu senaryoda bize biçilen role teslim ola-
cak, yani başımıza gelenlere ve geleceklere 
rıza gösterecek, kasap bıçağına boynumu-
zu uzatacaktık, ya da mücadele edecektik. 
Türkiye’nin ve Türk Milletinin mazisinde 
teslim olma seçeneği asla olmamıştır. Biz 
de yapmamız gerekeni yaptık, milletimiz-
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işten geçmiş olacak. Teröristler kapınıza 
dayandığında… Sınırlarınızdan içeri dü-
şen bombalarla vatandaşlarınız ölür ve 
yaralanırken… Şehirleriniz canlı bomba 
saldırılarıyla, terörist eylemleriyle sarsılır-
ken… Terör örgütü mensupları, müttefik 
dediğiniz ülkelerde ellerini kollarını sal-
layarak dolaşır, en üst düzeyde ağırlanır-
ken… Evet, işte bunlar olurken, bakalım 
teröristleri destekleyenlere siz ne diyecek-
siniz, nasıl davranacaksınız? 

Unutmayın, bu dünya etme-bulma dünya-
sıdır. Türkiye, binlerce yıllık güçlü devlet 
geleneği, kadim medeniyet mirası, milleti-
nin sarsılmaz birliği-beraberliği sayesinde 
bu mücadeleyi başarıya ulaştırır. Bundan 
hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama ba-
kalım, o kara gün geldiğinde siz ne yapa-
caksınız? Kendinizi güvende sandığınız 
sırça köşkünüz paramparça olup üzerini-
ze çökmeye başladığında, vatandaşlarınız 
yakanıza yapıştığında, bakalım teröristle-
re bugünkü gibi sahip çıkmayı sürdürebi-
lecek misiniz? Biz bugüne kadar nerede 
bir masum kanı akmışsa, nerede bir maz-
lumun ahı göğe yükselmişse, nerede bir 
garip çaresizce etrafına bakınmışsa, tüm 
kalbimizle ve imkânlarımızla hep orada 
olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra 
da aynısını yapacağız. Teröristler canınızı 
yakmaya başladığında da, yine bu asil mil-
let yanınızda olacaktır. Onun için diyorum 
ki, gelin bu mücadelesinde Türkiye’nin 
karşısında değil yanında yer alın, en azın-
dan karışmayın.

Hele hele NATO üyesi ülkelere sesleniyo-
rum. Geçenlerde söyledim. Bu PKK/YPG 

ne zaman NATO’nun üyesi oldu da benim 
haberim olmadı. Bu nasıl iştir? NATO üyesi 
ülkeler YPG’nin, PYD’nin yanında yer alı-
yor, onlara her türlü desteği veriyor. Silah-
sa silah, mühimmatsa mühimmat… Başta 
Amerika. 30 bin tır Irak üzerinden bunlara 
silah, mühimmat, araç-gereç desteği veri-
yor. Öbür tarafta Avrupa. Almanya’sıyla, 
Fransa’sıyla her türlü desteği veriyor. İşte 
şu anda tüneller var. 90 kilometreyi aşkın 
tünel. Nerede? Suriye’de. Bunun çimento-
su nereden geliyor? Lafarge… Lafarge ne-
rede? Bu bir Fransız firması… Neyle izah e-
deceksiniz? Kimi aldatacaksınız? Bunların 
durumu deve kuşu gibi… Saklayamıyorlar, 
her şey meydanda. Ama bunların da hesa-
bını verecekler.

Değerli kardeşlerim,

Bugün ülkemiz aleyhinde yürütülen kam-
panyanın en önemli malzemelerinden bi-
ri, sivil katliamı iftirasıdır. Türkiye, tarihi-
nin hiçbir döneminde sivil katliamı yap-
mamıştır, yapmaz. Bizim ne inancımız, 
ne kültürümüz, ne ahlakımız buna izin 
verir.  Buna karşılık, bize bu ithamı yö-
neltenlerin geçmişleri sivil katliamlarıyla 
doludur. Geçen Sayın Macron’a söyledim. 
“Ruanda’da, Cezayir’de yüz binlerce in-
sanı katleden siz değil misiniz?” dedim. 
Bunların mazisi katliamlarla doludur. 

Suriye konusunda bizi sivil katliamıyla 
itham edenlere, şunu söylemek istiyo-
rum: Sivil katliamı görmek istiyorsanız, 
Suriye’nin Halep’inden İdlip’ine, Hase-
ke’sinden Rakka’sına, Deyrizor’undan 
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Teröristlerle bizim aramızda arabuluculuk 
yapmaya çalışan bazı liderler var. Bunlara 
dedim ki, “Siz uluslararası savaş hukukun-
da veya siyaset biliminde ne zamandan 
beri devletlerin terör örgütleriyle masaya 
oturduğunu duydunuz. O tür devletler var-
sa bile, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde 
böyle şeyler yoktur. Bizden böyle bir şeyi 
beklemeyin. Bunun için de arabulucu filan 
aramıyoruz. Buna da ihtiyacımız yok.”

2- Türkiye, operasyon bölgesi içinde kala-
cak DEAŞ’lıların sorumluluğunu üstlen-
meye hazır olduğunu en başta ifade etmiş-
tir. Buna karşılık birileri tarafından ısrarla 
korunup kollanan PKK-YPG terör örgütü, 
şantaj malzemesi olarak kullandığı DEAŞ 
mensuplarını serbest bırakmaya başlamış-
tır. Biz ülkemizi hedef almaya kalkacak 
DEAŞ’lıları bir şekilde tepeleriz, gerisini 
bunların yöneleceği diğer yerlerin yöneti-
cileri düşünsün. Kontrol altına aldığımız 
yerlerde PKK-YPG’lilerle birlikte DEAŞ’lı-
ları da etkisiz hale getirmeyi sürdüreceğiz. 

3- Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne 
ve siyasi birliğine saygılıdır. Bu ülkede tüm 
kesimleri temsil eden meşru bir hükümet 
kurulduğunda, güvenliğini sağladığımız 
yerlerin sevk ve idaresini kendilerine bı-
rakacağız. Suriye toprakları terörist işgali 
altındayken, bu ülke adına söylenen hiçbir 
sözün ve atılan hiçbir adımın kıymeti 
olamaz. 

4- Barış Pınarı Harekâtı, Münbiç’ten Irak 
sınırına kadar olan hattın tamamında, da-
ha önceden ilan ettiğimiz 30-35 kilometre-

lik derinliğe ulaşana kadar sürecektir. Bu 
konuda hiçbir istisnamız, hiçbir tereddü-
dümüz, hiçbir açık kapımız yoktur. Yürü-
düğümüz bu yolda bize destek olanları da, 
yolumuza taş ve diken döşeyenleri de not 
ediyoruz. 

Zira Sayın Trump ile üzerinde anlaştığımız 
32 kilometre derinliğindeki 444 kilomet-
relik alanı güvenli bölge olarak ilan ettik. 
Bu güvenli bölgede de bütün plan çalışma-
larımızı yaptık, yapıyoruz. Hatta Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımız burayla ilgili proje 
çalışmalarını da yapmış bulunuyor. Onun 
için de burada paraya ihtiyaç vardır. Eğer 
para olursa biz bu güvenli bölgeyi halleder 
ve buranın lojistik desteğini de sağlarız.

5- Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde 1 
milyon ile 2 milyon arası Suriyelinin geri 
dönüşü için çalışmalara hemen başlamak 
istiyoruz. Uluslararası toplumdan ricamız, 
elindeki imkanları bu projeye destek ver-
mek için kullanmasıdır. Suriye halkını 8 
yıldır yaşadığı azaptan kurtaracak çalış-
malarımıza destek olmak tüm dünyanın 
görevidir. 

6- Türkiye, teröristlerle pazarlık yapılma-
yacağını, yapılsa da anlamı ve neticesi ol-
mayacağını bilecek kadar tecrübe ve dira-
yet sahibi bir ülkedir. Yıllardır teröristlerle 
kucak kucağa yaşayanlar, onlarla istedik-
leri pazarlığı yapabilirler ama biz bu yola 
asla tevessül etmeyiz.  

Bu vesileyle, bizi arayıp teröristler adına 
taleplerde bulunanlara şunları söylemek 

Dera’sına kadar Türkiye’nin ayak basma-
dığı yerlerine bakın. Sivil katliamı gör-
mek istiyorsanız Afganistan’a bakın. Sivil 
katliamı görmek istiyorsanız Arakan’a 
bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız 
Kafkaslarda Yukarı Karabağ’a, Balkanlar-
da Bosna’ya bakın. Sivil katliamı görmek 
istiyorsanız, Türkiye’nin müdahalesin-
den önceki Kıbrıs’a bakın. Sivil katliamı 
görmek istiyorsanız, hemen burnunuzun 
dibinde neredeyse her gün masumların 
sokaklarda taammüden öldürüldüğü 
Filistin’e bakın. Sivil katliamı görmek is-
tiyorsanız, bölücü terör örgütünün kadın, 
çocuk, yaşlı demeden ülkemiz toprakla-
rında 35 yıldır yaptığı terör eylemlerine 
bakın. Velhasıl, sivil katliamı görmek isti-
yorsanız, aynanın karşısına geçin ve tarih 
boyunca ellerinize bulaşmış olan masum 
kanlarına bakın. 

Türkiye, bu konuda asla itham edilebile-
cek bir ülke değildir. Türkiye’yi sivilleri 
katletmekle suçlayanın gözü kör, kulağı 
sağır, dili çatal, yüreği taşlaşmış, vicdanı 
kararmış demektir. Bugün dünyada böy-
lesine kapsamlı bir terörle mücadele ope-
rasyonu yürütüp de, Türkiye kadar temiz 
iş çıkartan başka bir ülke yoktur. Suriye’de 
bizi sivilleri hedef almakla itham edenle-
rin Suriye operasyonunu, Irak operasyo-
nunu, Afganistan operasyonunu hatırla-
yın.  Neredeyse her gün, güya “yanlışlıkla” 
vurulan sivil hedeflere, evlere, okullara, 
hastanelere, pazar yerlerine, sokaklara, 
düğünlere, otobüslere ilişkin haberlerin, 
resimlerin, görüntülerin utancıyla güne 
başlıyorduk. 

Şu Ana Kadar Suriye’nin 
Kuzeyinde 1.220 Kilometrekare 
Alanı Temizledik

Biz, yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm 
operasyonlarımızda, kendi güvenlik güçle-
rimizin hayatlarını riske atma pahasına tek 
bir sivilin zarar görmemesi için çalışmış 
bir ülkeyiz. Hiç kimse bize taammüden he-
def alınmış tek bir sivil hedef gösteremez. 
Barış Pınarı Harekâtında, teröristler, sırf si-
vil kayıp oluşsun diye askerlerimize evler-
den, parklardan, kiliselerden, camilerden, 
okullardan, hastanelerden saldırırken, biz 
bunlara asla aynıyla mukabele etmedik. 
Teröristleri takip ettik, sivillerden uzaklaş-
tıkları anda da imha ettik. Bu şekilde adeta 
adım adım ilerleyerek şu ana kadar 1.220 
kilometrekare alanı temizledik.

Bakınız değerli arkadaşlar,

Buradan, herkesin kolaylıkla anlayabilme-
si için şu 6 hususu, tane tane anlatmak is-
tiyorum. 

1- Türkiye, Suriye’de ne Kürtleri, ne Arap-
ları, ne de başka bir kesimi değil, sadece ve 
sadece teröristleri hedef alıyor.  Ülkemiz 
Suriye topraklarında işgal ve istila değil, te-
rörle mücadele harekâtı yürütüyor. Suriye 
halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte 
zalimlere karşı mücadele ediyoruz. Siz ne 
derseniz deyin, biz teröriste terörist demeye 
ve öyle muamelede bulunmaya devam ede-
ceğiz. Sırf ülkemize zarar vermek için terö-
ristleri makamlarında ağırlayanlar, bunun 
utancını ömür boyu taşıyacaklardır. 
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yırlı olsun... Gelmesek de olur. Batar mıyız, 
biter miyiz, öyle bir şey mi var, çok mu me-
raklıyız? Düşünün. Şahsıma, aileme, ba-
kan arkadaşlarıma, 3-4 bakan arkadaşıma 
vize yasağı koyuyorlar. Bu, siyasetten zerre 
kadar nasibini almış olan insanlara yakışır 
mı, bir ülkeye, bir devlete bu yakışır mı? Si-
yaset, duygusallık sanatı değildir. Siyaset, 
birinci derecede insan yönetme, iki ülke 
yönetme sanatıdır.

Aziz Milletim!..

Ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini bi-
liyoruz. En büyük gücümüz, her zaman 
olduğu gibi milletimizin bizatihi kendisi-
dir. Allah’ın yardımı, milletimizin deste-
ği, dostlarımızın duası yanımızda olduğu 
müddetçe, bu mücadeleden de başarıyla 
çıkacağımızdan şüphe duymuyoruz. Yaşa-
dığımız süreç, Suriye meselesinin sadece 
Suriyelileri ilgilendirmediğini, asıl hedefin 
bizim ülkemizin ve milletimizin bekası ol-
duğunu, tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. 
Kökü sağlam olan ağacı rüzgâr deviremez. 
Hamdolsun biz, kökü binlerce yıl ötesine 
uzanan, sapasağlam bir milletiz. Gerekir-
se 7 düveli karşımıza almak pahasına, bu 
ümmetin ve bu milletin onurunu, izzetini, 
haysiyetini yere düşürmedik, düşürmeye-
ceğiz. Şehitler Tepesi hiç boş kalmayacak 
olsa da, Hak için, hakikat için, ülkemize ve 
milletimize hizmet için mücadeleye devam 
edeceğiz. Son nefesimize, gücümüzün son 
takatine kadar bu yoldan dönmeyeceğiz. 
En büyük hesabın Allah’ın hesabı olduğu 
inancıyla, bize dayatılan değil, doğru bildi-
ğimiz yolda yürümekte kararlıyız. Atamız 
Dede Korkut’un dediği gibi; “Yer ve gök… 

Yerdekiler ve göktekiler… Ve Yüce Allah 
şahit olsun ki; Sen er oldukça, yiğit olduk-
ça, adam oldukça… Ve senden olanlar, se-
nin yanındakiler böyle oldukça… Türk mil-
letinin sırtı yere gelmez!..”

Evet, biz dik durursak, sağlam durursak, 
bir ve beraber olursak; Allah’ın izniyle, 
kimse bizim sırtımızı yere getiremez. 

Bu duygularla, Barış Pınarı Harekâtı Böl-
gesinde ve diğer yerlerde kahramanca mü-
cadele eden güvenlik güçlerimize başarılar 
diliyorum. Ülkemizin yanında cephenin 
en önünde aslanlar gibi mücadele eden ve 
şu ana kadar 46 şehit veren Suriye Milli 
Ordusundaki kardeşlerimize Rabbimden 
muvaffakiyetler temenni ediyorum. 

Çeşitli müsabakalarda şampiyon olan ve 
başarıdan başarıya koşan sporcularımı-
zın, Mehmetçik’e verdiği selamların ken-
dilerine başarı olarak dönmesini Allah’tan 
niyaz ediyorum. Yürekleri Türkiye ile bir-
likte atan, ayak bastığımız her yerde boy-
numuza sarılan Suriyeli kardeşlerimize 
teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir 
yanında ülkemizin haklı davasını anlat-
mak için gayret gösteren her vatandaşımı-
za, her dostumuza şükranlarımı sunuyo-
rum. Somali’den Katar’a, Azerbaycan’dan 
Libya’ya, Afrika’dan Asya’ya, Balkanlara 
kadar ülkemiz ve kahraman Mehmetçik-
lerimiz için dua eden kardeşlerime selam 
ediyorum. Türkiye’nin bu önemli davasın-
da, siyasi ve fikri ayrılık gözetmeksizin ül-
kesinin yanında yer alan herkesi yürekten 
selamlıyorum. 

istiyorum. Madem terör örgütüyle bu ka-
dar içli-dışlısınız… Madem terör örgütünü 
bu kadar seviyorsunuz ve kolluyorsunuz… 
Madem masumların akan kanının değil 
de teröristlerin ezilen başlarının derdin-
desiniz… Madem teröristlerin gönlünü 
etmek uğruna Türkiye’nin müttefikliğini 
hiçe saymayı göze alıyorsunuz… Öyleyse 
size bir teklifimiz var. Bizim, terörist bile 
olsa kimseyi taammüden öldürmek gibi 
bir niyetimiz zaten olamaz. Çünkü biz, si-
zin gibi değiliz. Yunus Emre’nin, Hazreti 
Mevlana’nın, Şeyh Edebali’nin, Hacı Bay-
ram Veli’nin torunları, öldürmek değil ya-
şatmak için çalışır. Suriye’deki sorunun en 
kestirme yolu için teklifimiz şudur: Hemen 
bu gece, tüm teröristler silahlarını, malze-
melerini, her şeylerini bırakıp, kurdukları 
tuzakları imha edip, belirlediğimiz güvenli 
bölgenin dışına çıksınlar. Münbiç’ten Irak 
sınırına kadar olan bölgede bu dediğimiz 
yapıldığında, sadece teröristleri hedef alan 
Barış Pınarı Harekatımız zaten kendiliğin-
den sona ermiş olacaktır. 

Bu Milletin Onurunu, 
Haysiyetini  Yere Düşürmedik, 
Düşürmeyeceğiz

Gerçek derdi bölge halkının zarar gör-
memesi olan herkesin bu teklife derhal 
olumlu cevap vermesi gerekir. Şayet dert 
bölge halkının can güvenliği değil de, te-
röristlerin canını kurtarmak ise, yine bu 
teklife olumlu cevap verilmesini bekleriz. 
Yok dert terör örgütünün ülkemize yöne-
lik saldırılarının ve bölge halkı üzerindeki 
baskısının devamı ise, hiç kimse kusura 

bakmasın, böyle bir şeye rıza gösterme-
yiz. Bu yöndeki tekliflere de, üstü örtülü 
veya açık tehditlere de eyvallah etmeyece-
ğimiz, bugüne kadarki tavrımızla herhal-
de anlaşılmıştır. 

Barış Pınarı Harekâtıyla veya harekât ala-
nındaki herhangi bir yerle ilgili kimseye 
bir söz vermedik. Soranlara sadece terör 
örgütünün sınırlarımızın 30 kilometre 
uzağına çekilmesiyle ilgili, sayısız defa tek-
rarladığımız duruşumuzu ifade ettik. Ne 
zamanki Münbiç’ten Irak sınırına kadar 
olan hat boyunca, istisnasız bir şekilde 30-
35 kilometrelik bir derinliği kontrol altına 
aldık, işte o zaman harekâtımız sona erer. 
Bu hedefe ulaşana kadar hiçbir güç bizi 
durduramaz. 

Suriye’deki gelişmeler sebebiyle bizi eko-
nomik yaptırımla tehdit edenlere de diyo-
ruz ki, “Azdan az gider, çoktan çok gider.” 
Bizde açtığınız her yaranın çok daha bü-
yüğü sizin ekonominizde açılır. Bizim ke-
silen sakalımız bir süre sonra çok daha 
gür şekilde yerine gelir, ama sizin kayıp-
larınızın telafisi o kadar kolay olmaz. Su-
riye konusunu görüşmek üzere ülkemize 
gelecek veya bizi arayacak olan herkes, 
Türkiye’nin bu gayet açık, gayet samimi, 
gayet makul yaklaşımını göz önünde bu-
lundurarak hazırlıklarını yapmalıdır. Ak-
si takdirde beyhude yere zaman ve enerji 
harcamış oluruz. 

Bize ülkelerine girme yasağı koyanların 
iyi düşünmeleri lazım. Bu ne demektir? 
Türkiye gibi bir devlete siz ülkenize girme 
yasağı koyacaksınız. Bize düşen nedir? Ha-
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Bu ülkenin ekmeğini yiyip, suyunu içip, 
havasını soluyup, sonra da bulduğu her 
fırsatta gavurun kılıcını çalanları da mil-
letimizin engin irfanına, takdirine havale 
ediyorum. Günün kavga etme değil birlik 
olma, tek yumruk, tek bilek, tek yürek ol-
ma günü olduğunu bildiğimiz için, bu ko-
nuları tartışmayı ileriye bırakıyoruz. Bizim 
niyetimiz de, çabamız da, hedefimiz de ül-

kemizin, milletimizin, evlatlarımızın daha 
güvenli, daha huzurlu, daha müreffeh bir 
geleceğe sahip olmasıdır. 

Kendimiz için ne istiyorsak, kardeşlerimiz, 
dostlarımız, tüm insanlık için de onu isti-
yoruz.  Şahit Ol Yarab!.. Şahit Ol Yarab!.. Şa-
hit Ol Yarab!..

Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, değerli milletvekili arkadaş-

larım, kıymetli misafirlerimiz, sizleri en 

kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle 

selamlıyorum. Bu hafta yine Çarşamba gü-

nü gerçekleştirdiğimiz Grup Toplantımı-

zın, partimiz ve ülkemiz için hayırlara ve-

sile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.

Dün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
96’ncı yıldönümünü, milletimizle ve dost-
larımızla birlikte coşkuyla kutladık. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, 
İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını, 
ilk günden bugüne kadar Büyük Millet 
Meclisimizde görev yapan tüm milletve-
killerimizi, ülkemize hizmet etmiş herkesi 

Tarihleri Soykırım, Kölelikle 
Dolu Bir Ülkenin, Türkiye’ye 

Ders Verme Hakkı Olamaz

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 30 Ekim 2019
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de, “millete rağmen” değil, “milletle birlik-
te” hareket etmeyi prensip edinen bir anla-
yışın hâkim olması halinde Türkiye’nin ne-
ler yapabileceğini gösterdik. İnşallah hep 
birlikte çok daha fazlasını da başaracağız. 

Kardeşlerim,

Elbette bugüne kolay gelmedik. Hem ül-
kenin yöneticileri olarak bizler, hem de en 
büyük güç ve moral kaynağımız olan mil-
letimiz çok büyük bedeller ödedi. Vesayet 
odaklarının direnişinden darbe teşebbüs-
lerine, terör saldırılarından sınırlarımızın 
tacizine, uluslararası alanda köşeye sıkış-
tırılma gayretlerinden milli birlik ve be-
raberliğimize yönelik tuzaklara kadar pek 
çok badireyle yüzleştik. Tüm bu süreçte 
sadece Rabbimizden yardım istedik, sade-
ce milletimize güvendik. Hamdolsun, ba-
şımızı yere eğecek, yüzümüzü kızartacak, 
bizi güçsüz bırakacak, hezimete uğratacak 
hiçbir durumla karşı karşıya kalmadık. 
Girdiğimiz her mücadelede, Rabbimizin 
yardımını da, milletimizin desteğini de 
hep yanımızda bulduk. Biz de, başarıları-
mıza güvenerek kibre kapılmadık, kera-
meti kendimizde görmedik, dik durduk 
ama diklenmedik. Zaferle değil seferle 
mükellef olduğumuzun bilinciyle, hep da-
ha çok çalıştık, daha çok gayret gösterdik, 
daha çok dua ettik, daha çok milletimizle 
bütünleştik. 

Eksiklerimiz, hatta hatalarımız elbette 
olmuştur. Ama art niyetimiz, içten pazar-
lığımız, korkumuz asla olmadı. Şartlara, 
rakiplere veya düşmanlara değil, sadece 
Rabbimize teslim olduk, sadece milletimi-

ze tabi olduk. En karanlık gecenin bile bir 
sabahı olduğu gerçeğini asla unutmadık. 
Bu hakikatin en çarpıcı örneğini 15 Tem-
muz gecesi yaşadık. FETÖ’cü teröristler 
uçaklarıyla, helikopterleriyle, tanklarıyla, 
silahlarıyla gecenin karanlığında üzerimi-
ze geldiğinde, milletimizle birlikte diren-
dik ve sabahın ilk ışıklarıyla beraber zafere 
ulaştık. Ülkemizin her meselesinde bu an-
layışla, bu kararlılıkla, bu cesaretle hareket 
ettik. Türkiye’yi, Suriye gibi, Irak gibi, Lib-
ya gibi yapabileceklerini sananlara cevabı-
mızı, inlerine girerek, güvendikleri dağları 
başlarına yıkarak verdik. 

Eğer ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar 
karşısında eski Türkiye refleksleriyle hare-
ket etseydik, inanın bana, çok büyük bir fe-
laketi yaşıyor olurduk. Şayet bugün boynu-
muzda esaret zinciriyle, yıkıntıların karşı-
sında halimize ağlıyor durumda değilsek, 
bunu milletimizle birlikte ortaya koyduğu-
muz o büyük direniş ve yeniden şahlanış 
iradesine borçluyuz. Her ne kadar birileri 
hala Türkiye’nin verdiği bu büyük mü-
cadelenin farkında değilse de, milletimiz 
olup biteni görüyor ve hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmıyor. 

Evet, Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veri-
yor ve hamdolsun zafere doğru yürüyor. 
Bu büyük mücadelenin başarısı için önce 
AK Parti olarak bizim kendi birliğimizi, be-
raberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme-
miz gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak orta-
ya koyduğumuz performans, parlamento 
içinde de kendini gösteriyor. Temennim 
bu ittifakın daha ileri safhalara yürümesi-
dir. Aynı şekilde, milletimizle birlikte Bir 

tazimle yâd ediyorum. Vatanımızın bekası 
için canlarını feda eden aziz şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Halen sınırla-
rımız içinde ve dışında, ülkemizin güven-
liği, milletimizin geleceği için fedakârca 
görev yapan güvenlik güçlerimize ve diğer 
kamu personelimize şükranlarımı sunuyo-
rum. Binlerce yıllık tarih yolculuğumuz-
daki son devletimiz olan Cumhuriyetimizi 
yaşatmak ve daha ileriye taşımak için gay-
ret gösteren, emek veren, ter döken herke-
se teşekkür ediyorum. 

AK Parti olarak, hem Meclis’te, hem hü-
kümette yaptığımız çalışmalarla, ülke-
mize Cumhuriyet tarihinin tamamında 
yapılanlardan katbekat daha fazla eser, 
hizmet, yatırım kazandırdık. Bunun için 
Cumhuriyet Bayramlarını, sadece sözle ve 
resmi törenle kutlamakla kalmadık, eser-
lerimizin açılışıyla birer hizmet şölenine 
çevirdik. Marmaray’ı bundan 6 yıl önce 
bir 29 Ekim günü hizmete açtık. Bugüne 
kadar Marmaray’dan geçen yolcu sayısı 
403 milyonu buldu. Bundan 3 yıl önce-
ki 29 Ekim’de de Başkentimizin gurur 
abidelerinden olan Yüksek Hızlı Tren Gar 
Binası’nı hizmete aldık. Geçtiğimiz yılın 
29 Ekim’inde de, Cumhuriyet tarihimizin 
en büyük yatırımlarından biri olan İstan-
bul Havalimanının resmi açılışını yaptık. 
İstanbul Havalimanını da, tam kapasiteyle 
çalışmaya başladığı Nisan ayından beri 41 
milyon yolcu kullandı.

Cumhuriyete, birilerinin yıllardır yapa-
geldiği gibi buram buram özenti kokan 
saçmalıklarla değil, işte böyle ülkeye ve 
millete en büyük hizmetleri kazandırarak 

layık olunur. İnşallah Cumhuriyetimize 
en büyük hizmetimiz de, ülkemizi 2023 
hedeflerimize ulaştırmak olacaktır. Son 
6 yıldır ardı ardına yaşadığımız saldırılar 
sebebiyle, kimi alanlardaki rakamların 
gerçekleşmesi sonraki yıllara kaymış olsa 
da, 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı-
yız. Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük 
mirasın, onlara 2053 ve 2071 vizyonlarını 
hayata geçirebilecekleri bir ülke teslim et-
mek olduğuna inanıyoruz.  

Bugün Gerektiğinde 7 Düvele 
Meydan Okuyabilen Bir 
Türkiye Var

Allah’ın izniyle Türkiye, önündeki psiko-
lojik ve fiziki bariyerleri yıkmıştır. Bugün 
artık karşımızda kendine güvenen, tari-
hinden güç alan, milleti ve devletiyle aynı 
ideallere kenetlenmiş bir ülke vardır. Dün 
adeta yok sayılan, sadece kendine bahşe-
dilen sınırlar içinde hareket eden bir ülke 
görünümünden, bugün küresel düzeyde 
oyun kuran bir devlet haline geldik. Üç-beş 
milyar dolarlık manipülasyonlarla ekono-
mimizin çökertildiği, üç-beş kontra ham-
leyle siyasetimizin dize getirildiği, üç-beş 
terör eylemiyle ülkemizin hizaya sokuldu-
ğu günler, hamdolsun geride kaldı. Artık, 
her alanda kendi iradesini ortaya koyabi-
len, gerektiğinde 7 düvele meydan okuya-
bilen bir Türkiye var. Yıllarca hep tek bir 
yöne bakmaktan boynu ağrıyan Türkiye, 
nihayet 360 derece görüş açısına sahip bir 
ülke haline geldi.  Bu noktaya, milletimizle 
birlikte verdiğimiz 17 yıllık mücadelenin 
sonunda ulaşabildik. Siyasette ve yönetim-
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rak malum komisyon çalışmaları var. On-
dan sonra parlamentoda takvimler olacak. 
Tüm bunlarda eğer iktidar partisi olarak, 
Cumhur İttifakı olarak yerimizi almazsak, 
bunun izahı olmaz. Bunu, harfiyen yerine 
getirmemiz lazım.

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, sadece 81 vilayetten ve artık 82 
milyona ulaşmış olan vatandaşlarından 
ibaret bir ülke değildir. Geçmişte yıllarca 
bizi kendi içimize hapsederek ve kendi 
içimizde kavga ettirerek, hem medeniyet, 
hem tarih misyonumuzdan uzak tuttular. 
AK Parti’nin Türkiye’ye belki de en büyük 
hizmeti, işte bu kısırdöngüyü kırmış olma-
sıdır. Milletimizi yeniden kadim geçmişiy-
le buluşturmayı ve büyük hedeflere sahip 
bir vizyon kazandırmayı başardık. Artık 
hiç kimse, Türkiye deyince Edirne ile Kars, 
Sinop ile Hatay arasında sınırlı bir coğ-
rafyayı anlamıyor. Bu sadece devletimizin 
resmi sınırıdır. Gönüllerimizin sınırları ise 
neredeyse tüm dünyayı kucaklayacak ge-
nişliğe sahiptir. Ecdadımızın asırlar boyun-
ca 3 kıta 7 iklimi yönettiği Topkapı Sarayı-
nın Bab-ı Hümayun Kapısının yanı başın-
da aynen şöyle yazıyor: “Ye’vi ileyhi küllü 
mazlumîn”… Yani, “Bütün mazlumlar ona 
sığınır…” Bu söz, medeniyetimizin ve tari-
himizin insana, dünyaya, hayata bakışının 
en sarih ifadesidir. Yeni Zelanda’da cami 
basıp katliam yapan alçağın silahına kazı-
dığı sembollere baktığımızda ise tam tersi 
bir zihniyet karşımıza çıkıyor. Bu anlayışın 
yücelttiği isimlerin neredeyse tamamı, dö-

nemlerinin katilleri olduğu halde zalimler 
tarafından sembolleştirilmiş kişilerdir.  
Hâlbuki bizim ecdadımız, asırlarca idare-
si ve nüfuzu altında kalan on milyonlarca 
kilometrekarelik coğrafyayı “Bütün maz-
lumlar ona sığınır” anlayışıyla yönetmiş-
tir. İspanya’daki Yahudilerden Rusya’daki 
muhaliflere, Kafkasya ve Balkanlardaki 
masumlardan, Afrika’daki gariplere kadar 
herkes başı dara düştüğünde buraya sığın-
mıştır. Senegal, Gore Adası’ndan on binler-
ce köle, ayaklarında, boyunlarında zincir-
lerle Amerika’ya kadırgalarla taşınmışlar-
dır. Şimdi bunun hesabını acaba Amerika 
tarihe nasıl verecek? Asıl sorumlu olan 
bunlar. Ama böyle bir hesap verildi mi? O 
adadaki hücreleri gördüğümüzde “İnsan-
lık bunu da yaşamış” dedik.

İstiklal Harbimizi verirken, bu coğrafyanın 
tamamından maddi ve manevi destek al-
dık. Bugün Osmanlı coğrafyasının neresine 
gidersiniz gidin, “Türk” dendiğinde insan-
ların gözlerinde bir sevgi, saygı, muhabbet 
ışıltısı görürsünüz. Hatta, bu coğrafyala-
rın elimizden çıktığı dönemlerde mille-
timize husumet besleyenler dahi şimdi 
bizi muhabbet dolu bir şekilde karşılıyor. 
Bu büyük coğrafyada “Türk” bir kavmin 
değil, bir medeniyetin adıdır. Bunun için 
her fırsatta Türkiye diyoruz, Türk Milleti 
diyoruz. Biz de bugün, işte bu büyük me-
deniyeti yeniden ayağa kaldırmanın, yeni-
den tüm dünyada özlemle beklenen hale 
getirmenin çabası içindeyiz. Dün olduğu 
gibi bugün de, kalbimizi ve imkânlarımızı, 
rengine, diline, inancına, fikrine-zikrine 
bakmadan tüm mazlumlara açıyoruz. 

olacağız, İri olacağız, Diri olacağız, Kardeş 
olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. 
Türkiye’nin en büyük gücü işte bunu başa-
rabiliyor olmasıdır. 

Şu gerçeğin sayısız örneğini gördük. Biz 
kendi içimizde birliğimizi ve beraberli-
ğimizi sağlam tuttuğumuzda, sahada ve 
masada sözümüzü dinletebiliyoruz. Eko-
nomimizin de, savunma sanayimizin de, 
ticaretimizin de, ihracatımızın da, istihda-
mımızın da başarısı, buna bağlıdır. Siyasi 
tercihi, kökeni, inancı, meşrebi ne olursa 
olsun, büyük ve güçlü Türkiye mücadele-
mizde bize destek veren milletimizin her 
bir ferdine, dünyanın dört bir yanındaki 
dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 

Enflasyonda ve Faizde Tek Haneli 
Rakama Ulaşacağız

Yaşadığımız dönemin ehemmiyeti, bizi, 
iç siyasetteki gaflet ve dalalet ürünü kimi 
sataşmalardan, iftiralardan, hezeyanlar-
dan uzak durmaya mecbur bırakıyor. İşte 
ekonomiyle ilgili, “Çökerttik-çökertiyoruz, 
battı-bitti” dediler. Ne oldu? Bitti mi? Bat-
tı mı? Elhamdülillah biz küllerimizden 
nasıl tarihte ayağa kalktıysak şimdi yine 
aynı şekilde ayağa kalktık ve yola devam 
ediyoruz. Görüldüğü gibi faiz ve enflasyon 
sürekli iniyor. İnşallah enflasyonda tek ha-
neli rakama ulaşacağız. Faizde de aynı şe-
kilde tek haneli rakamlara ulaşacağız. Bu-
nu başaracağız ki ekonomi rayına oturmuş 
olsun. 

Elbette densizlik düzeyine varan söz ve 
davranışlara, ilgili arkadaşlarımız gereken 
cevabı veriyorlar, verecekler. Ama biz, tüm 
vaktimizi, enerjimizi ve konsantrasyonu-
muzu, ülkemizi bu fırtınadan sağ-salim bir 
şekilde çıkarmak için teksif ediyoruz. Biz 
milletimize sorumluluğumuzu en güzel 
şekilde yerine getirmenin gayretindeyiz. 
Biz, Türkiye’yi hayalleri ve hedefleriyle ku-
caklaştırmanın derdindeyiz. Buradaki her 
bir arkadaşımız da, bulunduğu yerde işini 
en güzel, en verimli, en samimi şekilde yü-
rüterek, bu mücadeleye destek olacaktır. 
Meclis grubumuz olarak sizlerden ricam 
da, komisyon ve genel kurul gündemin-
deki kanun çalışmalarını, en küçük bir 
boşluğa ve hataya yer vermeyecek şekilde 
hassasiyetle yürütmenizdir. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun. 

Allah rızası için, parlamento çalışmaları-
mızda lütfen karar yeter sayısı noktasın-
da grubumuzu darda, zorda bırakmayın. 
Toplantı yeter sayısında grubumuzu dar-
da, zorda bırakmayın. Önce toplantı yeter 
sayısı, karar yeter sayısı, hep birlikte ora-
da yer alacağız ki muhalefetin karşısında 
gülünç duruma düşmeyelim. Bir iktidar 
partisine yakışan budur. Bu millet sizleri, 
bizleri, buraya bunun için gönderdi. Eğer 
bunu yapmazsak vebali büyüktür. Açık ko-
nuşuyorum, aldığımız ücreti de kendimize 
helal kılamayız. Salı, çarşamba, perşembe 
günleri Meclisteki çalışmalarda sürekli 
bulunmamız lazım. Şimdi bir de bütçe dö-
nemine giriyoruz. Bu dönemde sürekli ola-
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rafyada bin yıldır kesintisiz bir mücadele 
içindeyiz. Ama siz bunu başaramazsınız. 
Siz de bunu yapacak yürek de yok, tecrübe 
de yok, irade de yok. Siz sadece sömürme-
yi bilirsiniz. Siz sadece sivilleri acımasızca 
katletmeyi bilirsiniz. Siz sadece çıkarınız 
için herkesi ve her şeyi kullanmayı bilirsi-
niz. Bugüne kadar Suriye’ye, Irak’a, Kuzey 
Afrika’ya hapsettiğinizi sandığınız terör 
balonları bir gün mutlaka patlayacak. İşte 
o zaman buradan saçılan pislikler, her ta-
rafınıza şiddet olarak, kan olarak, acı ola-
rak, kaos olarak bulaşacak. Ülkelerinizde 
himaye ettiğiniz, destek verdiğiniz, tem-
silcilerini en üst düzeyde ağırladığınız te-
röristlerin ellerinde nice masumların kanı 
var. Onları kucaklayarak, siz de aynı insan-
lık suçuna ortak oluyorsunuz. 

Bazı ülkeler, milli güvenliklerine tehdit 
olarak gördükleri teröristleri her nerede 
olursa olsun bulup ortadan kaldırıyorlar. 
Öyleyse, Türkiye’nin de aynı hakka sahip 
olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna, 
ellerini sıktıkları, övgüler dizdikleri terö-
ristler de dâhildir. İnşallah yakında bu ko-
nuda milletimize müjdelerimiz olacak. 

Biz her fırsatta ikaz görevimizi yaparak, 
bununla yetinmeyip gerektiğinde istihba-
rat da vererek, vicdani ve ahlaki sorum-
luluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. 
Diğer ülkelerden tek beklentimiz, teröriste 
terörist gibi, masuma masum gibi, haklıya 
haklı gibi, haksıza haksız gibi davranmala-
rıdır. Bu denge bozulduğunda, mazlumun 
ahı göğe yükselir ve o ah dağları devirir. 
Biz, mazlumun bedduasının, arada hiçbir 
perde olmadan doğrudan Rabbine ulaş-

tığına inanıyoruz. İşte o zaman ilahi ada-
letin tecellisi de kaçınılmaz hale gelir. Bu 
vesileyle yurt dışında bulunan tüm vatan-
daşlarımıza diyorum ki, Türkiye tüm gücü 
ve imkânlarıyla daima yanınızdadır. Va-
tandaşlarımızın uğradıkları saldırılar ve 
haksızlıklar konusunda, gereken her türlü 
girişimde bulunacak, mutlaka hesap sora-
cağız. 

“Selam Tüm Mehmetçiğimize” 
Diyerek Yola Devam Edeceğiz

Yurt dışındaki kardeşlerimizin, siyaset, 
sivil toplum faaliyeti ve ekonomik güç 
yoluyla, yaşadıkları ülkelerin karar alma 
mekanizmalarında etkin hale gelmeleri 
çok önemlidir. Eskiden beri Ermeni te-
rör örgütlerini ve PKK’yı, son dönemde 
FETÖ’yü destekleyenler bunu yapabiliyor-
sa, bizim vatandaşlarımız da aynı başarıyı 
göstermelidir. Sadece Avrupa’da yaşayan 5 
milyonun üzerindeki vatandaşımız birlik 
ve beraberlik içinde hareket ederek gücü-
nü ortaya koyduğunda, bunun karşısında 
kendine çeki-düzen vermeyecek hiçbir 
ülke yoktur. Bunlar Barış Pınarı Harekâtı 
nedeniyle askerini selamlayan sporcuları-
mızdan korkacak kadar zavallıdır. Bir kız 
tekvandocumuz şampiyon oluyor, asker se-
lamını çakıyor, bunlar korkuyor. İşte tablo 
budur. Onun için biz yılmadan kararlılıkla 
yolumuza devam edeceğiz, selamımıza da 
ara vermeyeceğiz. “Selam tüm Mehmetçi-
ğimize” diyerek yola devam edeceğiz.

Artık aramızdaki küçük farklılıklardan 
kaynaklanan ayrılıklara, çekişmelere, hu-

Yakında Terörle Mücadele 
Konusunda Milletimize 
Müjdelerimiz Olacak

Peki, karşı cenahta durum nedir? Barış 
Pınarı harekâtımızla bir kez daha gördük 
ki karşımızdakiler, bir asır önce, iki asır 
önce ne hissediyorlarsa onu hissediyor, 
ne yapıyorlarsa onu yapıyorlar. Görünüş-
te ne kadar medeni, ne kadar zengin, ne 
kadar gelişmiş olurlarsa olsun, içlerinde-
ki kini, nefreti, ilkelliği her fırsatta ortaya 
döküyorlar. Bakınız, Barış Pınarı Harekâtı 
başladığından beri, yurt dışında, bilhassa 
da Avrupa’da, terör örgütü mensupları ta-
rafından ülkemiz aleyhine 700’e yakın ey-
lem gerçekleştirildi. Bunların çoğu bizimle 
NATO’da beraberler. Çoğu ülke de müza-
kereci olduğumuz Avrupa Birliği’nde mu-
hatabımız konumunda. Bunlara rağmen 
eylemler bu ülkelerin polislerinin nezare-
tinde düzenleniyor. Bir ses var mı? Yok. Bu 
eylemlerde 79’u doğrudan bayrağımıza, 
misyonlarımıza, camilerimize, dernekleri-
mize veya vatandaşlarımıza yönelik şiddet 
içeriyordu. Gerçekleştirilen saldırılarda 
36 insanımız yaralandı. Yine bu saldırılar-
da ülkemize veya vatandaşlarımıza ait pek 
çok bina, araç, işyeri zarar gördü.  Üstelik 
terör örgütü yandaşları bu saldırılarını, 
Avrupa devletlerinin siyasi ve fiili hima-
yesinde gerçekleştiriyor. Terör örgütü yan-
daşları vatandaşlarımızı hedef alırken, o 
ülkelerin emniyet güçleri masumları koru-
mak yerine, ellerini-kollarını tutarak, karşı 
tarafın daha rahatça saldırmasını sağlıyor. 
Türkiye lehine en küçük bir söze ve davra-
nışa izin vermeyenler, kendi ülkelerinin 

de terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’nın 
sembollerinin sokaklarında dolaştırılması 
için her türlü kolaylığı gösteriyor. 

Değerli arkadaşlar, 

Buradan bir kez daha Avrupa başta olmak 
üzere, terör örgütlerini destekleyen ülke-
lere sesleniyorum: Yanlış yapıyorsunuz. 
Bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör 
yılanı, eninde sonunda dönüp sizi de ısıra-
cak. Sokaklarınızda bombalar patlamaya, 
teröristlerin silahları ölüm kusmaya, van-
dallar etrafı yakıp yıkmaya başladığında, 
yaptığınız hatayı elbette anlayacaksınız. 
Ama iş işten geçmiş olacak. Gelin, yol ya-
kınken bu yanlıştan dönün. Sarı Yelekliler 
eylemleri sadece Fransa ile sınırlı kalmaya-
cak ve Avrupa geneline yayılacak. Zira al 
mazlumun ahını çıkar aheste aheste… Sırf 
bir beladan kurtulmak için, ülkenizden 
içi silah dolu çantayla uçağa binip ayrılan 
teröristlere dahi yıllarca göz yumduğunu-
zu biliyoruz. Size isimlerini bildirdiğimiz 
teröristler konusunda hiçbir işlem yürüt-
mediğinizi de biliyoruz. Şimdi de kendi 
vatandaşınız olan teröristleri teslim alma-
mak için kıvrandığınızı da biliyoruz. İşte 
DEAŞ’ın içinde sizin teröristleriniz var, 
hadi alın diyoruz, kaçıyorsunuz, almıyor-
sunuz. Bu teröristleri siz yetiştirdiniz, niye 
almıyorsunuz? Hadi alın. Alamazlar, niye? 
Çünkü bu birazda karakter meselesi… Böy-
le yaparak, aslında kendi geleceğinizi tehli-
keye atıyorsunuz. 

Biz Türkiye olarak, her türlü terörün ve 
teröristin üstesinden, Allah’ın izniyle bir 
şekilde geliriz. Çünkü biz yaşadığımız coğ-
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eski adıyla Ayn el-Arap’ın da teröristlerden 
boşaltılması ve kontrolümüzün altına gir-
mesi lazım. Peki, ne olacak? Buraya biz mi 
gireceğiz? Hayır. Buraya Suriyeli kardeşle-
rimiz girecek. Bizim derdimiz onların yer-
lerine dönmesidir. Biz bu adımları bunun 
için atıyoruz. Bu mesele mazlumların me-
selesidir.

7 Kilometrelik Derinlikte Devriye 
Çalışmasını Sürdüreceğiz

İdlib’te de benzer şeyler yaşandı. İdlib, yak-
laşık 4 milyon civarında insanın yaşadığı 
bir yer. Buradan 300-400 bin insan sınırla-
rımıza doğru yürüdüler. Bu insanlar, sınır-
larımızdan herhalde içeri girdiği zaman 
bu rakam 4 milyonun üzerine çıkacaktı. Biz 
gerekli müdahaleyi yerinde yaptık ve orada 
bunun önünü kesmiş olduk. Şimdi kontro-
lü devam ettiriyoruz. İstiyoruz ki bir an ön-
ce Tel Abyad ve Resulayn’ı bir halledelim. 
Diğer bölgelerde de Rusya’yla birlikte dev-
riye çalışmasına başlayacağız. Sınırımızdan 
güneye doğru 7 kilometrelik derinlikte dev-
riye çalışmasını sürdüreceğiz. 

Kısa sürede elde ettiğimiz bu başarı, saha-
da ve uluslararası alanda adeta bir panik 
halinin ortaya çıkmasına yol açtı. Maale-
sef, bizi teröristlerin şehit ettiği 20, yarala-
dığı185 sivil vatandaşımız için üzüntüleri-
ni belirtmek üzere arayan hiç olmadı. Yine 
arayanlar içinde, şehit olan 9 ve yaralanan 
137 güvenlik görevlimizden söz eden de 
hiç olmadı. Aynı şekilde, Suriye halkının 
gerçek evlatları olan Suriye Milli Ordusu 
saflarında vatanlarını teröristlerden te-

mizlerken şehit olan 124 ve yaralanan 463 
kardeşimizi de soran olmadı. Onlara ‘terö-
rist’ diyorlar. Kim? Amerika. Niye terörist? 
Bunlar bu toprakların sahipleri. Toprak-
larını savunuyorlar. Bunlara nasıl terörist 
dersiniz? Bunlar şu anda bizim askerleri-
mizle beraber bu topraklarda kendi evleri-
ni, topraklarını savunurken şehit olanlar. 
Bunlar ölümü korkutan, ölümü öldüren 
mücahitler.  

Batılı ülkeler, Barış Pınarı Harekâtı es-
nasında “Ne kadar kalacaksınız?” diye 
sordular ve biz de kendilerine “Siz ne za-
man çıkıyorsunuz? Onu söyleyin” dedik. 
Berlin’de, Londra’da bir toplantı yapılması 
teklif edildi. Bu toplantının yapılacağı üç 
yer var; ya Şanlıurfa ya Gaziantep ya İstan-
bul, gelin burada yapalım. Şimdi bu tekli-
fin, gerçekten akılla, mantıkla izahı yok. 
Olayın olduğu yer burası, sen beni Berlin’e 
çağırıyorsun. Ben turist miyim? Ne işim 
var benim orada. Eğer bu konuda samimi, 
dürüstseniz olayın yaşandığı yere gelin. Si-
ze sınırlarımızı bir gezdirelim.  

Bu arada, Başkan Trump ile yaptığımız bir 
telefon görüşmesinin ardından Amerikalı-
lar ülkemize bir heyet gönderdiler. Başkan 
Yardımcısı Pence’in başkanlığındaki he-
yetle oturduk, konuştuk, müzakerelerimi-
zi yaptık ve sonuçta 13 maddelik bir muta-
bakatı kamuoyuna açıkladık. Bu mutaba-
kata göre, Resulayn ve Telabyad arasında 
yer alan 120 kilometre genişlik ve yaklaşık 
32 kilometre derinlikteki bölgenin terör 
örgütlerinden arındırılması gerekiyordu. 
Bunun için harekâtımıza 120 saatlik sü-
reyle ara verdik. Belirlenen sürenin sonun-

sumetlere bir son vermenin vakti gelmiştir. 
Türkiye’nin burada yürüttüğü beka müca-
delesinin en önemli ayaklarından birini de 
yurt dışındaki vatandaşlarımızın oluştur-
duğunu görmeli, kabul etmeli ve gereğini 
yerine getirmeliyiz. Özellikle de Avrupalı 
ve Amerikalı Türklere yakışan budur. Dış 
temsilciliklerimiz ve resmi kurumlarımız 
vasıtasıyla, bu konuda yapılacak tüm giri-
şimlere elbette destek vereceğiz. Ama asıl 
olan, vatandaşlarımızın kendi inisiyatifle-
riyle bu başarıyı sağlamalarıdır. İnşallah o 
günlerin de yakın olduğuna inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Terörle mücadele ve ülkemizdeki Suriye-
lilerin geri dönüşleri konusunda attığımız 
adımlara, 9 Ekim’de başlattığımız Barış Pı-
narı Harekâtıyla, bir yenisini daha ekledik. 
Bu harekât asla bir sürpriz değildir. Fırat 
Kalkanı Harekâtı ile Suriye topraklarını 
güvenli hale getirmeye başladığımız gün-
den beri, bu bölgeyi de teröristlerden te-
mizleyeceğimizi söylüyoruz. Bu aslında bir 
bölgeyi terörden temizleme harekâtıdır. 
Zira o kuşak 444 kilometre… Irak sınırın-
dan Cerablus’a kadar olan o kuşak bizim 
için her an bir tehdit, bir taciz kuşağıydı. 
Buradan sınır illerimize taciz atışı yapılı-
yordu. Biz de gereğini yaptık. 

Buna rağmen, harekâta başladığımızda, 
hem bölgede etkinlik gösteren güçler, hem 
de genel olarak dünya kamuoyunda bir şaş-
kınlık hali belirdi. Çünkü onlar bu kadar 
kısa sürede bir netice alacağımıza ihtimal 
vermiyorlardı. Türkiye’nin söylediğini ya-
pacak güce, iradeye, kararlılığa ve imkâna 

sahip bir ülke olduğunun hala yeterince 
kabul edilemediği anlaşılıyor. Tabii biz 
kimin ne dediğine değil, kendimizin neye 
ihtiyacı olduğuna bakıyoruz. Sınırlarımızı 
teröristlerden arındırmak ve ülkemizdeki 
Suriyelilerin geri dönüşünü sağlamak için 
bu harekâta ihtiyacımız vardı, yaptık. 

Bizim güvenli bölge planımıza Batılı ülke-
ler gerekli olan desteği vermediler. Niye? 
Çünkü bunlar mağdur ve mazlumun ya-
nında değiller. Bunlar sadece öldürmeyi 
bilirler. Sadece silah satmayı bilirler. Bizim 
de tabii ki B ve C planlarımız var. İnşallah 
vakti saati geldiğinde onu da yapacağız. A-
ma bu ülkeler petrol dediğin zaman hemen 
dalarlar. Çünkü bunlar için petrolün bir 
damlası binlerce insanın kanına bedeldir. 

Kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Or-
dusu mensubu Suriyeli kardeşlerimiz ne-
redeyse birkaç saat içinde, harekât sınırı o-
lan 30 kilometrelik derinliğe indi. Şu anda 
Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 4 bin 219 
kilometrekare alan içindeki 558 yerleşim 
birimini, 900’ün üzerinde teröriste etkisiz 
hale getirerek temizlemiş durumdayız. Tel 
Abyad ve Resulayn arası kontrol altında-
dır. Tel Rıfat’ın teröristlerden temizlenme-
si sözünü aldık ve şu an itibarıyla bu terö-
ristlerden temizlendiğine dair bize Rusya 
Federasyonu gerekli bilgileri veriyor. Ye-
terli mi? Yine değil. Münbiç’ten de YPG’yi 
temizleme sözünü aldık. Onun için de “Te-
mizledik” diyorlar. Silahlı Kuvvetlerimiz 
bunun da takibi yapıyor. Yeter mi? Yine 
yetmez. Bizim için bir diğer önemli adım 
da özellikle Tel Rıfat. Tel Rıfat’ın batısına 
doğru gidiyoruz, bugünkü adıyla Kobani, 
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yi sürdüreceğiz. Biz, bölgemizde neredeyse 
yarım asırdır ilmik ilmik işlenen bir büyük 
oyunu bozduk. Şimdi adım adım kendi 
planlarımızı, projelerimizi, önceliklerimizi 
hayata geçiriyoruz. Aynı kararlılıkla yolu-
muza devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Barış Pınarı Harekâtının, özellikle 
Amerika’da, sadece güvenlik politikaları 
ve diplomatik ilişkiler düzeyinde değil, iç 
politikada da çok ciddi sonuçlar doğurma-
ya başladığını görüyoruz. Bunun iki ayrı 
örneğine, dün gece, Temsilciler Meclisinde 
kabul edilen tasarılarla hep beraber şahit 
olduk. Bu tasarlardan biri Ermeni soykırı-
mı iddialarıyla ilgilidir. Esasen, Amerikan 
siyaseti içinde bir ekip, yaklaşık 20 yıldır 
bu yönde gayret gösteriyordu. Bugüne ka-
dar, yönetimlerin feraseti sayesinde engel-
lenen bu yöndeki girişimler, Amerikan ka-
muoyunda ülkemiz aleyhinde oluşan hava 
kullanılarak, Temsilciler Meclisinden ge-
çirildi. Yani bir anlamda fırsatçılık yapıl-
dı. Tabii bizim için bu kararın, daha önce 
çeşitli ülkelerin parlamentolarında atılan 
benzer adımlar gibi, hiçbir hükmü yoktur. 
Açık konuşmak gerekirse, kendileri çalıp, 
kendileri oynuyorlar. Buna rağmen, ülke-
mize atılan bu iftiranın bir ülke parlamen-
tosunda kabul görmüş olmasından dolayı 
üzüntülüyüz. 

Bu nasıl bir anlayıştır? Biz yıllarca şunu 
söyledik; bu iş tarihçilerin işidir. Bu iş arke-
ologların işidir. Görevlendirelim, heyetleri 

oluşturalım, onlar bu çalışmayı yapsınlar. 
Bu işe bir siyaset gömleği giydirilmesin. 
Bütün bu çalışmalar yapıldıktan sonra si-
yasetçiler masaya otursunlar, ondan sonra 
da bunun adını koyalım. Biz arşivlerimizi 
açtık. Bu konuda bizim arşivlerimizde bir 
milyonun üzerinde belge var. Ermenilerin 
elinde varsa onlar da arşivlerini açsın. An-
cak bugüne kadar Ermeniler herhangi bir 
arşiv sunamadılar. Yok ki sunsunlar. Sa-
dece uluslararası camia, “Karşımızda kim 
var? Türkiye var? Türkiye’den daha büyük 
düşman olur mu? Türkiye’nin aleyhine ne 
olacaksa bunu yapın” diyor. Bunu demekle 
bir yere varamazsınız. Hep söylerim, ‘Bal 
bal’ demekle ağız tatlanmaz. “Suçlusun 
suçlusun” demekle de bizi suçlayamazsı-
nız. Ne atmış olduğunuz bu adımı ne de 
almış olduğunuz bu kararı tanımıyoruz. 
Ülkemiz aleyhine oy kullanan tüm temsil-
ciler meclisi üyelerinin bir an önce gerçek-
leri görmelerini diliyoruz. 

Her şeyden önce Türkiye, geçmişte uzun 
yıllar Ermeni terör örgütlerinin saldırıla-
rına maruz kalmış bir ülkedir. Özellikle 
şimdi ben Amerika’ya tekrar sesleniyo-
rum. Özellikle 1970’li ve 1980’li yıllarda 
ASALA, 21 farklı ülkede, Türk büyükelçi-
liklerine ve temsilciliklerine 100’den fazla 
silahlı saldırı gerçekleştirdi,  bundan habe-
riniz var mı? Bu saldırılarda 40’ın üzerin-
de diplomatımız ve temsilcimiz şehit oldu,  
bundan haberiniz var mı? Türkiye’nin bu 
kayıplarından söz dahi etmeyen, ancak bir 
asırdan daha uzun süre önce yaşanmış bir 

da, maalesef, hala teröristler tarafından 
bölgedeki askerlerimize ve Suriye Milli 
Ordusuna yönelik saldırılar devam ediyor. 
Adeta karış karış tarayarak, hem terörist-
leri imha ediyor, hem tahkimatları yıkıyor, 
hem de kalan mühimmat ve malzemeleri 
topluyoruz. Açık konuşuyor ve muhatap-
larımızı ikaz ediyorum: Bu hattın dışından 
gelecek saldırılara en sert şekilde karşılık 
verecek ve gerekirse güvenli bölge sahamı-
zı genişleteceğiz. 

Ardından, sınır bölgemizin diğer yerleri 
için Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de 
bir görüşme gerçekleştirdik. Heyetlerimiz-
le birlikte yaptığımız müzakerelerin ardın-
dan Rusya ile de 10 maddelik bir muta-
bakat metni üzerinde uzlaşıp kamuoyuna 
açıkladık. Buna göre Barış Pınarı Harekâtı 
bölgesinin doğusundaki Aynelarab ile ba-
tısında kalan uzunca bir bölgede yine 30 
kilometre derinliğinde teröristlerden arın-
dırılmış bir bölge oluşturuyoruz. Bunun 
ilk 10 kilometresinde Ruslarla ortak devri-
ye yaparak durumu bizzat kontrol altında 
tutacağız. Diğer bölgeler için de Rusya’nın 
verdiği güvenceler var. Bilindiği gibi, bu 
konuda Ruslarla vardığımız 150 saatlik 
mutabakatın süresi dün akşam itibariy-
le sona erdi. Dün heyetlerimiz arasında 
yapılan görüşmelerde Rusya tarafı bize, 
Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki 
bölgelerden 34 bin terör örgütü mensubu-
nun, beraberindeki 3 bin 260 ağır silahla 
birlikte, 30 kilometrelik hattın dışına çık-
tığını ifade etmiştir. Her ne kadar bizim 
elimizdeki bilgiler, bu konuda henüz tam 

manasıyla başarılı olunamadığına işaret e-
diyorsa da, sahadaki tespitlerimizin ardın-
dan kendilerine gereken cevabı vereceğiz. 
Bu kapsamda, Cuma günü sahada Ruslarla 
ortak çalışmaları başlatıyoruz. 

Teröristlerin Tamamı   
Suriye’den Temizlenecek

Şayet terör örgütü mensuplarının 30 kilo-
metrelik alanın dışına çıkartılamadığını 
görürsek veya her nereden olursa olsun 
saldırılar sürerse, kendi harekâtımızı ger-
çekleştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. 
Gelişmelere göre bu konudaki tavrımızı 
belirleyecek ve hayata geçireceğiz. Şimdi-
lik elimizdeki kazanımları güçlendirmeye 
bakacağız. 

Güvenli hale getirdiğimiz yerlerde altya-
pının güçlendirilmesi, idari kapasitesinin 
geliştirilmesi çalışmalarına hemen başla-
dık. Suriyelilerin güvenli hale getirdiğimiz 
yerlere geri dönüşleriyle ilgili projemizi 
de süratle hayata geçireceğiz. Avrupalı li-
derlerle, ya Kasım ayı içinde ülkemizde, ya 
da Aralık başında Londra’daki NATO Zir-
vesinde bu konuyu detaylı bir şekilde ele 
alacağız. 

Unutmayınız: Bu tür mücadeleler uzun 
solukludur. Bazen bize, “30 kilometrenin 
ötesindeki teröristler ne olacak” diye soru-
yorlar. Diğerlerine ne olacaksa, onlara da 
aynısı olacak; son teröriste kadar tamamı 
temizlenecek. Gerektiğinde sahada, gerek-
tiğinde masada oyunu değiştirecek hamle-
ler yaparak, hedeflerimize doğru ilerleme-
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hadise konusunda tek taraflı hüküm veren 
bu tür girişimlerin tamamını reddediyoruz. 

FETÖ Başı, Değerlendirme 
Noktasında Kullandığınız Bir 
Manivela mıdır?

Şunu tekrar söylüyorum: Bizim inancımız-
da soykırım kesinlikle yasaktır. Buradaki 
bir tehcir olayını soykırım olarak ifade 
edenler sadece kendilerine göre bir suçlu 
aramanın gayreti içerisindeler. Böyle bir it-
hamı, milletimize yapılmış en büyük haka-
ret addederiz. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisimizin, bu tarihi hakikatlere aykırı, ta-
mamen iç politika mülahazalarıyla atılmış 
adıma, derhal hak ettiği cevabı vereceğine 
inanıyorum. Temennim odur ki, bu metin 
Meclisimizden ittifakla geçer ve Amerika 
Birleşik Devletleri’ne gönderilir. Tarihleri 
soykırım, kölelik, sömürü lekeleriyle dolu 
bir ülkenin, Türkiye’ye ne söz söyleme, ne 
ders verme hakkı olamaz. İnşallah bu me-
seleyi önümüzdeki günlerde de yakından 
takip edecek, gereken adımların atılması-
nı, cevapların verilmesini sağlayacağız. 

Temsilciler Meclisinde kabul edilen diğer 
tasarı, Barış Pınarı Harekatı bahanesiyle 
ve ipe sapa gelmez iddialarla şahsıma, ai-
leme, bakanlarıma yaptırım uygulanması 
talebiyle ilgilidir. FETÖ’nün yıllarca piya-

sada dolaştırdığı iddialara dayandırılan ve 
hiçbir iler-tutar tarafı olmayan bu tasarıyı 
da şiddetle reddediyoruz. ABD, FETÖ’ye 
mahkum olacak kadar küçüldü mü? Bu ne 
haldir? Bu adama ülkenizde 400 dönüm 
arazi tahsis ettiniz. Adalet Bakanlığımız, 
sizlere 90 koli bu adamın suç laiyasını 
gönderdi. Bir de oturup bunları inceleyin. 
Burada ne var ne yok bir bakın. Bakmıyor-
sunuz ve Türkiye’ye darbe yapan böyle bir 
terörist başını ülkenizde saklıyorsunuz. 
Yoksa bu sizin özel olarak değerlendirme 
noktasında kullandığınız bir manivela mı-
dır? Bunu da söyleyin. Bundan size bir fay-
da gelmez. 

Onbinlerce insanın katili bir terör örgütü o-
lan PKK’yı desteklemek uğruna Türkiye’ye 
ve şahsıma saldıranlara asla eyvallah et-
meyeceğiz.  Karşımıza delikanlıca çıkmak 
yerine, Türkiye’yi bu tür belaltı vuruşlarla 
dize getireceklerine sananlar hep hüsra-
na uğradılar, bu defa da aynısı olacaktır. 
Amerika’nın, müttefiklik ilişkimiz yanın-
da siyasi dostluğumuzu da sorgulamamıza 
sebep olacak adımlar atmakta ısrar etmesi, 
ileride en çok kendine zarar verecektir. İn-
şallah bu yanlıştan da bir an önce dönerler. 

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

Değerli il başkanlarım, partimizin kuru-
luşundan bu yana il başkanı olarak görev 
yapmış aziz kardeşlerim, kıymetli dava ve 
yol arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygula-
rımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 

2001 yılı Ağustos ayından beri AK Parti 
teşkilatlarında görev yapmış, davamızın 
bugünlere gelmesinde rol üstlenmiş tüm 
kardeşlerimize şükranlarımı sunuyo-

rum. Ebediyete irtihal etmiş kardeşlerime 
Allah’tan rahmet diliyorum. Halen görev 
başında olan arkadaşlarımıza Rabbim’den 
muvaffakiyetler temenni ediyorum. 

AK Partilinin eskisi-yenisi olmaz. Çünkü 
AK Partili olmak demek, sadece bir par-
tinin rozetini taşımaktan ibaret değildir. 
AK Partili olmak demek, bu ülkenin ve 
milletin asırlara sâri medeniyet davası-

Gelin, Dava Sancağını 
Hep Birlikte Yüceltelim

AK Parti’nin Kuruluşundan Bu Yana Görev Yapmış
İl Başkanları ile Toplantı | Ankara | 30 Ekim 2019
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dık. Bu değişim için kimse bizi zorlamadı. 
Milletimize ve kendimize güvendiğimiz 
için çıtayı böylesine iddialı bir seviyeye 
yükselttik. Eğer tek derdimiz iktidarımı-
zı sürdürmek olsaydı, eski sistemde bunu 
çok daha kolayca yapabilirdik. Ama biz, 
ülkemizin istikbalini, milletimizin bek-
lentilerini, demokrasimizin ihtiyaçlarını 
dikkate alarak, tarihimizin en köklü yö-
netim reformunu hayata geçirmeyi tercih 
ettik. “Gelecek seçimleri” değil “gelecek 
nesilleri” düşünen bir partinin başka türlü 
hareket etmesi zaten mümkün değildi. AK 
Parti’yi diğer partilerden ayıran en önemli 
özellik işte budur. Kısır siyasi çekişmeler, 
gündemler, kişisel hesaplar yerine, büyük 
ve güçlü Türkiye hayaliyle engin ufuklara 
açılarak, farkımızı bir kez daha gösterdiği-
mize inanıyorum. 

Tabii bu durum, hepimizin daha çok ça-
lışmasını, daha çok gayret göstermesini 
gerektiriyor. İşte bunun gereğini yerine 
getirmek üzere, sizleri partimiz saflarında 
çok daha etkin, çok daha yoğun bir şekil-
de katkı sağlamaya davet ediyoruz. Genel 
Merkezimizin koordinasyonunda, şehirle-
rimizin her birinde, il başkanlarımızdan 
başlayarak partimizde hizmet etmiş tüm 
kardeşlerimizi yeniden bir araya getirecek 
bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Ne di-
yor Yunus Emre:

Biz sevdik âşık olduk 

Sevildik maşuk olduk

Her dem yeniden doğarız 

Bizden kim usanası

Evet… AK Parti her dem yeniden doğan-
ların partisidir. Bu partiyi kuran, yaşatan, 
bugünlere getiren ve inşallah geleceğe de 
taşıyacak olan milletimizin bizatihi kendi-
sidir. Milletimizle aramızdaki gönül bağı, 
inşallah hep devam edecektir. 

Türkiye’ye 17 yıllık iktidarımızda nasıl çağ 
atlattıysak, inşallah 2023 hedeflerimize 
de ulaştıracağız. Yeter ki, işte şu salonda-
ki muhabbet iklimini koruyalım, kuvvet-
lendirelim, daha da yaygınlaştıralım. Bu 
konuda sizlere çok önemli görevler düşü-
yor. Her birinizin, tecrübenizle, birikimi-
nizle, müktesebatınızla, vizyonunuzla AK 
Parti’ye ve Türkiye’ye daha çok hizmetler 
yapabileceğinize yürekten inanıyorum. 

Kara Toprağa Düşme Pahasına 
Vatanımızı Koruduk

Değerli kardeşlerim,

Eskiler, “Büyük başın büyük derdi olur” 
derler. Türkiye büyüdükçe, imkânları ve 
kazançlarıyla birlikte dertleri de büyüyor. 
Özellikle son 6 yıldır, adeta kesintisiz bir 
saldırı altındayız. Bu saldırıda akla gele-
bilecek her araç, her tuzak, her oyun, her 
fırsat kullanılıyor. Gün geliyor; sokaklarda 
kaos çıkarma senaryoları devreye alınıyor. 
Gün geliyor; mahallelerimiz, ilçelerimiz 
çukurlarla bölünmeye çalışılıyor. Gün geli-
yor; yargı-emniyet güçleri, gün geliyor or-
dumuz içindeki hainler kullanılarak darbe 
girişimleri yapılıyor. PKK’sından DEAŞ’ına 
ve FETÖ’süne kadar tüm terör örgütleri ku-
duz gibi üzerimize salınıyor. Ülkemiz için-

nın bayraktarlığına talip olmak demektir. 
Dava adamının görevi, ancak son nefesini 
verince biter. Teşkilat yöneticisi, belediye 
başkanı, milletvekili gibi unvanlı görevler, 
bu büyük yürüyüşte sadece birer hizmet 
vesilesidir, hizmet vasıtasıdır. Asıl önemli-
si, hiçbir sıfat sahibi olmadan da o büyük 
davanın başarısı için bir nefer gibi çalışa-
bilme erdemini gösterebilmektir. Bunun 
için hiçbir arkadaşımızı “eski AK Partili” o-
larak sıfatlandırmadık, sıfatlandıramayız. 
İnşallah bizim davamız kıyamete kadar a-
yakta kalacaktır. AK Parti, bu davanın tem-
silcisi olmayı hak ettiği sürece, varlığını ve 
hizmetini sürdürecektir. Bu bakımdan, şu 
anda birlikte olduğumuz il başkanlarımızı, 
aktif herhangi bir görevleri olsun-olmasın, 
AK Parti davasının neferleri, ebedi temsil-
cileri olarak görüyorum.

Elbette bu kutlu yolculukta yoldan çıkan-
lar, yolunu kaybedenler, kerameti ken-
dinde görenler olmuştur ve olacaktır. Bu 
ilk insandan bugüne dek var olan bir ger-
çektir. İşte en önemlisi de Kabil ile Habil 
meselesidir. İki kardeş... Kabil, kardeşi 
Habil’i öldürmüştür. Demek ki süreç ora-
dan başlıyor. Bundan sonra da bu devam 
edecektir. Bu bir var olan gerçek. İstenmez 
ama var. Bu nasip meselesidir. Dava adamı 
sıfatını sonuna kadar taşımak herkese na-
sip olmaz. Biz kimin nereye gittiğine değil, 
kendimizin hangi istikamette yürüdüğüne 
bakacağız. Hamdolsun bugün burada, 18 
yıldan beri neredeyse tüm arkadaşlarımız-
la aynı istikamette yürümeye devam ettiği-
mizi görüyorum. Partimize emek vermiş, 
şehirlerinde bu büyük davanın yükünü 
omuzlamış, fedakârlık yapmış, yeri geldi-

ğinde bedel ödemiş arkadaşlarımla bir kez 
daha buluşmuş olmanın bahtiyarlığı için-
deyim. Bana böyle dava arkadaşları, yol ar-
kadaşları, gönül ve mücadele arkadaşları 
verdiği için Rabbime hamd ediyorum. 

Tüm Kardeşlerimizi Yeniden 
Bir Araya Getirecek Bir Gönül 
Seferberliği Başlatıyoruz

Aziz kardeşlerim,

Sizlerle istişare etmek, partimizin 7’nci O-
lağan Kongre sürecini değerlendirmek için 
bir aradayız. Dünya değişirken, bölgemiz 
değişirken, Türkiye değişirken, AK Parti o-
larak bu sürecin lokomotifliğini yapma gö-
revi yine bize düşüyor. Milletimiz, kurul-
duğu günden beri girdiği her seçimde AK 
Parti’yi birinci yaparak, bu görevi bize ver-
diğini göstermiştir. Adeta dört bir yandan 
kuşatıldığımız en sıkıntılı zamanlarımızda 
dahi milletimiz bu vazifeyi yine bize tevdi 
etmiştir. Haziran 2018’de yapılan Cumhur-
başkanlığı ve milletvekilliği ile 31 Mart 
mahalli idareler seçimlerinin sonuçları 
bize çok önemli mesajlar veriyor. Muhte-
melen önümüzdeki yıl sonuna doğru yapa-
cağımız Büyük Kongremizde, milletimizin 
işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyecek, 
kararlılığımızı bileyecek, enerjimizi taze-
leyeceğiz. Ardından da, 2023 yılına kadar 
olan seçimsiz dönemi en iyi şekilde değer-
lendirerek, hep birlikte AK Parti’yi çok da-
ha ileri bir noktaya taşıyacağız. 

Biliyorsunuz, yeni yönetim sistemimizde 
başarı çıtasını yüzde 50’nin üstüne çıkar-
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de başarılı olmadıklarında, bu defa sınırla-
rımıza saldırmaya başladılar. Her saldırıda 
ekonomiyi ihmal etmiyorlar. Hatta dolaylı 
yolları bırakıp doğrudan ekonomimizi çö-
kertmeyi bile denediler. Hamdolsun, tüm 
bu saldırıları püskürtmekle kalmadık, teh-
ditleri kaynağında kurutmak üzere ileriye 
atıldık. 

“Bu vatan kimin” diye soran şair ne diyor:

Bu vatan toprağın kara bağrında 

Sıradağlar gibi duranlarındır

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir

Tutuşup kül olan ocaklarından

Şahlanıp köpüren ırmaklarından

Hudutlarda gaza bayraklarından

Alnına ışıklar vuranlarındır

Evet, işte hep birlikte sıradağlar gibi dur-
duk mu? Durduk. O açılan çukurları kapat-
tık mı? Kapattık. Bütün o evlerden evlere 
tünellerin açıldığı o binaları yıkıp yerlerine 
yepyeni binaları yaptık mı? Yaptık. Bütün 
bu terör örgütlerinin karşısında sıradağlar 
gibi durmak suretiyle oraları yaşanır hale 
getirdik mi? Getirdik. Halen ‘işimiz bitti’ 
demedik. Daha işimiz var, içeride de dışa-
rıda da. Bugün Barış Pınarı Harekâtımızı 
da terör koridorunu yok etmek için yapı-
yoruz. Bunu başardık, bunu hallettik. 

Aynı şekilde içeride de Güneydoğu’da kıs-
men Doğu’da devlet kurma girişimleri ol-
madı mı? Oldu. Kongrelerinde bayrağımızı 
duvara asmaktan çekinenler, Türk bayrağı-
na orada kongrelerinde yer vermeyenler, 
İstiklal Marşımızı okumayanlar, okutmak 
istemeyenler bedelini ödediler mi? Öde-
diler, bundan sonra da ödetiriz, ödetmeye 
de devam ederiz. Anayasamızın ilk dört 
maddesinde bunlar var mı? Var. Gereğini 
yapacaksın arkadaş, yapmıyorsan bedelini 
de ödeyeceksin. Çünkü bu ülke bir hukuk 
devletidir. Hukuk devletinde de bunun ge-
reğini yapacaksın. Yapmıyorsan, kendini o 
zaman başka yer bulursun. Başka yerden 
zaten size alkışlar geliyor. O alkışların gel-
diği yerlerle el tutarsınız. 

İşte bakıyorsunuz, terör örgütünün paçav-
ralarını nerelerde dalgalandırıyorlar? Av-
rupa Parlamentosu’nda mı ararsın, başka 
yerlerde mi ararsın, her yerde… Ama bun-
lar bizim karşımıza geldiklerinde de bize 
dost görünüyorlar. Yalan, sahte, ikircikli, 
çok yüzlü… Artık biz bunlara inanmıyo-
ruz. İşte bunların hepsini, biz özellikle Ba-
rış Pınarı Harekâtı’nda da gördük. Ama biz 
gerektiğinde bir gül bahçesine girercesine 
kara toprağa düşme pahasına vatanımızı 
koruduk.

Tehditlerin evimizin kapısına dayanma-
sını beklemedik. Irak’taysa Irak’ta, Suri-
ye’deyse Suriye’de, dünyanın neresindeyse 
oraya gidip tehditleri kaynağında bertaraf 
edecek iradeyi ortaya koyduk. Yeri geldi; 
dünyanın farklı köşelerinden FETÖ’cü ha-
inleri paketleyip getirdik. Yeri geldi; bölü-
cü teröristleri, yüzlerce kilometre öteden 
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gidip kendilerini en güvende sandıkları 
yerlerde imha ettik. Suriye sınırlarımız bo-
yunca kurulmaya çalışılan terör koridoru-
nu önce Cerablus’ta, sonra Afrin’de, şimdi 
de sınırlarımızın kalan kısmının tamamın-
da parçalayıp attık. 

Türkiye’nin Söylediğini 
Yapabilecek İradeye Sahip 
Olduğunu Tüm Dünya Gördü

Barış Pınarı Harekâtımız devam ediyor. Şa-
yet bize verilen sözler yerine gelir, sınırla-
rımız teröristlerden arındırılır, tahkimat-
lar yıkılırsa, ne ala… . Ne suçlu arıyorsun 
ya? Bunlar bütün o tünellerin betonlarını 
nereden alıp yaptılar? Lafarge… Lafarge 
hangi ülkenin fabrikası? Fransızların. Ey 
Fransa, sen önce bunun bedelini öde. Siz 
terör örgütlerine yardım yataklık yapan 
bir yönetimsiniz, önce bunun bedelini ö-
deyin. Türkiye’nin söylediğini yapabilecek 
iradeye, imkâna ve kararlılığa sahip oldu-
ğunu herhalde tüm dünya görmüştür. Ne 
tehditler, ne şantajlar, ne de sinsi oyunlar 
bizi yolumuzdan döndürebilir. Çünkü biz, 
petrolün veya paranın değil, milletimizin 
istiklali ve istikbali ile ülkemizdeki Suriye-
lilerin evlerine güven içinde dönüşlerinin 
peşindeyiz. Davası hak olanın yardımcısı 
Allah’tır. Hak olan davada zafer de muhak-
kaktır. Biz davamızın haklılığına da, zaferi-
mize de tüm kalbimizle inanıyoruz. 

Değerli kardeşlerim,

Gelin, bu mücadeleyi birlikte yürütelim. 
Gelin, bunun için AK Parti’yi birlikte güç-

lendirelim. Gelin, dava sancağını hep bir-
likte yüceltelim. Bu öyle büyük bir dava ve 
öyle büyük bir mücadele ki, içinde 82 mil-
yonun her birine yer vardır, her birine gö-
rev vardır. Sizler, tecrübeniz, sağduyunuz 
ve ferasetinizle işte bu yeniden yükselişin 
lokomotifleri olacaksınız. 

İnşallah tüm teşkilatlarımızla el ele vererek 
Ömer’leri hep birlikte bulacağız. Ömer’i bi-
liyorsunuz değil mi? 40. Müslüman Ömer. 
Sizler Hatice’leri de bulacaksınız ve bun-
larla beraber kadın kollarımızı, ana kade-
melerimizi oluşturacağız. Ama bir şeyi da-
ha bulacaksınız. Mus’ab bin Umeyr’leri de 
bulacaksınız. Gençlik teşkilatlarımızı da o 
şekilde oluşturmak suretiyle inşallah gele-
ceğe çok daha farklı bir şekilde yürüyece-
ğiz. Yoğun çalışacağız. Kapı-kapı, ev-ev do-
laşacağız. Asla suiistimallere ve yolsuzluk-
lara prim vermeyeceğiz. Bu konularda da 
hassasiyetimizi teşkilat olarak koruyacağız

Sağda-solda dedikodulara, fitneye fesada 
kulak asmayın. Yolumuza revan olalım, 
yolumuza devam edelim. Ben her birinize 
güveniyorum, inanıyorum. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun diyorum. 

Bu duygularla bir kez daha hepinize sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum. Döndü-
ğünüzde şehirlerinizde tüm kardeşlerime 
selamlarımı, muhabbetlerimi iletmenizi 
istiyorum. 

Sizleri Allah’a emanet ediyorum. Rabbim 
yar ve yardımcımız olsun.

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

Geçtiğimiz Pazar günü, 3 Kasım 2002 mil-
letvekili genel seçimlerinin 17’nci yıldö-
nümüne ulaştık. Bu seçimlerde AK Parti, 
yüzde 34,3 oy oranı elde ederek, Meclis’te 
3’te 2’ye yakın bir çoğunlukla, 363 millet-
vekiliyle tek başına iktidara geldi. Aradan 

Türkiye ile Eşit Şartlarda 
Anlaşmaya Hazır Olan 

Herkese Ülkemizin Kapıları 
Sonuna Kadar Açıktır

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 5 Kasım 2019
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istiklal ve istikbal davamızın ayrılmaz bir 
parçası olan kalkınma, büyüme, yatırım, 
refah mücadelesini de asla ihmal etmedik. 
Türkiye’nin 81 vilayetinin her karışına, 82 
milyon vatandaşının her birinin hayatına 
dokunan eserlerimizle, hizmetlerimizle 
milletimizin gönlünü fethettik. Hükümete 
geldiğimizde ülkemizi eğitim, sağlık, ada-
let ve emniyet sütunları üzerinde yüksel-
teceğimizin sözünü vermiştik. Bunun için 
de önceliği bu alanlara verdik. 

Eğitim, hükümetlerimizin bütçelerinde 
hep ilk sırada yer aldı. Eğitim harcamaları-
nın milli gelire oranını yüzde yarım düze-
yinin altından aldık, yüzde 2,5’in üzerine 
çıkardık. Eski dönemin vesayet ürünü ke-
sintisiz eğitim yöntemini bir kenara bıka-
rak 4+4+4 olarak ifade ettiğimiz, 12 yıllık 
ve kademeli zorunlu eğitime geçtik. Katsa-
yı engeli başta olmak üzere, gençlerimizin 
eğitim yarışında haksızlığa uğramalarına 
yol açan anti-demokratik uygulamalara 
son verdik. Meslek liselerini ve imam ha-
tip okullarını yeniden cazip hale getirdik. 
Derslik sayısını 309 bin ilaveyle 578 bine, 
öğretmen sayısını 652 bin ilaveyle 947 bi-
ne, üniversite sayısını 131 ilaveyle 207’ye, 
akademik personel sayısını 98 bin ilaveyle 
168 bine yükselttik. Üniversite öğrencisi 
sayısının 1,6 milyondan 7,8 milyona çık-
ması dahi, tek başına eğitimde geldiğimiz 
seviyenin en çarpıcı ifadesidir. 

Bu vesileyle üniversite öğrencilerimize bir 
müjde vermek istiyorum. 2020 Ocak ayı 
itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim 
kredisi veya bursu rakamları 500 liradan, 
yüzde 10 artışla, 550 liraya çıkıyor. Hatır-

larsanız, bu rakam biz hükümete geldiği-
mizde 45 liraydı. Öğrenim kredisi rakam-
ları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta 
1.100 lira, doktorada 1.650 lira olarak uy-
gulanacak. Yeni öğrenim kredisi ve bursu 
rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Sağlık, en büyük reformları gerçekleştirdi-
ğimiz alanların başında geliyor. Adeta sağ-
lam giren insanların hasta çıktığı sağlık te-
sislerimizi, sisteminden altyapısına kadar 
her şeyiyle yeni baştan düzenledik. Hasta-
ne ve diğer yataklı tedavi kuruluşlarımızın 
sayısını 2 bin 600 seviyesinden 5 bin 500 
düzeyine çıkardık. Hastane yatak sayısını 
240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine 
yaklaştırdık. Doktor sayımızı 92 binden 
161 bine, toplam sağlık çalışanı sayımızı 
378 binden 1 milyon 25 bine yükselttik. 
Çoğu kaporta-motordan ibaret 618 ambu-
lansa sahip bir ülke devralmıştık. Bugün, 
helikopteriyle, uçağıyla, deniz motoruyla, 
paletlisiyle, tekerleklisiyle, her biri en ile-
ri donanıma sahip 5 bin 500 ambulansa 
sahip bir Türkiye var. Tabii bunlar, özel-
likle yaşı 35’in altında olanların anlamak-
ta zorluk çekecekleri büyük bir değişimin 
ifadesidir.

Değerli arkadaşlar,

Adalette, hakim-savcı sayımızı 9 bin 
349’dan 20 bin 742’ye, yardımcı personel 
sayısını 26 binden 70 bin 800’e çıkardık. 
Yargı sistemine sızan FETÖ’cüleri kuyum-
cu titizliğiyle tespit edip temizledik. Mah-
keme sayılarını iki kat artırarak, 256 yeni 
adalet sarayı inşa ederek, yargının işleyişi-

geçen 17 yılda Türkiye’yi nereden nereye 
getirdiğimize baktığımızda, gerçekten göz 
kamaştırıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Üs-
telik bu 17 yıllık dönemde Türkiye, vesa-
yetle mücadeleden envai çeşit terör saldı-
rısına ve ekonomik sabotajlara kadar pek 
çok sıkıntıyla da yüzleşmek zorunda kal-
mıştır. Vesayet odakları, AK Parti’nin hem 
bizatihi varlığını, hem de iktidarını uzun 
süre kabullenemediler. Hatta bugün dahi, 
ellerine imkân geçse, yine AK Parti’yi yerle 
yeksan etmek isteyeceklerinden hiç şüphe-
niz olmasın. Nitekim, en küçük bir fırsatta 
bu tür heveslerin nasıl hortladığını, son 
mahalli seçimlerin ardından yaşanan kimi 
hadiselerde hep birlikte gördük. Vesayet 
güçleri, ülkeyi yönetmemizi engelleme-
ye çalışmanın yanında, bir sembol olarak 
gördükleri Cumhurbaşkanını da bize seç-
tirmek istemedi. Bu engelleme çabasını, 
genel seçime gidip milletimizi hakem tu-
tarak aştık. Sadece bununla kalmadık, ön-
ce Cumhurbaşkanının seçimini doğrudan 
milletimizin uhdesine bıraktık. Ardından 
da tarihimizin en büyük yönetim refor-
munu gerçekleştirerek Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine geçtik. Böylece, AK 
Parti’ye Cumhurbaşkanı seçtirilmek isten-
meyen bir Türkiye’den, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine geçmeyi başaran bir 
Türkiye’ye gelmiş olduk. 

Bununla beraber, özellikle de Türkiye’nin 
başarılarının artık iyice belirginleştiği 
2013’ten itibaren giderek tırmanan kesin-
tisiz bir saldırı sürecini hep birlikte yaşa-
dık. Gezi Olayları dönemini hatırlayın. A-
kılla, mantıkla izahı olmayan bir kampan-
ya başlatıldı ve sokaklarda terör estirildi. 

Vesayete nasıl teslim olmadıysak, bu van-
dallara da eyvallah etmedik ve sokakları 
onlardan temizledik. Ardından FETÖ’nün, 
17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişi-
miyle demokrasiye ve meşru hükümete 
ilk saldırısı geldi. Milletimizle birlikte bu 
oyunu da bozduk. Bu defa, bölücü terör 
örgütünü devreye alıp, çukur eylemleriy-
le vatanımızda delikler açmaya teşebbüs 
ettiler. Teröristleri açtıkları çukurlara gö-
merek, bu girişimi de boşa çıkardık. Aynı 
dönemde her girdiğimiz seçimden birinci 
parti olarak çıkmaya da devam ettik. 

Baktılar ki, AK Parti’yi ne sahada, ne san-
dıkta yenemeyecekler, bu defa doğrudan 
silaha başvurdular. 15 Temmuz darbe gi-
rişiminin milletimiz tarafından cesaretle 
durdurulması, sadece ülkemizin değil, 
dünya demokrasi tarihinin en şanlı dire-
nişi ve başarısı olarak kayıtlara geçmiştir. 
Türkiye’yi terör örgütleri vasıtasıyla ku-
şatmayı planlayanlara cevabımızı, terörist-
lerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek 
verdik. Hem sınırlarımız içinde, hem de 
sınırlarımız dışında, nerede ülkemize doğ-
rultulmuş bir silah varsa, önünde-arkasın-
da kim var diye bakmadan, üzerine gidip 
imha ettik, etmeye devam ediyoruz. 

Öğrenim Kredisi ve Bursları  
500 Liradan, 550 Liraya Çıkardık

Değerli arkadaşlar,

Bugünden 3 Kasım 2002 tarihine kadar 
olan 17 yılın tamamında, demokrasinin 
ve milli iradenin güçlendirilmesi yanında, 
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yapıyoruz. Sistem bu Bay Kemal. Bu yata-
rak olmaz, çalışarak olur. Şehit yakınları-
mıza ve gazilerimize, tarihimizin hiçbir 
döneminde olmadığı kadar sahip çıkarak, 
kendilerine şükran borcumuzu ifa etmeye 
çalışıyoruz.  Böylece, ülkemizde günlük 
harcama düzeyi 4,3 doların altındaki nü-
fus oranını yüzde 30 düzeyinden yüzde 
1,5’a indirdik. Asgari ücretten, memur ve 
emekli maaşlarına kadar her alanda gelir-
leri, buna bağlı olarak da refah seviyesini 
fiilen yukarıya çıkardık. Bugün Türkiye, 
düşük ve orta gelir düzeyini geride bıraka-
rak, yüksek-orta gelir grubuna mensup bir 
ülke haline gelmiştir. 

Türkiye’yi, onurlu ve gerçekten omurga-
lı dış politikaya sahip bir ülke konumuna 
yükselttik. TİKA vasıtasıyla dünyanın dört 
bir yanında yürüttüğümüz kalkınma yar-
dımı faaliyetleri, ülkemizin insani haslet-
lerinin sembolü haline gelmiştir. Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlı-
ğı, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif 
Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kuru-
luşlarımız, yurt dışında ülkemizin eğitim, 
kültür, sanat bayraktarları olarak faaliyet-
lerini yürütüyorlar. 

Muhtarlıklardan Cumhurbaşkanına kadar 
kesintisiz işleyen bir kamu yönetimi siste-
mi ile milletimize sunduğumuz hizmetle-
rin kalitesini her alanda sürekli yükseltme-
nin gayreti içindeyiz. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi, bu bakımdan ülkemizin 
geleceğine bıraktığımız en büyük miras, en 
büyük armağan olacaktır. Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sisteminden rahatsız olanlar 
var. Diyorlar ki “Bu sistem geleneğimize 

ters bir yapı.” Yeri de geliyor yine diyorlar 
ki “Biz Atatürk’ün partisiyiz.” Acaba Gazi, 
ülkeyi parlamenter demokrasiyle mi idare 
etmişti? Gelişmiş ülkeler ya başkanlık ya 
da yarı başkanlık sistemiyle yönetiliyor. 
Ancak dert başka… Dert, kiminle geldi? AK 
Parti iktidarıyla. Bu, Cumhur İttifakı’nın 
ortaklaşa getirmiş olduğu bir sistem. Bu 
durum onları rahatsız ediyor. Bu sisteme 
geçilmesi kimin kararı? Milletin kararı.
Hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindi? 
Bunlarda dürüstlük diye bir şey yok. Ege-
menlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna 
göre, hazırlanan bu sistemi milletimize 
götürdük mü? Götürdük. Milletimiz bu-
na yaklaşık yüzde 52 ile ‘Evet’ dedi mi? 
Dedi. Bundan sonra sizin konuşmanız la-
fügüzaftır.

Değerli arkadaşlar,

Ülkemizi diğer alanlarla birlikte ekonomi-
de de fevkalade ileriye taşıdık. Ekonomi-
mizi, 2003-2018 arasında yılda ortalama 
yüzde 5,6 oranında büyüttük. Milli geliri-
mizi, döviz kurunda geçen yıl yaşadığımız 
ağır saldırıya rağmen 790 milyar dolar 
seviyesinde tuttuk. Satın alma paritesine 
göre dünyanın 13’üncü büyük ekonomi-
si durumundayız. Küçük bir hamleyle bu 
listede kısa sürede birkaç basamak birden 
yükselebilecek bir yerdeyiz. Hükümetle-
rimiz döneminde 9 milyon yeni kişiye iş 
sağlayarak, istihdam rakamını 29 milyona 
yükselttik. 

İhracatımızı 36 milyar dolardan 171 mil-
yar dolara, genel ticaret sistemine göre de 
180 milyar dolara çıkardık. Cari dengemiz 

ni kolaylaştırdık. İstinaftan ihtisaslaşma-
ya, ombudsmanlıktan Anayasa Mahkeme-
sine bireysel başvuru hakkına, HSK’nın 
yeniden yapılandırılmasından askeri mah-
kemelerin kaldırılışına, temel kanunların 
yenilenmesinden infaz sistemine kadar 
pek çok alanda reformlar yaptık. Bugün 
de, milletimize ilan ettiğimiz Yargı Refor-
mu Strateji Belgesinde yer alan düzenle-
meleri paket paket Meclis’e getiriyoruz. 

Emniyet hizmetlerini 306 bini bulan polis 
ve bekçi, 177 bini bulan jandarma ve 6 bin 
500’e yakın sahil güvenlik personeli ile yü-
rütüyoruz. Amacımız, 780 bin kilometre-
kare vatan toprağının her karışında insan-
larımızın güvenli, huzurlu, geleceğinden 
emin bir şekilde yaşamasını sağlamaktır. 

Kademeli olarak hayata geçirdiğimiz re-
formlarla tüm belediyeleri, kaynak ve yet-
ki bakımından, sorumluluk alanlarında en 
güzel hizmetleri verebilecekleri bir seviye-
ye çıkardık.

KOBİ’lere En Büyük Destekler, 
Hükümetlerimiz Döneminde 
Verildi

Sanayi üretimini hem artırdık, hem yay-
gınlaştırdık. Organize sanayi bölgelerinin 
sayısını 120 ilaveyle 313’e, buralardaki 
işletme sayısını 42 bin ilaveyle 53 bine, 
istihdamı da 1,5 milyona yakın ilaveyle 
1,9 milyona yükselttik. Hepsini de kendi 
dönemimizde kurduğumuz ve cari açığı-
mızın azaltılmasında 18,5 milyar dolarlık 
katkısı olan 19 endüstri bölgesinde 86 bin 

istihdam sağladık. KOBİ’lere en büyük des-
tekler, hükümetlerimiz döneminde verildi. 

Savunma sanayi, şahsen ilgilendiğim ve 
gerçekten göğüs kabartıcı başarılara imza 
attığımız bir diğer alandır. Bugün Türkiye, 
milli güvenliği için kimin ne dediğine bak-
madan istediği gibi operasyon yapabiliyor-
sa, bunu savunma sanayinde geldiğimiz 
yere borçluyuz. İnşallah kendi savaş uça-
ğımızdan her türden motorumuza kadar 
tüm savunma sanayi ihtiyaçlarımızı kendi 
imkânlarımızla üretebilir hale gelmemiz 
çok yakındır. 

Kalkınmanın temel unsuru olan enerji 
altyapımızın geliştirilmesi konusunda da, 
Cumhuriyet tarihinde yapılanların tama-
mını katbekat aşan başarılar yakaladık. 
Enerjide toplam kurulu gücümüzü 56 bin 
700 megavat ilaveyle 88 bin 550 megavata 
yükselttik. En büyük başarıyı da yerli kay-
naklara dayalı elektrik üretiminde göster-
dik. Hâlihazırdaki kurulu gücümüzün 52 
bin 657 megavatı yerli kaynaklarla gerçek-
leştiriliyor. 

Milletimizden en çok dua aldığımız alan-
lardan biri de sosyal yardım politikala-
rımızdır. Yıllık sosyal yardım bütçesini 
2 milyar liradan 43 milyar liraya yüksel-
terek, ülkemizde aç ve açıkta kimsenin 
kalmamasının teminine gayret ediyoruz. 
Kimsesiz çocuklardan yaşlılara, engelliler-
den dul kadınlara ve mağdur ailelere ka-
dar her kesimi kuşatan bir sosyal yardım 
sistemi kurduk. Eğer vatandaşlarımız has-
taysa evine doktorlarımızı, hemşirelerimi-
zi göndermek suretiyle tüm bakımlarını 
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tarihimizde ilk defa 5 milyar dolar civarın-
da fazla verir hale geldi. Biz bu cari denge 
meselesini, en az terörle mücadele kadar 
kritik bir beka meselesi olarak görüyoruz. 
Onun için de bu konudaki kararlı duru-
şumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz. Tu-
rizmde bu senenin ilk 9 ayında 42 milyona 
ulaştık, inşallah yıl sonunda 50 milyon ra-
kamını aşacağız. Böylece dünyada en çok 
turist çeken 6’ncı ülke haline geldik. 

Faiz, Bir Ülkenin Kalkınmasının 
Önündeki En Büyük Zulümdür

Döviz rezervlerimiz bir ara epeyce azal-
mıştı ama şimdi toparlandı ve 105 milyar 
dolar seviyesine yükseldi. Ana muhalefet 
partisinin sözcüsü ekonomik gelişmelerle 
ilgili konuşuyor. IMF’e 23,5 milyar dolar 
borcumuzu tamamen ödedik ve böylece 
bir devri kapatmış olduk. Şu anda bizim 
IMF ile bir ilgimiz yok. Ana muhalefet par-
tisi, iktidara çamur atmanın gayretinde-
dir. Bize o çamur bulaşmaz. Çünkü buraya 
sizin ne diliniz ne ağzınız ulaşamaz. Her 
şeyden önce haddinizi bileceksiniz. Niye? 
Sizin bunları yapacak gücünüz, takatiniz 
yok. Zaten IMF olayını bu milletin başına 
dert eden sizsiniz. Bunu peyderpey azaltan 
da biziz ve en sonunda borcu sıfırladık. 
Başbakanlığım döneminde IMF bizden 
5 milyar Euro borç istedi. Arkadaşlara da 
‘verin’ dedim. Baktılar, bu çılgın Türklerin 
sağı solu belli olmaz; “Herhalde bu 5 mil-
yar Euro’yu verecek” dediler ve almaktan 
vazgeçtiler. 

Son dönemde yaşadığımız tüm sıkıntılara 
rağmen, gerek kamu borç oranında, gerek 
toplam borcun milli gelire oranında, ge-
rekse diğer borç kategorilerinin tamamın-
da gelişmiş ülkelerden bile çok iyi durum-
dayız. Ülkemize, geçtiğimiz Ağustos ayın-
dan itibaren döviz kuru, faiz ve enflasyon 
üçgeninde kurulan oyunu bozduk. Hep 
“Bu faizi düşürmekten başka çare yok. Faiz 
düştükçe enflasyon da düşecek. Bu oldu-
ğu zaman büyüme hızlanır” diyorum. Sis-
tem değişince Merkez Bankası Başkanını 
görevden alma yetkisini de aldık. Önceki 
Merkez Bankası Başkanını görevden aldık. 
Çünkü adam laf dinlemiyordu. Yeni arka-
daşımız ile yola devam ettik, “Faiz oranla-
rını düşüreceğiz” dedik. Çünkü faiz bir ül-
kenin kalkınmasının önündeki en büyük 
zulümdür. Yatırımları durdurur, istihdamı 
durdurur, üretimi durdurur, rekabet gücü-
nüzü ortadan kaldırır ve sizin büyümenizi 
de engeller. Bu adımlar atılınca hava de-
ğişti ve enflasyonda tek haneye düştük. Ve 
döviz kurunu nispeten stabil hale getirdik. 
Hem gösterge faizlerinde, hem piyasa faiz-
lerinde ardı ardına indirimler yapılıyor. 

Araç ve konut kredilerindeki düşüş, bu pi-
yasaları yeniden canlandırdı. Enflasyonu 
da, Ekim ayı itibariyle yüzde 8,6 seviyesi-
ne indirerek yeniden tek haneli rakamlara 
düşürdük. Türkiye’nin, öyle masa başında 
tezgâhlanan ayak oyunları ve kumpas-
larla yıkılamayacak kadar güçlü bir ül-
ke olduğunu inşallah herkes görmüştür. 
Bize zarar vermek için atılan her adım, 
Türkiye’nin daha da güçlendiği bir süre-
cin başlangıcı olmuştur, öyle de devam 
edecektir. Ülkemizi devletlerden bir devlet 
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ya Zirvesinde tüm liderlere, “Gelin Suri-
ye sınırlarımız boyunca güvenli bir bölge 
oluşturalım, hem Suriye halkını zulümden 
kurtaralım, hem de sığınmacıları burada 
iskân edelim” dedik. Zahirde herkes bu 
teklifi olumlu karşıladı, ama gerçekleşme-
si için hiç kimse kılını dahi kıpırdatmadı. 
Teröristler, Suriye tarafından sınır şehirle-
rimizi havanla, roketle, silahla taciz etme-
ye başladığında, çağrımızı yeniledik. Peki, 
ne yaptılar biliyor musunuz? Bize destek 
vermek şöyle dursun, ülkemize daha önce 
getirilmiş olan hava savunma sistemlerini 
söküp geri götürdüler. PKK bir yandan, 
DEAŞ bir yandan, rejimin kontrolündeki 
çeşitli terörist unsurlar diğer yandan ülke-
mizde bombalar patlatıp vatandaşlarımızı, 
güvenlik güçlerimizi şehit ederken, hepsi 
de olup bitene seyirci kaldılar. Gezi olayla-
rından çukur eylemlerine kadar ülkemizin 
güvenliğini, milletimizin huzurunu tehdit 
eden her olayda, bizim değil vandalların ve 
teröristlerin yanında saf tuttular. 

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, hepsinin 
de heyecanla gecenin sonunda darbecile-
rin galebe çalmasını beklediklerini çok iyi 
biliyoruz. Hatta Amerika’da, Avrupa’da ve 
kimi Arap ülkelerinde bazıları sabahı bek-
lemeden darbecilere olan desteklerini ifşa 
etmekten de çekinmediler. Türkiye’nin, 
Suriye gibi, Mısır gibi, Libya gibi bu tür 
olaylarla karşılaşınca yıkılacak bir ülke ol-
duğunu sandılar. Milletimiz, tüm bu hadi-
seler karşısında dimdik yanımızda durup, 
mücadelemize destek verince de hüsrana 
uğradılar. Bu hayal kırıklığının etkisiyle gi-
derek hırçınlaştılar, terbiyesizleştiler, per-
vasızlaştılar. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye, her meselesini diplomasiyle, diya-
logla, karşılıklı nezakete ve anlayışa dayalı 
müzakereyle çözmeyi prensip edinmiş bir 
ülkedir. 1999 yılında Amerika’ya sığınan 
FETÖ terörist başı, o günden bu güne ni-
ye tutuluyor?  Türkiye mahkemelerinin 
verdiği 90’ı aşan dosyayı bunlar gördük-
leri halde FETÖ’yü neden saklıyorlar? Bu, 
bulunmayan bir hint kumaşı değil. Demek 
ki burada başka projeler var. Şu anda bu 
terörist başı FETÖ, bir projedir. Bir pro-
je olarak da şu anda Amerika’da 400 dö-
nümlük arazi üzerinde yaşamaktadır. 
Ama öbür taraftan biz de bir şey olduğu 
zaman, “Bunu bize gönderin” diyorlar. 
Kusura bakmayın… 

DEAŞ’ın başı intihar etti. Bunun üzerine 
tüm dünya ayağa kalktı. İyi güzel de bunun 
dışında olanlar gerçekleştiğinde niye aca-
ba sizler gerekli desteği vermiyorsunuz? 
Sizler de gerekli desteği burada vermeniz 
lazım. O ne kadar sizin için önemli ise FE-
TÖ denilen bu terörist başı da bizim için 
o kadar önemlidir. FETÖ’cüler benim 251 
kardeşimi şehit ettiler, 2 bin 193 vatanda-
şımı gazi ettiler. Bunun bir bedeli olmaya-
cak mı? Bunun bir bedeli de kesinlikle bu 
adamın Türkiye’ye teslimidir. Bunun için, 
ha Apo ha FETÖ, hiçbir farkı yok.

DEAŞ’ın en çok hedef aldığı ülkemizi bu 
örgütle irtibatlandırma için, FETÖ ve 
PKK dâhil her aracı kullanmaya çalıştı-
lar. Biz cevabımızı en cahil insanların bile 
anlayabileceği açıklıkta, samimiyette ver-
dik, veriyoruz. 

sananlar, gerimizdeki 2 bin 200 yıllık tec-
rübeyi, milletimizin vatanındaki bin yıllık 
mücadelesini ve yüz milyonlarca insanın 
duasının gücünü görmüyor demektir. Ama 
hepsi de teker teker bu gerçekleri görecek. 
Biz Bir olduğumuz, İri olduğumuz, Diri ol-
duğumuz, Kardeş olduğumuz, hep birlikte 
Türkiye olduğumuz sürece, bu gerçekleri 
her birinin, gerekirse kafasına vura vura 
göstereceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Rahmetli Abdürrahim Karakoç’u bilirsi-
niz. Kendisi, bana göre dünyanın en güzel 
aşk şiirlerinden olan “Mihriban”ın ve yine 
bana göre dünyanın en güzel kahramanlık 
şiirlerinden olan “Vur Emri”nin yazarıdır. 
Rahmetli Karakoç’un “Bir mektup yazdım 
Hasan’a… ha Hasan’a… ha sana” diye baş-
layan bir dizi şiiri vardır. Biz de bugün bu-
rada konuşmamızı sizlere yapacağız; ama 
mesajlarımız tüm milletimize, tüm dünya-
ya, tüm muhataplarınadır. Türkiye, dünya-
da terörle mücadele konusunda en büyük 
mücadeleyi vermiş, en büyük kayıpları ya-
şamış, aynı zamanda en büyük başarıları 
elde etmiş bir ülkedir. PKK terör örgütü 
1984 yılından beri devletimize ve milleti-
mize saldırmaktadır. İçlerinde daha doğ-
mamışlardan kundaktakilere kadar her 
yaştan çocuğun ve annelerinin de olduğu 
on binlerce masum vatandaşımız ile kamu 
görevlimiz bu saldırılarda, alçakça katle-
dilmiştir. Diyarbakır’daki il teşkilatını ni-
ye terk ettiniz? Ey Batı, orada il teşkilatının 
önündeki anneleri niye görmediniz, niye 
görmüyorsunuz? İşinize gelmiyor. Siz ikir-
cikli de değilsiniz, siz çok yüzlüsünüz.

Aynı şekilde binlerce güvenlik görevlimiz 
de bu mücadelede şehadet mertebesine 
ulaşmıştır. Elbette bu sabah da bir kar-
deşimiz Resul Ayn’da el yapımı bomba-
lar temizlenirken şehit oldu. Kendisine 
Allah’tan rahmet diliyorum, onun şahsın-
da tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize 
de Rabb’imden şifalar niyaz ediyorum. Te-
röristler, yaptıklarının karşılığını fazlasıy-
la ödediler, ödemeye de devam edecekler. 
En son terörist inşallah bitinceye kadar bu 
mücadele devam edecek. Kimse bizden bu-
nu durdurmamızı beklemesin.

Şimdi buradan Batıya sesleniyorum: Daha 
öncesinde ASALA terör örgütü, dünyanın 
dört bir yanında temsilciliklerimize yöne-
lik 100 civarında saldırı gerçekleştirmiş, 
40’a yakın diplomatik görevlimizi şehit et-
miştir. Bu sözde Ermeni terör örgütü kar-
şısında gerek Amerika, gerek Batı dünyası-
nın en ufak bir tavrını duyduk mu, gördük 
mü? Hayır. 

15 Temmuz Gecesi, Heyecanla 
Darbecilerin Galebe Çalmasını 
Bekleyenleri Çok İyi Biliyoruz

Yine 1970’li yıllar boyunca yaşanan terör 
olaylarında hep birlikte çok derin acılar 
çektik. Maalesef, Türkiye’nin bu uzun ve 
ağır bedelli terörle mücadele süreci, tak-
dir edilmek yerine, üzerimizde hesapları 
olanlar tarafından kullanışlı bir malzeme 
olarak görüldü. Nitekim, Suriye’den ülke-
mize yönelik terör tehditleri yoğunlaştı-
ğında, müttefiklerimiz başta olmak üzere 
tüm dünyadan yardım istedik. G-20 Antal-
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Değerli kardeşlerim,

Şu gerçeği herkesin bilmesini istiyorum. 
Terör örgütlerine verilen her destek, 
bu yönde atılan her adım, sadece bizim 
mücadele azmimizi biliyor. Barış Pınarı 
Harekâtımızı başlatmadan önce, ülkemize 
böyle bir adım atmaması konusunda ne bü-
yük tehditler savrulduğunu hatırlıyorsu-
nuz değil mi? “Asarız, keseriz, vururuz”dan 
başlayan bu tehditlere rağmen, Barış Pına-
rı Harekâtını başlattık mı? Başlattık. Peki, 
bizi asan, kesen, vuran oldu mu? Olmadı. 
Niye? Çünkü bunlar mertçe mücadele et-
meyi bilmezler. Bunların her işi sinsilik, 
iki yüzlülük, tuzak kurma, oyuna getirme 
üzerine kuruludur. 

Şimdi yine benzer çabalar içindeler. Her 
gün birileri çıkıyor ülkemizi tehdit ediyor. 
Meclislerinde bizim için hiçbir hükmü ol-
mayan kararlar alıyorlar.  Gazetelerinde 
mürekkebinden kin ve kan damlayan ya-
zılar yazıyorlar. Ekranlarda ağızlarını kö-
pürterek analizler yapıyorlar. Arada bir de 
mektuplar yazıyorlar. Eee… Böyle yapınca 
Türkiye korkup geri mi çekiliyor? Siz PKK-
YPG’yi terör örgütü olarak raporlarınıza 
yazmayınca, bu eli kanlı katiller ibra mı o-
luyor? Elbette hayır… Kendi elinizle kurdu-
ğunuz, ipinin de hala siz de olduğunu artık 
itiraf ettiğiniz DEAŞ denen ucubeyle mü-
cadele bahanesiyle katlettiğiniz yüzbinler-
ce masumun vebalinden kurtulamazsanız. 
Türkiye’nin terörle mücadele operasyonla-
rında tek bir sivilin bile burnu kanamaz-
ken, diğer ülkelerin operasyonlarında oluk 
oluk sivil kanı dökülüyor olmasını dünya 
kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. 

Bizi, haklı mücadelemiz için eleştiren-
ler, tehdit edenler, durmaya ve geri çekil-
meye zorlayanlar, teröristler karşısında 
böyle kararlı bir duruş sergilememişler-
di. Çanakkale’de 7 düveli dize getirmiş, 
İstiklal Harbinde 7 düvele rağmen yeni 
devletini kurmuş, bunca yıldır terör örgüt-
leri vasıtasıyla vurulan darbelere rağmen 
dimdik ayakta kalmış Türkiye, bunlara mı 
eyvallah edecek? Bizi yaptırımla korkutan-
lar, bizim için tek yaptırım merciinin Allah 
olduğunu bilmiyorlar galiba. Bize kendi 
isteklerini dikte etmeye çalışanlar, bizim 
sadece milletimizden emir alacağımızı da 
bilmiyorlar galiba. Türkiye’yi müstemle-
keleriyle karıştıranlar, gerçeği görmek için 
bundan daha açık ne tür bir bilgi, belge, ka-
rar bekliyor olabilirler acaba?

İşte burada tekrar söylüyorum. Bu bayrak 
inmez. Bu ezan susmaz. Bu ülke bölünmez. 
Bu millet diz çökmez. Bu devlet, inşallah, 
ilelebet payidar kalır. Duymayan kulaklar 
duysun, görmeyen gözler görsün, nasırlaş-
mış yürekler bu gerçekleri artık anlasın. 
Türkiye, Suriye ve Irak topraklarında tek 
bir terörist kalmayana kadar mücadelesini 
sürdürecek. Ülkemizde yaşayan Suriyeli-
lerin evlerine gönüllü dönüşleri için gere-
ken güvenliği, huzuru, altyapıyı kurana, 
gerekiyorsa bunun için yeni şehirler inşa 
edene kadar buradaki işimiz bitmeyecek. 

Terör Saldırılarına   
Seyirci Kalmayacağız

Amerika ve Rusya ile vardığımız mutaba-
katlara bağlıyız. Bir şartla… Muhatapları-

Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mü-
cadeleyi insan hakları meselesi haline dö-
nüştürmeye çalıştılar. Yine aynı nezaketle 
cevabımızı verdik. Türkiye 4 milyon sığın-
macının yükünü tek başına omuzlarken, 
bu konuda dahi ithamlarda bulunmaya 
yeltendiler. Yine duruşumuzu bozmadan 
cevaplarını verdik. Güney sınırlarımız 
boyunca önce DEAŞ, o olmayınca PKK-
YPG eliyle bir terör koridoru oluşturma 
gayretlerini alenen yürütmeye başladılar. 
Müttefik dediğimiz ülkelerin bizim değil 
teröristlerin yanlarında yer almaları karşı-
sında, artık kendi göbeğimizi kendimizin 
kesmesi gerektiğini gördük. 

32 bin civarında tır silah yüklü, araç, gereç, 
mühimmat yüklü olarak benim ülkeme 
Irak tarafından giriyor. Biz buna eyvallah 
edemeyiz. Defaatle uyarılarımızı yaptık. 
Ama buna rağmen hala Amerika’nın sesi 
çıkmıyor. “Askerimizi çekiyoruz” dediler, 
çektiler mi? Hayır. Hep oyalama taktikleri. 
Bu terör örgütlerini, terör örgütü olarak 
adeta kabul etmediklerini son 2018 terör 
raporuyla gözler önüne serdiler. Dün kabi-
ne toplantımızdan sonra açıklamamızı çok 
açık net yaptık. 

Terör Koridoruna Fırsat 
Vermedik, Vermeyeceğiz

Önce Fırat Kalkanı Harekâtıyla 3 binin üze-
rinde DEAŞ’lıyı ve 600 PKK-YPG’liyi etki-
siz hale getirdik. DEAŞ’a karşı kazanılmış 
bu muazzam başarı karşısında dahi sami-
miyetle ülkemizin yanında yer alan kimse 
neredeyse çıkmadı. Çünkü bunlar zaten 

DEAŞ’la beraber hareket ediyorlar. Ardın-
dan Zeytin Dalı Harekâtıyla Afrin bölgesi-
ni PKK-YPG teröristlerinden temizledik ve 
DEAŞ tehdidinden kurtardık. Bu defa ses-
siz de kalmadılar, oldukça ağır bir şekilde 
ülkemizi eleştirmeye kalktılar. Tabii, önce 
söylenen laflara baktık, sonra söyleyenlere 
baktık ve hiçbirini kâle almadık. Bu arada, 
hiç olmadık bahanelerle ülkemizi ulusla-
rarası alanda köşeye sıkıştırma çabaları 
kesintisiz sürdü. Amaçları, Türkiye’yi ta-
katsiz bırakıp, güney sınırlarımız boyunca 
kurmaya çalıştıkları terör koridoruna razı 
etmekti. Buna fırsat vermedik. 

Savunma sanayi alanında tam anlamıyla 
bir örtülü ambargoya maruz kaldık. Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarında 
kullandığı her türlü silahın, mühimmatın, 
teçhizatın tedarikini engellediler. Kimini 
kendimiz üreterek, kimini başka yerlerden 
temin ederek, bu engelleri birer birer aştık. 
Mesela, sınırlarımıza yapılan yoğun saldı-
rılar sebebiyle acil ihtiyaç duyduğumuz 
hava savunma sistemlerini bize satmadık-
ları için, gidip Rusya’dan S-400 aldık. Bu-
na rağmen durmadılar. Projenin kurucu 
ortağı olduğumuz, üreticisi konumunda 
bulunduğumuz, parasının bir kısmını da 
ödediğimiz F-35 savaş uçaklarımızı bize 
teslim etmek istemediler. Bunun üzerine 
biz de öncelikle kendi milli muharip savaş 
uçağımızın geliştirilmesi sürecini hızlan-
dırdık. Aynı zamanda alternatif tedarik 
yollarını araştırıyoruz. Bu konuda da bizi 
teslim alamayınca, asırlık hesapları günde-
me getirip, kinlerini kusmaya başladılar. 
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mızın da sözlerini yerine getirmeleri halin-
de bu geçerlidir. Her iki tarafta da belirle-
diğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala 
teröristlerin bulunduğunu biliyoruz. Bizi 
“Teröristleri alandan çıkardık, arındırdık” 
laflarıyla aldatamazlar. Buralar terörist-
lerden arındırılmış değil. Ne Tel Rıfat ne 
de Münbiç halen teröristler arındırılmış 
değil. Aynı şekilde Rasulayn’ın doğusu ve 
güneyinde de durum aynıdır. “Petrolü ben 
çok severim” diyorlar. Peki, orada ne var? 
Petrolü beraber üreteceği teröristler var. 
Petrolü bu teröristler işletiyordu. Güvenli 
bölge sınırları ötesindeki teröristler de gü-
venlik güçlerimize yönelik saldırılar düzen-
liyor. Bu duruma seyirci kalmayacağız. Bu-
güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. 

Rusya’dan aldığımız S-400’lerin, F-35 me-
selesi ve yaptırımlar başta olmak üzere 
diğer konularla ilişkilendirilmesi akıl ve 
mantık işi değildir. Bu konudaki ısrarları, 
ülkemize yönelik husumet dalgasının yeni 
bir bahanesi, yeni bir aracı olarak görüyo-
ruz. Türkiye ile eşit şartlarda konuşmaya, 
müzakere etmeye, anlaşmaya hazır olan 
herkese ülkemizin kapıları da, gönül kapı-
larımız da sonuna kadar açıktır. Ülkemizin 
ve milletimizin istiklaline, istikbaline, o-
nuruna halel getirecek her türlü davranışı, 
her türlü teklifi, her türlü ifadeyi peşinen 
reddediyor, sahibine iade ediyoruz. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, değerli milletvekili arkadaş-

larım, kıymetli misafirler, sevgili gençler, 

sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 

hürmetle selamlıyorum. Grup toplantımı-

zın ülkemiz ve partimiz için hayırlara ve-

sile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.

Meclis çalışmalarımız, sizlerin üstün gay-
retiyle son derece verimli bir şekilde de-
vam ediyor. Milletimizin beklentilerine 
cevap verecek, Türkiye’yi daha güçlü kıla-
cak yasama faaliyetlerini, uzlaşı temelli bir 
yaklaşımla yürütüyoruz. Bu süreçte diğer 
partilerden gelen her türlü müspet katkıyı 
önemsiyoruz.

Biz Kürt Kardeşlerimize Değil, 
Terör Örgütü PKK’ya, PYD’ye, 

YPG’ye Karşıyız

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 19 Kasım 2019
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konuda çalışma yürüten birimlerimiz var-
sa da, asıl iş milletvekillerimize düşüyor. 
Grup yönetimimizin ve Meclis idaresinin 
de bu konuda sizlere gereken desteği sağla-
dığına inanıyorum. Kanun tekliflerinin 
en mükemmel şekilde hazırlanması ve 
yasalaştırılması süreçlerinde milletve-
killerimizden çok daha fazla gayret bek-
liyoruz. Meclis aşamasındaki çalışmaları 
ne kadar verimli yürütürsek, yürütme 
tarafında o kadar etkin hareket etme 
imkânına kavuşuruz. 

Aynı şekilde milletvekillerimizin seçim 
bölgelerini kesinlikle ihmal etmemeleri 
gerekiyor. AK Parti Grubundaki her bir 
arkadaşımın, bu iki ağır vazifeyi bihakkın 
yerine getirebilecek kapasiteye, dirayete ve 
beceriye sahip olduğuna yürekten inanıyo-
rum. Milletvekillerimiz bölgesine gidecek 
ve bölgesinde sadece her zamanki uğrak 
yerlerine değil, bölgesinin tüm ilçelerine, 
mahalle veya köylerine kadar gidip, ora-
lardaki vatandaşlarımızın hal ve hatırını 
soracak, muhtarlarla görüşmeleri yapacak 
ve ondan sonra da bize ulaşması gereken-
leri ulaştıracak. Ulaştırılması gerekenleri 
yine bakan yardımcılarımıza aktararak 
çalışmalarımızı çok daha zinde olarak yü-
rüteceğiz. Yani AK Parti milletvekili olmak 
demek; sadece salı, çarşamba, Perşembe 
günleri Ankara’ya gelmek değil, yasama 
faaliyetlerini takip edip, ondan sonra da 
bunu kendi il ve ilçeleriyle sağlıklı bir şe-
kilde koordine etmektir. Genel Başkan ve 
Cumhurbaşkanı olarak daima yanınızda 
olmaya devam edeceğim. Gayretiniz ve 
fedakârlığınız için her birinize ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. 

Aziz kardeşlerim,

Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta, Sayın 
Trump’ın davetine icabetle, Amerika Bir-
leşik Devletlerine bir çalışma ziyareti ger-
çekleştirdik. Başkan Trump’la, baş başa ve 
heyetlerimizin katılımıyla oldukça verimli 
toplantılar yaptık. Türkiye-Amerika ilişki-
lerinin oldukça zor bir dönemden geçtiği, 
sır değil. Amacımız, bu zor dönemi her iki 
ülke için de en makul, kabul edilebilir ve 
sürdürülebilir şekilde yöneterek geride bı-
rakmaktır. 

Esasen, gerek bölgemizdeki, gerekse dün-
yadaki gelişmeler, Türkiye ile Amerika’nın 
çok daha yakın ve birbirlerini destekle-
yici ilişkiler içinde olmasını gerektiriyor. 
Aramızdaki sorun alanlarının pek çoğu 
küçük pürüzlerden ibarettir. Bu sıkıntılar, 
Amerika’daki ülkemiz karşıtı çevrelerin 
köpürtmesiyle suni olarak büyütülmüş ve 
ilişkilerimize zarar verecek boyuta taşın-
mıştır. İki ülke arasındaki ilişkileri bozma-
ya yönelik çabaların gerçek mahiyetini en 
iyi gören de Sayın Trump’tır. Bunun için, 
sistemin ve siyasetin tüm baskılarına rağ-
men, Türkiye-Amerika ilişkilerinin belirli 
bir seviyenin altına düşmemesi konusun-
da inisiyatif kullanmaktadır. Biz de, aynı 
anlayışla, yüzümüzü geleceğe çevirerek, 
kronik sorunları derinleştirmek yerine iş-
birliği yapabileceğimiz alanlara odaklanı-
yoruz. 

Son ziyaretimiz bu bakımdan oldukça fay-
dalı geçmiştir. Evet, yaptığımız görüşme-
lerde aramızdaki birçok meseleye kökten 
bir çözüm getiremedik. Ama bu meselele-

Esasen, 27’nci Dönem 3’üncü Yasama Yılı-
na, oldukça yoğun bir gündemle başladık. 
İlk iş olarak, Kahraman Mehmetçiklerimi-
zin yurt dışında bulunmalarını bir yıl daha 
uzatan iki ayrı Asker Gönderme Tezkeresi 
büyük bir ittifakla kabul edildi. Ardından 
kamuoyunda Yargı Reformu olarak bilinen 
reform paketlerinden ilkinin çalışmaları-
na başladık. Ceza Muhakemesi Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi, tüm siyasi partilerimi-
zin ve milletvekili arkadaşlarımızın katkı-
larıyla yasalaştı. Ayrıca, ithalatçılarımızın 
ve ihracatçılarımızın mali yüklerini azal-
tacak düzenlemeler içeren Gümrük Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifinin görüşmeleri de tamamlandı. 

Bunların yanında çok sayıda uluslara-
rası sözleşme Genel Kurulda görüşüldü. 
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler 
Meclisi’nin aldığı sözde soykırım kararı-
nı kınayan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Tezkeresi, HDP hariç, tüm par-
tilerin ortak katılımıyla kabul edildi. Su 
ürünlerinin sürdürülebilir yönetimini 
sağlayan, balıkçılığı ve balıkçılık kaynak-
larımızı koruyan, biyoçeşitliliği muhafaza 
eden, kaçak avcılığın önüne geçen önemli 
bir düzenleme yasalaştı. Bankacılık Denet-
leme ve Düzenleme Kurulu’ndaki ödeme 
alanına ilişkin yetkilerin Merkez Bankası-
na devredilmesinin önü açıldı. Bu amaçla, 
meslek mensuplarının birbirleriyle ve öde-
me hizmeti kullanıcılarıyla ilişkilerini dü-
zenleyecek olan Türkiye Ödeme ve Elekt-
ronik Para Kuruluşları Birliği kuruldu. 

Yine geçtiğimiz hafta Genel Kurul’a gelen 
Dijital Hizmet Vergisi ile kanun teklifinin 
görüşmeleri devam ediyor. Teklif, bilgi tek-
nolojisinde yaşanan gelişmelere paralel 
olarak dijital hizmet sunan çokuluslu şir-
ketlerin vergilendirilebilmelerini sağlıyor. 
Bu teklif ayrıca, vergide adalet, vergi reka-
beti, basitlik, etkinlik ve verimlilik ilkeleri 
çerçevesinde mükelleflerin vergi sistemi-
ne gönüllü uyumunu gözeten düzenleme-
ler içeriyor. Gece geç saatlere kadar, yoğun 
mesai harcayarak yasama faaliyetlerinde 
bulunan milletvekili arkadaşlarıma teşek-
kür ediyorum.

Bütçenin Genel Kurul görüşmeleri 9 
Aralık’ta başlayacak 20 Aralık’a kadar sü-
recek. Görüşmeler, tatil günleri dâhil her 
gün saat 11’de başlayacak ve çalışmalar 
programın bitimine kadar devam edecek. 
Her bakanımız, kendi bütçesinin görüşül-
düğü günlerde, ekibiyle birlikte tam mesai 
Meclis’te bulunacak. 

Seçim Bölgelerinizi   
Kesinlikle İhmal Etmeyiniz

Milletvekili arkadaşlarımızın büyük gay-
ret ve fedakârlıkla yürüttüğü Meclis çalış-
maları, bizim için hayati öneme sahiptir. 
Yeni yönetim sistemimizde güçler ayrılı-
ğının keskinleştirilmesi, yasamanın, do-
layısıyla milletvekillerimizin üzerindeki 
yükü artırmıştır. Artık kanun tekliflerini 
hazırlama ve tüm safhalarıyla takip ede-
rek yasalaştırma sorumluluğu tamamen 
milletvekillerimize aittir. Her ne kadar Ge-
nel Merkezde ve Cumhurbaşkanlığında bu 
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dan düzenlenen bir operasyonla öldürülen 
Bağdadi’nin eşi, kız kardeşi ve diğer aile 
fertlerinden oluşan çok sayıda kişiyi yaka-
ladık. Bu kişilerden çok değerli istihbârî 
bilgiler elde edildi. 

Buna karşılık PKK-YPG, Suriye’deki ceza-
evlerinde ve kamplarda bulunan binlerce 
DEAŞ’lıyı, şantaj malzemesi olarak kulla-
narak, serbest bıraktı. Kim bunlar? Hani 
ortaklar vardı ya YPG/PYD, ortak davra-
nıyorlardı ya, işte bunlar şimdi o DEAŞ’lı-
ları serbest bıraktılar. Amerikalı muha-
taplarımıza, DEAŞ’a karşı sahada bir baş-
ka terör örgütüne ihtiyaçları olmadığını, 
Türkiye’nin bu mücadeleyi yürütebilecek 
imkâna ve kararlılığa sahip bulunduğunu 
söylüyoruz. 

Buna rağmen, Amerika’daki bir kesimin 
Suriye’de bölücü terör örgütünü destekle-
me ve güçlendirme yönünde çaba göster-
diği anlaşılıyor. Türkiye’nin başarıyla sür-
dürdüğü Barış Pınarı Harekâtı, bu projeyi 
önemli ölçüde akamete uğrattı. Ülkemize 
yönelik öfkenin gerisindeki sebeplerden 
biri de bu büyük oyunu bozmuş olma-
mızdır. Barış Pınarı Harekâtında kontrol 
altına aldığımız yerleşim yeri sayısı 600’ü 
aşarken, etkisiz hale getirdiğimiz terörist 
sayısı 1.200’e yaklaştı. Hem Amerika’nın, 
hem de Rusya’nın vardığımız mutabakat-
lara uygun şekilde, belirlediğimiz bölgele-
ri teröristlerden tamamen arındıramadığı 
açıkça ortadadır.

Harekât alanı sınırları dışından güvenlik 
güçlerimize ve Suriye Milli Ordusu men-
suplarına yönelik neredeyse her gün saldı-

rı düzenleniyor. Bunun yanında, kontrolü-
müz altındaki bölgelerde yaşayan sivillere 
yönelik bombalı eylemler gerçekleştiri-
liyor. Saldırıların tamamının müsebbibi 
PKK-YPG terör örgütüdür. Türkiye’nin 
yürüttüğü harekâta şiddetle karşı çıkıp, 
bize akıl-mantık dışı ithamlar yöneltenle-
rin hiçbiri, bu insanlık dışı saldırılara ses 
çıkarmıyor. Bölücü terör örgütünü DEAŞ’a 
karşı savaşan bir yapı gibi göstermek için 
çırpınanlar, bugün aynı örgütün sivil kat-
liamlarını örtmeye uğraşıyor. Terör örgü-
tünün mevzi haline getirdiği okul, hasta-
ne, cami, kilise gibi yerleri görüntüleriyle 
dünya kamuoyunun dikkatine getirme-
mize rağmen, kimse dönüp de bunlara 
bakmıyor. Çünkü mesele ne Türkiye’nin 
yaptıkları veya yapmadıklarıdır, ne de te-
rör örgütünün gerçekte nasıl eli kanlı bir 
katiller sürüsü olduğudur. 

Hiç CHP’nin, PKK’ya, HDP’ye, 
PYD’ye, YPG’ye Terörist Dediğini 
Duydunuz mu?

İşte bakıyorsunuz, ne diyorlar? Mazlum 
Kobani... Ne Mazlum Kobani’si? Böyle biri-
si yok, bu Ferhat Abdi’dir. Bu adam bizim 
ülkemizde yüzlerce insanın öldürülme-
sinin başını çekmiş olan bir katildir, bir 
terör örgütünün başıdır. Bunu biz defaat-
le Amerika ve Rusya tarafına da anlattık. 
Amerika’da Sayın Trump’a, senatörlere vi-
deo kaydıyla birlikte tüm bunları anlattım. 
Tabii bu anlattıklarım onları ciddi mana 
etkiledi. Bunu anlatmaya devam edeceğiz. 

rin ilişkilerimizi esir almasına da izin ver-
mediğimizi tüm dünyaya gösterdik. Önce-
likle, 100 milyar dolarlık ticaret hedefimi-
ze ulaşma konusundaki kararlılığımızı bir 
kez daha karşılıklı teyit ettik. Bu konuda 
gümrük vergilerinin düşürülmesinden ter-
cihli ticaret anlaşmasına kadar kısa sürede 
kat edebileceğimiz çok mesafe bulunuyor. 
İnşallah önümüzdeki dönemde bununla il-
gili gerekli adımları atacağız.

Türkiye, Suriye’de DEAŞ’a Karşı 
En Etkili Mücadeleyi Veren Ülke

Ayrıca, adeta sorunların kilit noktası hali-
ne dönüştürülen S-400 meselesinde, görev-
lendirdiğimiz arkadaşlarımız vasıtasıyla 
çözüm yolları aranması konusunda da mu-
tabık kaldık. Sayın Trump’a, Türkiye’nin S-
400 hava savunma sistemi alma noktasına 
nasıl geldiğini bir kez daha ifade ettik. Za-
ten kendisi de bu konuda bize hak veriyor. 
Ülkemizin artık bu savunma sisteminden 
vazgeçmesinin söz konusu olamayacağını, 
çözümün bu gerçek ışığında bulunması ge-
rektiğini söyledik. NATO’nun kendi savun-
ma konsepti açısından herhangi bir mâni 
teşkil etmediğini açıkladığı S-400 konu-
sunda kopartılan fırtınanın başka amaçla-
ra matuf olduğunu anlattık. Bu husustaki 
aşırı ısrarın, Türkiye’nin egemenlik hakla-
rına yönelik tecavüz anlamına geleceğinin 
altını çizdik. Amerika’dan Patriot sistemi 
alma talebimizi tekrarladık. F-35 uçakla-
rıyla ilgili ülkemize yapılan haksızlığı tek-
rar dile getirdik. Türkiye’nin F-35’in proje 
ve üretim ortağı olduğunu belirttik. Bu 
proje kapsamında taahhüt ettiğimiz 2,1 

milyar doların 1,4 milyar dolarını ödediği-
mizi hatırlattık. Şayet F-35 meselesindeki 
mevcut uzlaşmaz tavır sürerse, Türkiye’nin 
orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için 
başka arayışlara girmek zorunda kalacağını 
söyledik. 

Temsilciler Meclisinde kabul edilen sözde 
Ermeni soykırımı kararının tarihi gerçek-
lere aykırı ve haksız olduğunu belgeleriy-
le ortaya koyduk. Nitekim, görüşmemizin 
ardından Ermeni iddialarının Senato gün-
demine getirilmesiyle ilgili teşebbüsler 
akamete uğratılmıştır. Diğer meselelerde 
de zaman içinde küçük de olsa ilerlemeler 
kaydedilmesini umuyoruz. Amerika’da ha-
len süren azil süreci ve yaklaşık bir yıl son-
ra yapılacak seçimlerin, Başkan Trump’ı 
temkinli hareket etmeye yönelttiği açıktır. 
İnşallah bu süreçler bittiğinde, ilişkileri-
miz yeniden ve çok güçlü bir ivme kazana-
caktır. O gün gelene kadar meseleyi suhu-
letle yönetmeyi sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Suriye meselesi, Amerika ziyaretimizin en 
önemli başlıklarından biriydi. Türkiye’nin 
Suriye’de DEAŞ’a karşı en etkili mücadele-
yi veren ülke olduğunu her fırsatta tekrarlı-
yoruz. Sadece Fırat Kalkanı Harekâtımızda 
3 binin üzerinde DEAŞ’lıyı etkisiz hale 
getirdik. Diğer operasyonlarımızla birlik-
te bu rakam 4 binin üzerine çıkıyor. Ha-
len ülkemiz cezaevlerinde 1.200’ü aşkın, 
Suriye’de kontrolümüz altında bulunan 
yerlerdeki cezaevlerinde 310’un üzerinde, 
geri gönderme merkezlerimizde ise bine 
yakın DEAŞ’lı bulunuyor. Amerika tarafın-
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Dünyanın dört bir yanında, bizim Kürtlere 
karşı olduğumuzu anlatıyorlar. Parlamen-
todaki HDP gibi… Arkasında PKK terör ör-
gütünün olduğu HDP gibi… Biz de dedik 
ki lütfen bunu birbirine karıştırmayın. Biz 
Kürt kardeşlerimize değil, terör örgütü o-
lan PKK’ya, PYD’ye, YPG’ye karşıyız. Sizin 
bu ifadeleriniz Kürt kardeşlerimize saygı-
sızlıktır. Lütfen bunu yapmayın. 

Mesele, sınırlarımız boyunca bir terör ko-
ridoru oluşturarak, ülkemizi güneyden 
kuşatmaktır. Biz ne yaptık? Bu kuşatmayı 
bozduk. Bunların işte sıkıntısı burada… 
Güneyden kuşatma bozulunca, bunlar çıl-
gına döndü. 32-33 bin tır silah, araç, gereç, 
mühimmat Suriye’nin kuzeyine geldi. Bü-
tün bu silahlara rağmen bunlar, bu operas-
yonu başarılı bir şekilde yürütemediler. 
Niye? Çünkü Mehmet’imiz ve Suriye Mili 
Ordusu el ele, omuz omuza bütün bu oyun-
ları, ölümü korkutarak üzerlerine giderek 
bozdu. 

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında asker ve 
sivillerden, Suriye Milli Ordusundan şehit-
ler de verildi. Bakıyorsunuz ana muhalefe-
tin başındaki zat, Suriye Milli Ordusu’nu 
terör örgütü olarak tanımlıyor. Suriye 
Milli Ordusu orada niye var? Suriye Milli 
Ordusu, bizim ülkemizi taciz eden, bizim 
ülkemize saldırıda bulunanlara karşı Meh-
metçiğimizle birlikte kendi topraklarını 
koruyor.  Bunlar, mücadeleyi sürdüren 
yiğitlerdir, mücahitlerdir. Ne yazık ki bu 
CHP, teröristlere terörist diyemiyor. Hiç 
CHP’nin, PKK’ya, HDP’ye, PYD’ye, YPG’ye 
terörist dediğini duydunuz mu? Demez. 
Niye? Çünkü onlar ortaklarıdır. Benim 

milletim teröre omuz veren, onlarla be-
raber yürüyenlere gereken dersi inşallah 
2023’te de 2024’te de verecek.Ne pahasına 
olursa olsun bu alçak plana izin vermedik, 
vermeyeceğiz. 

Tüm bu gerçekleri Amerika seyahati-
mizde görüştüğümüz herkese anlattık. 
Amerika’da muhatap alınan PKK-YPG’nin 
yönetici kadrosundaki kimi isimlerin geri-
sindeki kanlı geçmişi, belgeleriyle, fotoğ-
raflarıyla, filmiyle Amerikan Başkanına ve 
senatörlerine gösterdik. Ortaya koyduğu-
muz tablonun muhataplarımız nezdinde 
karşılık bulduğunu müşahade ettik. An-
cak, Amerika’nın terör örgütüyle Suriye’de 
girdiği angajmanın bir anda bitmeyeceği-
nin de farkındayız. Bununla birlikte terör 
örgütünün Suriye’deki işinin giderek zor-
laştığı bir gerçektir. Buradan bir kez daha 
tekrarlamak istiyorum: Suriye ve Kuzey 
Irak başta olmak üzere, ülkemize yönelik 
terör tehditlerinin tamamı sona erene, son 
terörist etkisiz hale getirilene kadar müca-
delemiz sürecektir. 

Aynı şekilde, Amerika’da faaliyetlerini yü-
rüten FETÖ elebaşı ve mensuplarıyla ilgi-
li taleplerimizi, bu ziyaretimizde bir kez 
daha tekrarladık. Bu konudaki kararlılı-
ğımızdan en küçük bir taviz vermiyoruz. 
Ülkemize ve milletimize yapılan ihanetin 
hesabını sormak için son nefeslerine kadar 
hainlerin peşinde olacağız. Teröristler ki-
min arkasına saklanırsa saklansınlar, han-
gi kisveye bürünürlerse bürünsünler bu a-
kıbetten kurtulamayacaklardır. Türkiye’yi 
bu haklı davasından tehditle, şantajla, yap-
tırımla, yalan-yanlış argümanlarla döndü-
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Değerli arkadaşlar, 

Bu zatın diline doladığı bir başka mesele 
de istihdam rakamlarıdır. İstihdam artıyor 
diyoruz, bu kişi rahatsız oluyor. Bir şahıs, 
insanların iş bulmasından, çalışmasından, 
evine ekmek götürmesinden niye rahatsız 
olur, anlamak mümkün değildir. Elbette 
ülkemizdeki her bir işsiz kardeşimiz bi-
zim de üzüntü kaynağımızdır. Çalışabilir 
yaştaki herkese iş oluşturmak boynumu-
zun borcudur. Ama “bal bal” denilerek ağız 
tatlanmıyor. Yani “iş iş” denilerek istihdam 
artmıyor. İstihdamı artırmanın yolu ülkeyi 
büyütmekten geçiyor. Bunun için yatırımı, 
üretimi, ihracatı artırmanın, turizmi geliş-
tirmenin mücadelesini veriyoruz. AK Par-
ti döneminde istihdam yaklaşık 9 milyon 
kişi artmasına rağmen, işsizlik oranımız 
hala yüzde 14 gibi yüksek bir seviyededir. 
Bu yüksek işsizlik oranının, geçtiğimiz yıl 
yaşadığımız ekonomik saldırının yol açtığı 
sıkıntıların ötesinde sebepleri vardır. 

Eskiden ülkemizde çalışma çağına gelen 
nüfusun bir kısmı iş aramadığı veya aile 
işinde çalıştığı için, istihdam istatistikle-
rine girmiyordu. Şimdi, eğitim düzeyinin 
yükselmiş olmasının da etkisiyle, çalışma 
çağına gelen hemen her kadın ve erkek va-
tandaşımız iş arıyor. Mesela, 2002 yılına 
göre, 2018’e kadar olan dönemde işgücü-
ne katılma oranında 3,6 puanlık bir artış 
yaşandı. Bu oran kadınlarda 6,3 puanı 
buluyor. Toplam istihdam oranındaki ar-
tış 3 puanı bulmasına rağmen, işgücüne 
katılımdaki bu yükseliş sebebiyle, işsizlik 
rakamlarımız nispeten yüksek çıkıyor. Bu-
nun sebebi, bizim istihdam oluşturamamış 

olmamız değildir. Mesele, işgücüne katılım 
oranının, eskisine göre fevkalade yüksel-
miş olmasıdır. Bizim buradan çıkardığımız 
ders, ülkemizi çok daha fazla büyütmemiz, 
çok daha fazla üretmemiz, çok daha fazla 
istihdam alanı oluşturmamız gerektiğidir. 
Bu polemiği yapılacak değil, hep birlikte 
seferberlik anlayışıyla çalışılarak üstesin-
den gelinecek bir meseledir. Geçtiğimiz 
17 yıl boyunca neredeyse yaptığımız her 
yatırımı engellemek için davalar açan, nü-
mayişler yapan, kürsülerde nutuklar atan 
bunlardı. Aynı CHP’nin şimdi işsizlikten 
yakınıyor olmasının takdirini milletimize 
bırakıyoruz. 

Türkiye’de 1.000 Liranın Altında 
Emekli Maaşı Alan Yoktur

CHP Genel Başkanının bir başka yalanı ül-
kemizde hala 1.000 liranın altında emekli 
maaşı alan 847 bin kişinin bulunduğudur. 
Buradan, tıpkı bir anasınıfı öğrencisi-
ne anlatır gibi tekrarlıyorum: Türkiye’de 
1.000 liranın altında emekli maaşı alan 
yoktur. Kılıçdaroğlu kendi SSK Genel Mü-
dürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir. 
Kendi döneminde bırakınız 1.000 lirayı, 
60 lira emekli maaşı alanlar bulunuyordu. 
Ama bugünkü Türkiye’de durum farklıdır. 
Aslında, bunun böyle olmadığını bu zat 
kendisi de biliyor. Güya şark kurnazlığı ya-
parak, hak sahipleri arasında paylaştırılan 
ölüm aylıklarını, her biri ayrı emekli ma-
aşıymış gibi anlatıyor. Halbuki ortada, tek 
bir emekli maaşının birden fazla hak sahi-
bi arasında paylaştırılması vardır. 

remeyeceklerini aklıselim sahibi herkesin 
anlamaya başladığını umuyoruz. Bölge-
mizdeki hiçbir hesabın, Türkiye’nin rızası 
ve desteği olmadan hayata geçirilemeye-
ceği gerçeğini herkese anlatmaya devam 
edeceğiz.  

İstihdamı Artırmanın Yolu  
Ülkeyi Büyütmekten Geçiyor

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’nin ve Türk Milletinin menfaat-
lerini savunmak için dünyanın dört bir 
yanında mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu 
mücadelede gücümüzü önce Rabbimiz-
den, sonra aziz milletimizden alıyoruz. 
Milletimizin desteği, 17 yıldır olduğu gi-
bi, bugün de yanımızdadır. Tek Millet, 
Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet yolun-
da verdiğimiz mücadelenin her adımını 
82 milyon vatandaşımız ve duası bizimle 
olan yüzlerce milyon kardeşimizle birlikte 
atıyoruz. Bir olarak, İri olarak, Diri olarak, 
Kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak 
önümüze kurulan tüm tuzakları bozuyor, 
tüm senaryoları parçalıyoruz. Ülkemizi 
hedef alanların önceliklerinin en başına, 
milletimizle aramızdaki bağı koparmayı 
koymalarının sebebi işte budur. 

Dışarıdan gelen her türlü saldırıya, yönel-
tilen her türlü iftiraya karşı biz ülkemizin 
ve milletimizin hakkını, hukukunu, men-
faatlerini sonuna kadar savunuruz. Bu ko-
nuda en küçük bir sıkıntımız yok. Üzüntü 
verici olan, içimizdeki bazı kesimlerin de 
Türkiye düşmanlarıyla aynı kafayı taşıyor 

olmasıdır. “Tayyip Erdoğan gitsin, AK Par-
ti yıkılsın da, Türkiye’ye ne olursa olsun” 
anlayışının ürünü söylemler, adeta birile-
rinin varoluş gayesi haline dönüşmüştür. 
Özellikle CHP Genel Başkanının, yalancılı-
ğı, yanlışlığı, eksikliği, çarpıklığı defalarca 
ortaya konan hususları tekrar tekrar gün-
deme getirmesi, artık siyasetle izah edile-
meyecek bir garabet halini almıştır. 

Bu kişinin diline doladığı konulardan bi-
ri Sakarya’daki tank palet fabrikasıdır. Bu 
konuyu biz defalarca izah ettik. Arkadaşla-
rımız defalarca bilgileri, belgeleri kamuo-
yuyla paylaştılar, Savunma Bakanlığımız 
detaylı bir açıklama yaptı. Fabrikanın mül-
kiyetinin devlette olduğu, sadece işletme 
hakkının belli bir süreyle devredildiği, ya-
pılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin 
ve verimli şekilde çalışacağı tekrar tekrar 
anlatıldı. Bu süreçte 50 milyon dolarlık ye-
ni bir yatırımla da buranın çok daha işlev-
sel hale gelebileceği, bu anlaşmanın kayıt-
ları içerisinde de ayrıca vardır. Buna rağ-
men CHP Genel Başkanı hala, fabrikanın 
Katar ordusuna satıldığına kadar vardır-
dığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor. 

Geçmişte bilinen tek icrai faaliyeti SSK’yı 
batırmak olan birisinin, böyle bir işlemi 
anlamasını beklemenin zor olduğunun el-
bette farkındayız. Onun için dün Merkez 
Yürütme Kurulu toplantımızda arkadaş-
larıma talimat verdim. Bu konuyu Sayın 
Genel Başkana, ilkokul bile değil, tıpkı bir 
anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane ta-
ne yeniden izah edecekler. Ta ki anlayana 
kadar bu izahı sürdüreceğiz. 
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Maalesef bunların her işi böyle… Haki-
katleri anlatmak yerine, eğerek, bükerek, 
çarpıtarak, hatta çoğu defa yalan ve iftira-
dan da kaçınmayarak, gözünün içine baka 
baka milleti kandırmaya çalışıyorlar. Mil-
letimiz de işte bunun için, ne yaparlarsa 
yapsınlar, hangi taklayı atarlarsa atsınlar, 
kendilerini yüzde 25’in üzerine çıkarmı-
yor. Buna rağmen ders çıkartıp dürüstçe, 

delikanlıca, mertçe siyaset yapmaya yönel-
miyorlar. Biz, Allah ömür verdikçe milleti-
mize hizmet etmeye, eser ortaya koymaya, 
mücadeleye devam edeceğiz. Rabbimiz yar 
ve yardımcımız olsun. 

Sizlere Meclis çalışmalarında başarılar di-
liyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. Kalın sağlıcakla.

Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik 
kollarımızın kıymetli il başkanları, değerli 
büyükşehir ve il belediye başkanlarımız, 
kıymetli il genel meclis başkanı ve büyük-
şehir belediye meclis başkanvekillerimiz, 

sevgili yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en 
kalbi duygularımla, hasretle, muhabbet-
le selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz, 
milletimiz, partimiz için hayırlara vesile 
olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.

Bayan Grup Başkanvekilimize 
Ahlaksızca Saldıran 

Edepsizlere Parlamento Gerekli 
Cevabı Vermelidir

AK Parti 133. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Ankara | 20 Kasım 2019
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bir eksikliğe, boşluğa, hataya meydan ver-
meden süreci tamamlamalıyız. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, güvenlikten ekonomiye kadar 
pek çok cephede aynı anda beka mücadele-
si verdiği bir dönemden geçiyor. Bizim, dı-
şarıdan gelen tehditlerin üstesinden gelme 
konusunda en küçük bir sıkıntımız yoktur. 
İster sahada, ister masada olsun, ülkemizin 
ve milletimizin geleceği için tehdit teşkil 
eden her türlü hamleyi bertaraf ediyoruz. 
Teröristleri öne sürüyorlar, ezip geçiyoruz. 
Sınırlarımızı taciz ediyorlar, tehditlerin 
kaynağına iniyoruz. Ekonomimize saldı-
rıyorlar, kısa sürede toparlanıp yolumuza 
devam ediyoruz. Dışarıda bizi köşeye kıs-
tırmaya çalışıyorlar, dostluklarımızı taze-
leyerek bunu da boşa çıkartıyoruz. 

Gerçekten de sadece son birkaç yılda 
Suriye’de, Irak’ta, Doğu Akdeniz’de, sığın-
macı meselesinde ve diğer pek çok konu-
da elde ettiğimiz sonuçlar, başlı başına bir 
başarı hikâyesidir. Bu sorunlar üzerinden 
Türkiye’ye diz çöktürmeyi planlayanlar, ül-
kemizin elde ettiği kazanımlar karşısında 
şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Ülkemize 
ve milletimize husumet besleyenleri şa-
şırtmak bizim için en büyük şereftir. Yü-
rüttüğümüz mücadelede en büyük güç ve 
moral kaynağımız, milletimizin desteğidir. 
Yurt içinde ve yurt dışında, gittiğimiz her 
yerde karşılaştığımız samimi sevgi seli, bu-
nun en büyük ispatıdır. 

Ancak, beka mücadelemizde durum böy-
leyken, iç siyasette bambaşka bir fotoğraf-

la karşı karşıyayız. Cumhur İttifakı içinde 
birlikte olduğumuz MHP ve diğer arkadaş-
larımız, sağolsunlar, bugüne kadar attığı-
mız her adımda bize destek verdiler. 

Buna karşılık CHP ve HDP ile onlarla bir-
likte hareket eden marjinal çevreler, ya-
landa ve iftirada adeta sınır tanımıyorlar. 
Özellikle CHP Genel Başkanı, Türkiye’nin 
tüm milli meselelerinde, sinsi, hasmane 
ve yıkıcı bir tavır içindedir. Dünkü grup 
toplantımızda Sakarya’daki tank palet fab-
rikası, istihdam, emeklilik konularındaki 
yalanlarına cevaplarımızı verdik. Buna 
rağmen aynı yalanların bir kısmını, bizden 
hemen sonra geçtiği kameralar karşısında 
yenilerini ekleyerek tekrarlamaktan hicap 
duymadı.  “ispatla” diyoruz, onu yapamı-
yor. “Yalan söyleme” diyoruz, tıyneti icabı, 
bundan da kendini alamıyor. Madem hak-
kı söyleyemiyorsun, öyleyse hiç olmazsa 
“sus” diyoruz, onu hiç beceremiyor. Ağzını 
her açtığında, dünyanın en büyük devlet-
lerini kurmuş ve medeniyetini inşa etmiş 
ecdadımıza hakaret etmeyi maharet sa-
nıyor. Bu zatın kendi geçmişinden, kendi 
köklerinden utanması bizi ilgilendirmez. 
Ama hiç kimsenin milletimizin tarihine, 
ecdadın aziz hatırasına haksızlık etmesine 
rıza gösteremeyiz. 

Bu kişinin, sadece ecdada değil, milletimi-
zin bugün yaşayan fertlerine ve bilhassa 
çocuklarımızın geleceğine de saygısı yok. 
Daha önce de söylemişti, geçtiğimiz gün-
lerde aynı hezeyanı tekrarladı. Neymiş 
efendim, can ve mal güvenliği olmayan 
ülkeye yabancı sermaye gelmezmiş… Yani 
yabancılara, “Türkiye’ye yatırım yapma-

AK Parti 7’nci Olağan Kongre Sürecini, 
belirlediğimiz takvime uygun şekilde sür-
dürüyoruz. Aralık ayında, inşallah belde 
kongreleriyle başlıyoruz. Ardından Şubat 
ayıyla birlikte ilçe kongrelerimize geçiyo-
ruz. Yaz sonuna doğru il kongrelerimizi 
başlatacak ve inşallah yıl sonuna kadar 
da tamamlayacağız. AK Parti dinamik bir 
yapıdır. Yeni görev alan, görev değişikliği 
yapan arkadaşlarımız, bu dinamizmin bir 
parçasıdır. Hangi seviyede olursa olsun, bu 
çatı altında vazife üstlenen tüm arkadaşla-
rımıza şükranlarımı sunuyorum. 

Önceki haftalarda geçmişten bugüne dava-
mıza hizmet etmiş tüm il başkanlarımızla 
bir araya geldik. Sağ olsunlar, kuruluşun-
dan şimdiye kadar partimizde il başkan-
lığı görevi üstlenmiş hemen tüm arkadaş-
larımız toplantımıza iştirak etti. İnşallah 
bu tür buluşmaları devam ettireceğiz. AK 
Parti’de “eski” diye bir kavram yoktur. Her 
AK Partili son nefesine kadar bu kutlu 
davanın mensubudur. Partimizde sadece 
görev değişikliği olur. Teşkilatlarımızda, 
belediyelerimizde, Meclisimizde sorumlu-
luk üstlenmiş tüm arkadaşlarımızla, farklı 
konumlarda birlikte çalışmayı sürdürüyo-
ruz. Görevine devam edecek ve değişecek 
teşkilatlarımızla ilgili çalışmalarımızı be-
lirli bir safhaya getirdik. Bu süreçte istifa 
ederek teşkilatlarının yeniden yapılandı-
rılmasına katkıda bulunan arkadaşlarımı-
za da teşekkür ediyorum. Yeni görev alan 
arkadaşlarımıza da şimdiden muvaffaki-
yetler diliyorum. İnşallah bu süreci tam 
bir dayanışma içinde, kardeşlik hukukunu 
gözeterek başarıyla yürüteceğiz.

Her zaman söylediğim gibi, AK Parti’nin 
sahibi millettir. Bunun için teşkilatları-
mızın milletimizle en güzel kucaklaşmayı 
sağlayacak isimlerden oluşması gereki-
yor. AK Parti’de ilçe başkanı, il başkanı, 
yönetim kurulu üyesi, belediye başkanı, 
milletvekili olmak demek, günün 24 saati 
milletin emrinde olmak demektir. Böyle 
bir çalışma temposunu göze alamayan, bu 
tür görevlere de talip olmamalıdır. Millete 
hizmet etmek yük değil, şereflerin en bü-
yüğüdür. Bizim milletimiz kendisine yapı-
lan hiçbir hizmeti unutmaz. Bu hissiyatını 
hem gönlünde yaşatır, hem de önüne gel-
diğinde sandıktaki iradesiyle ortaya koyar. 
AK Parti kimliğiyle milletimizle muhatap 
olan her arkadaşımızın bu gerçekler ışığın-
da çalışmalarını yürütmesi gerekiyor. 

Teröristleri Öne Sürüyorlar,  
Ezip Geçiyoruz

Özellikle 2018 ve 2019 seçimlerinin so-
nuçlarını, adeta sandık sandık, mahalle 
mahalle, ilçe ilçe tetkik ederek, gereken 
dersleri çıkarmamız şarttır. Şayet bir yerde 
oyumuz düşmüşse, hele hele milletvekili 
ve belediye başkanı sayımız azalmışsa, hiç-
bir şey yok gibi hareket edemeyiz. Bu tür 
yerlerde önce teşhisi doğru koyacağız, son-
ra da en ideal çözümü hayata geçireceğiz. 
Teşkilat Başkanlığımız başta olmak üzere, 
Genel Merkezimizdeki tüm birimlerimizin 
bu konudaki çalışmalarını titizlikle yürüt-
tüklerine inanıyorum. Kongrelerimizde 
ortaya çıkacak yeni teşkilat yapımız, 2023 
ve 2024 seçimlerindeki başarımızda haya-
ti rol oynayacaktır. Bunun için en küçük 
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kanları şahsıma, bir diğeri yine bir konuş-
masında şahsıma yine bu Parlamentonun 
çatısı altında her türlü hakareti edepsizce 
yaptılar. Bunların edepsizlikleri karşısında 
artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse 
aynen bunlara cevabını vereceğiz. Müslü-
man bir sokulduğu yerden bir daha sokul-
maz. Bunu bileceğiz. Grup başkanvekilleri-
nin hukukunu, tüm grup olarak en yüksek 
seviyede korumak herkesin görevidir.

Değerli arkadaşlar,

Güvenlik meselesi, olmazsa olmazımızdır. 
Bağımsızlığımızı korumanın yolu, sınır-
larımız içinde ve dışında güçlü bir devlet 
olarak varlığımızı sürdürmemizden geçi-
yor. Bununla birlikte vatandaşlarımızın 
günlük hayatlarını ilgilendiren ekonomik 
konuları da asla ihmal etmiyoruz. Geçtiği-
miz 17 yılda ülkemiz ekonomisini gelişti-
rip büyüterek insanlarımızın hayat kalite-
sini yükselttik. Öyle ki, biz hükümete gel-
diğimizde devlet vatandaşına borçluydu. 
Bay Kemal, söyleyeceklerimi iyi dinle, sen 
bu işlerden pek anlamazsın, ama öğretece-
ğiz size bunları. Nedir o? Devlet, zorunlu 
tasarruf diyerek, konut edindirme yardımı 
diyerek vatandaşından para kesmiş, ancak 
ne bunun gereğini yerine getirmiş, ne de 
parayı geri ödemişti. Zorunlu tasarruf ke-
sintileri 1 Nisan 1998 ve 2000 yılı Mayıs 
ayı arasında yapılmıştı. Memurlar ile 10 
ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri, bu sisteme 
mecburi olarak dahil edilmişti. Sistemdeki 
kişi sayısı 10 milyonu buluyordu. Hükü-
mete geldikten sonra bu kesintilerin ana-
parası ve nemasından oluşan, dönemin pa-
rasıyla 17 milyar liranın üzerinde bir tutarı 

hak sahiplerine ödedik. Aynı şekilde, 1987 
ile 1995 yılları arasında konut edindirme 
yardımı adıyla yapılan kesintiler vardı. Bu 
kapsamdaki toplam 8 milyon kişiye de 3,5 
milyar liranın üzerinde ödeme yaptık. 

Cari İşlemler Dengemiz Artık 
Açık Değil Fazla Veriyor

Diğer taraftan, hükümete geldiğimizde 
adeta kucağımızda bulduğumuz 23,5 mil-
yar dolar IMF borcunu da son kuruşuna 
kadar ödeyip, bu defteri kapattık. Bunlar, 
geçenlerde bize nasihat ediyorlardı, ha-
tırlayın. Ne diyorlardı? “Yine IMF’den bi-
raz kredi, borç almanız lazım.” Geçtiğimiz 
günlerde IMF yetkilileriyle özel toplantılar 
yaptılar, ondan sonra kıvırmaya başladılar. 
“Yapılır, yaparız, bunu yapmakta bir sakın-
ca yok” dediler. Tamam da size mi kaldı? 
Siz zaten zamanında yaptınız, bu ülkeyi 
duman ettiniz. Fakat biz geldik bu borç-
lanmayı ödedik, defteri kapattık. Bizim şu 
anda IMF ile işimiz yok, biz bize yeteriz. 
Dikkat ederseniz, bunların hepsi de bizden 
önceki dönemlerde toplanıp harcanan, 
ödemesi bize kalan borçlardır. “Devlet mil-
letine borçlu olamaz” diyerek, biz tüm bu 
meseleleri çözdük. 

Sadece bununla kalmadık, 2003-2018 yıl-
ları arasında ülkemizi ortalama yüzde 5,6 
büyüttük. Böylece satın alma paritesine 
göre dünyanın en büyük 13’üncü ekono-
misi haline geldik. 2002’de yıllık sadece 70 
milyar lira yatırım yapan Türkiye, bugün 
yıllık 1 trilyon liranın üzerinde yatırım 
seviyesine ulaşmıştır. Genel ticaret siste-

yın” diyor. Kendi ülkesini yabancılara kö-
tüleyerek dış yatırım gelmesinin önüne 
geçmeye çalışmanın adı, açıkça söylemek 
gerekirse, ihanetin dik alasıdır. 

Neyse ki bu zatı sadece biz değil, yabancı 
yatırımcılar da ciddiye almıyor. Ülkemizde 
yatırım yapan veya yapmak isteyen yaban-
cılar, Türkiye’nin gücünün ve imkânlarının 
gayet iyi farkındalar. Türkiye’nin küresel 
doğrudan yatırımlardan aldığı pay, bizim 
dönemimizde binde 1’den yüzde 1,1’e çık-
mıştır. Bay Kemal, önce bunu bir defa öğ-
renmen lazım. Ama Bay Kemal binde 1’le, 
yüzde 1.1’i ayırt edemez. Uluslararası fir-
maların çoğu, özellikle batı medyasının ve 
ülkemiz karşıtı lobilerin baskılarına rağ-
men yatırım için Türkiye’yi tercih ediyor. 
Küresel yatırımlardaki azalma eğilimine 
rağmen ülkemiz hala cazibesini sürdürü-
yor. Borsamız rekor kırıyor, tahvil ihracat-
larımıza rekor teklifler geliyor. 

Bay Kemal’i Dünyadaki   
Hiç Kimse Ciddiye Almıyor 

Ülkemize yatırım kararı alan firmaları 
caydırmak için belli kesimlerin dışarıda 
ve içeride nasıl çırpındıklarını hep birlikte 
izliyoruz. Türkiye, her alanda tarihinin en 
büyük mücadelelerini verirken, CHP Ge-
nel Başkanı acaba neredeydi? Mesela 15 
Temmuz’da,  millet canı pahasına darbeye 
direnirken, bu zatın darbeciler eşliğinde 
gittiği bir evdeki rahat koltuğunda televiz-
yon seyrettiğini biliyoruz. Ekonomimize 
yönelik saldırılar yaşanırken, kendisini 
hiç ortada görmedik. Terör örgütleri ülke-

mizi kuşatmak için saldırı üstüne saldırı 
yaparken, bu zat oradan sadece bizi eleş-
tirecek malzeme çıkarmanın peşindeydi. 
Hatta “arkadaşlar” diyerek teröristleri 
pohpohlamakla meşguldü.  Yürüttüğümüz 
harekâtlar konusunda şöyle içten gelen bir 
“hayırlı olsun” sözünü ağzından duyma-
dık. Her milli meselemizde karşımızda-
kilerin ağzıyla ve üslubuyla bize saldırdı. 
Dediğim gibi, Allah’a şükür bu zatı sade-
ce biz değil, dünyadaki hiç kimse ciddiye 
almıyor da, zararı sadece kendi partisiyle 
sınırlı kalıyor. 

Bu hastalıklı zihniyet, dün Parlamentoda 
kadın Grup Başkanvekilimize saldırdı. Bu 
geçmişte de yaşanmıştı. Geçmişte de Ecevit 
o zaman yine bir bayan milletvekilimize, 
şimdi Malezya Büyükelçimiz, ona “Sustu-
run bu kadını” diye hakaret etmişti. Şimdi 
dün de herhalde oradan ilhamla Grup Baş-
kanvekilimiz Özlem Hanıma “Susturun bu 
kadını” diyecek kadar ahlaksız, edepsiz bir 
şekilde davranan CHP’nin yetkilileri var. 
Kimse kusura bakmasın, biz bu ahlaksız-
lara, edepsizlere prim verecek durumda 
değiliz. 

Grup Başkanvekilimize bu şekilde saldıran 
ahlaksız, edepsizlere Parlamentonun gere-
ken cevabı da vermesi lazımdır. Ceza ise 
ceza vermesi lazımdır. Efendim işte “Özür 
diledi.” Bıraksınlar bu işi. Bunlar öyle kuru 
özürle geçiştirilecek işler değil. Parlamen-
tonun içtüzüğündeki veya disiplindeki ce-
zai müeyyidelerin uygulanması lazımdır.  

Bu zatların yaptıkları ilk değil. Sürekli yap-
tıkları şeyler bunlar. Zaten bunların baş-
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mindeki ihracatımız 180 milyar doları ge-
çerek, her ay rekor tazeliyor. Bu yılın ilk 9 
ayında dünya ihracatı yüzde 2,6 azalırken, 
Türkiye’nin ihracatı yüzde 2,9 oranında 
yükselmiştir. Cari işlemler dengemiz artık 
açık değil fazla veriyor. Bu tablo, cari açık 
meselesinin ekonomimizin yumuşak kar-
nı olmaktan çıkmaya başladığını gösteri-
yor. Döviz kurundaki ve faizlerdeki yüksel-
me sebebiyle kamu borçlanma oranımızda 
bir parça artış yaşanmışsa da, hala Avrupa 
Birliği kriterlerine göre çok iyi bir durum-
dayız. Maastricht Kriterlerine baktığınızda 
biz Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hepsin-
den çok çok güçlüyüz. 

Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara 
indirerek, faizleri hızla düşürerek, ülkemi-
zin üzerindeki kara bulutları dağıtıyoruz. 
2020 inşallah faizlerin çok daha düştüğü 
bir yıl olacak.

İki; diyorum ki kendi parana dön ve kendi 
paranı kullanmaktan çekinme. Artık dö-
vizle borçlanma değil, yerli, milli parayla 
adım atma dönemine döndük. Bunu başa-
rıyla yürütme durumundayız.  

Geçtiğimiz yıl yaşanan sıkıntılar sebebiy-
le gerileyen konut, otomobil, beyaz eşya 
satışları ile yeni kurulan şirket sayısının 
yeniden yükselmeye başlaması, ekonomi-
deki toparlanmanın işaretlerinden biridir. 
Konutta, otomobilde ve beyaz eşyada satış-
lar arttı. Yatırımcılarımıza sesleniyorum: 
Endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen 
kendi alanlarınızda yatırım yapmaya de-
vam edin.

Değerli arkadaşlar,

Görüldüğü gibi Türkiye, güvenlik yanında 
ekonomi alanında da kararlı bir şekilde 
hedeflerine doğru ilerliyor. Demokrasimi-
zi ve hukuk devletimizi güçlendirmeye, 
hak ve özgürlüklerin kullanımının genişle-
tilmesine yönelik çalışmalarımızdan asla 
taviz vermiyoruz. Yargı Reformu Stratejisi 
Belgesi, bu konudaki en önemli yol harita-
larımızdan biridir. 

Hiç şüphesiz son dönemdeki en büyük 
demokrasi hamlemiz, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine geçmemiz olmuştur. 
Böylece milletimizin doğrudan yürütme 
organının temsilcisi olacak kişiyi belirleye-
bilmesini sağladık. Gücünü milli iradeden 
alan ve hesabı yine oraya veren bir yöne-
tim anlayışının ülkemizi çok daha güçlü 
kıldığına inanıyoruz. 

Bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyo-
rum: Ülkemizdeki herkes kökeni, meşrebi, 
mezhebi, ideolojisi ne olursa olsun birinci 
sınıf vatandaşımızdır. Her vatandaşımız 
tüm haklardan ve özgürlüklerden eşit şe-
kilde yararlanabilir. Bugün artık, dünyanın 
neresinde olursa olsun her Türk vatandaşı, 
ülkesinin gücünün ve desteğinin arkasın-
da olduğunu biliyor. Türkiye’ye yönelik 
husumet dalgası, genellikle halklar değil 
yönetimler ve medya nezdinde geçerlidir. 
Bunun sebebi de, Türkiye’nin yazılan se-
naryolarda kendine biçilen rolü oynamak 
yerine, milli bir siyaset tarzı izlemekte ıs-
rarcı olmasıdır. Bu durum birilerini ciddi 
manada rahatsız ediyor.
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Ekonomimizi ve Demokrasimizi 
Geliştirmekte Kararlıyız

Küresel ve bölgesel düzeyde kendi hakları-
mızı savunur, politikalarımızı fiilen hayata 
geçirirken, ekonomimizi ve demokrasimizi 
geliştirmekte de kararlıyız. Demokrasimi-
zi geliştirmek için atmamız gereken yeni 
adımlar elbette vardır. Aynı şekilde ekono-
mide yapısal reformları sürdürmemiz ge-
rektiğini de biliyoruz. Bunları da önümüz-
deki süreçte birer birer hayata geçireceğiz. 
Her bir meseleyi kendi mecrasında takip 
ederken, bunların birbirleriyle ilişkilerini 
de göz ardı etmiyoruz. Siyasi ilişkilerdeki 
dalgalanmaların diğer konulara nasıl ko-
laylıkla sirayet ettirilebildiğinin pek çok 
örneğini son yıllarda ardı ardına yaşadık. 
Bu tablo bize, her alanda aynı anda güçlü 
olmamız gerektiğini gösteriyor. Demokra-
siyi, ekonomiyi, güvenliği, altyapıyı hep 
birlikte ne kadar ileriye taşıyabilirsek, ül-
kemizin geleceğini o derece aydınlık hale 

getirebiliriz. Bunun için 2023 hedeflerimi-
ze sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Bizden son-
raki nesillere miras bırakacağımız 2053 ve 
2071 vizyonları ancak, böyle güçlü bir te-
mel üzerinde hayata geçirilebilir. İşte tüm 
bu süreci sizlerle birlikte yönetecek, başa-
rıya ulaştıracağız. 

AK Parti, Türkiye’nin son 17 yılına damga 
vurmanın yanında, geleceğinin de partisi-
dir. Sizler partimizi ne kadar iyi temsil e-
der, milletimizle olan bağını ne kadar güç-
lendirirseniz, ülkemiz de hedeflerine o ka-
dar hızlı ve kararlı bir şekilde yürüyebilir. 
Bu konuda sizlere güveniyorum. Bugüne 
kadar verdiğiniz emekler ve bundan son-
raki çalışmalarınız için her birinize tekrar 
şükranlarımı sunuyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
İllerinizde, ilçelerinizde, beldelerinizde, 
toprağımıza, milletimize olan görevimizi 
yerine dört dörtlük getirelim diyorum. Ka-
lın sağlıcakla.

Sevgili İzmirliler, AK Parti Teşkilatlarımı-
zın kıymetli mensupları, değerli dava ve 
yol arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefen-
diler, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en 
kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle 
selamlıyorum. Buradan tüm İzmirli kar-
deşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. 
İzmir’in ilçelerindeki, mahallelerindeki 
her bir vatandaşıma selam ediyorum. 

Yaklaşık 8 ay sonra “Efelerin Efesi, İstikla-
limizin Tapusu İzmir”de bulunmaktan bü-
yük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bugün bi-
zi bir kez daha sevgiyle, heyecanla, İzmir’e 
yakışır bir muhabbetle bağrına basan tüm 
vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu 
vesileyle 31 Mart Mahalli İdareler Seçim-
lerinde partimize ve Cumhur İttifakı’na 
oy veren, gönül veren tüm İzmirli kardeş-
lerime şükranlarımı sunuyorum. İzmir 

28 Şubat Zihniyetinin 
Hortlatılmasına İzin Vermeyiz

AK Parti İzmir İl Başkanlığında Halka Hitap
İzmir | 22 Kasım 2019
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Bay Kemal, PYD, YPG Gibi   
Terör Örgütleriyle İş Tutuyor

Kardeşlerim,

İzmir’le beraber tüm ülke genelinde 31 
Mart seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendir-
melerimizi samimiyetle yaptık, yapıyoruz. 
Güçlü ve zayıf yanlarımızı tartarak, tespit 
ettiğimiz eksiklikleri gidererek, partimizi 
çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıma-
nın gayreti içindeyiz. İnşallah 7’nci Olağan 
Kongre sürecimiz, kardeşlik bağlarımızı 
güçlendirdiğimiz, partimizi yenilediğimiz, 
taze bir ruhla, yepyeni bir heyecanla tek-
rar yola revan olduğumuz farklı bir dönem 
olacaktır. Buna hazır mıyız? İzmir bu sesi 
verecek mi? Çünkü Kongrelerimizde orta-
ya çıkacak yeni teşkilat yapımız, 2023 ve 
2024 seçimlerindeki başarımızda kilit rol 
oynayacaktır. Ne dedim, bulunduğunuz 
yerlerin Ömer’lerini seçin, bulunduğunuz 
yerlerin Hatice’lerini bulun çıkarın ve güç-
lü kadrolarla geleceğe yürüyelim. Bunun 
için en küçük bir rehavete, ihmale, hataya 
fırsat veremeyiz. Tıpkı bir kuyumcu titizli-
ğiyle adeta kılı kırk yararak çalışmalarımı-
zı yürütüyoruz.

Her zaman söylediğim gibi teröre ve şid-
dete bulaşmadığı sürece, ne kadar aykırı, 
eleştirel olursa olsun, her fikrin, her türlü 
görüşün başımızın üstünde yeri vardır. 
Şu anda terörün inine girdik mi? Terörist-
leri adım-adım takip ediyor muyuz? Artık 
kaçacak delik arıyorlar. Onlar kaçıyor, biz 
kovalıyoruz. 

Suriye’de ne oldu? Bizim sınırlarımızı ta-
ciz eden o teröristlere, Barış Pınar Harekâtı 
ile haddini bildirdik mi? Şimdi o terör ko-
ridorunu yapamadılar. Bay Kemal dedi ki, 
“Bizim Suriye’de ne işimiz var.” Bay Kemal, 
bizim Suriye’de işimiz var da veya yok da 
senin oralarda ne işin var. Esed’e adamları-
nı niye gönderdin. Ne yazık ki Bay Kemal, 
PYD, YPG gibi terör örgütleriyle iş tutuyor. 
Parlamentodaki HDP, PKK’nın desteğiyle 
orada değil mi. Onlarla beraber Ankara’dan 
İstanbul’a neden yürüyorsun. Bir gün de 
çık de ki, “Bu PKK terör örgütüdür.” Deme-
di, diyemez. Aynısını geçmişte Tunceli ile 
ilgili olarak da yapamadı, yapamaz. Çünkü 
ürkektir, korkaktır, pısırıktır ve yalancıdır.

Son günlerde bir şey tutturdu, güya ben 
Külliye’de bir CHP’li ile görüşmüşüm. Ar-
kadaşlarım gerekli cevabı verdiler. “Böyle 
bir görüşme olmadı” dediler. Bunu haber 
yapan gazeteci kayıp… Kendisi de diyor 
ki “herhalde yanıldık.” Bay Kemal senin 
hayatın yalan. Bak İzmir’den, milletveki-
li olduğun ilden sesleniyorum sana. Eğer 
yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya 
koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya 
koyabiliyor musun? İspat ettin, ettin. Et-
mediğin takdirde CHP’nin genel başkanlı-
ğı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git ama 
yapamaz. Bugüne kadar ben bunu çok söy-
ledim, denedim, yapamaz. Hepsi birbirini 
bulmuş. O gazetenin köşe yazarı da aynı. 
Bu kadar iddialı söylüyorum. 

Sadece eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, tu-
rizmde değil,  hak ve özgürlükler alanında 
da ülkemizi çok farklı bir noktaya taşıdık. 
Ülkemiz demokrasisini vesayetin baskı-

Teşkilatımızın siz emektarlarını da gay-
retleriniz, fedakârlıklarınız için şahsım ve 
partim adına tebrik ediyorum. Verdikleri 
destekle İzmir’de Büyükşehir Belediye 
Başkanlığında yaklaşık yüzde 39’luk bir oy 
oranı elde etmemizi sağlayan tüm kardeş-
lerime teşekkür ediyorum. 

Tabii bizim İzmir’e, Büyükşehir Belediyesi 
vasıtasıyla getirmek istediğimiz hizmetler 
için bu oran yeterli olmadı. Bizim anlayışı-
mızda seçmene küsme, darılma, hele hele 
vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz 
konusu olamaz. Siyasette daima “Hesaba 
çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin” 
anlayışıyla hareket eden bir hareketiz. 
“Hakk ve halk katında” hesap vermeden 
önce nefsimizi sigaya çekiyor, eksiklerimi-
zi, yanlışlarımızı telafi etmeye çalıyoruz. 
Bugünlere de sürekli kendimizi yenileye-
rek, geliştirerek geldik. Herkes rehavete 
kapılsa bile, bizim buna hakkımız yoktur. 
Herkes yorulsa, yorgun düşse dahi, bizim 
böyle bir lüksümüz olamaz. Herkes kız-
sa, darılsa, üzülse bile, biz bu şekilde asla 
davranamayız. Zira biz, “Aşkınan çalışan 
yorulmaz” diyoruz. Siyaseti “ikbal” kapısı 
değil, mensubu olmaktan gurur duydu-
ğumuz milletimize hizmet vesilesi olarak 
görüyoruz. Ülkemize, milletimize ve tüm 
dünyadaki kardeşlerimize hizmet etme 
sorumluluğumuz var. Zira unutmayın, 
milyonlar Türkiye’den bunu bekliyor. Mil-
yonlar sizden, bizden bunu bekliyor. Maz-
lumlar, mağdurlar sizden, bizden bunu 
bekliyor.

Türkiye’yi 2023 hedefleriyle, 2053 ve 2071 
vizyonuyla buluşturmak için milletimize 
söz verdik. Bu hareketi günlük siyasetin 
kavramlarına hapsetmeye çalışanlar, her 
defasında hayal kırıklığı yaşadılar. AK 
Parti’yi, geçmişin kalıplarıyla, tanımlama-
ya çalışanlar daima yanıldılar, hüsrana uğ-
radılar. Kavgayı, çıkar çatışmasını siyaset-
lerinin merkezine yerleştirenler, bizim ara-
mızdaki şu muhabbeti, şu sarsılmaz bağı 
bir türlü anlayamadılar. Bizim gözümüzde 
tüm makamlar, tüm unvanlar geçicidir, fa-
nidir. Bunların hepsi de milletimizin ken-
disine hizmet etmemiz için bize verdiği 
birer emanetten ibarettir. 

Bunlar lafı geldiğinde hanım kardeşlerimi-
ze saygı gösterdiklerini söylerler. Yalan... İş-
te parlamentoda Grup Başkanvekili Özlem 
kardeşimize neler yaptıklarını izlediniz 
değil mi? İfadeye bak “Ulan şu kadını sus-
turun.” Şimdi ben buradan sesleniyorum, 
CHP’ye gönül veren hanım kardeşlerime 
sesleniyorum, “Şu kadını susturun” diye 
bir ifade kullanılır mı? Bunu kullanana 
ben ne dedim... Edepsiz, ahlaksız… Parla-
mentoda 50 civarında hanım milletvekili 
olan AK Parti’nin bu duruşunu hazmede-
miyorlar. Bunlara göre kadın ne yapmalı? 
Kadın hizmetkâr olmalı, bahçıvan olmalı, 
tarlada, bahçede domates toplasın, biber 
toplasın. Ama karşılarında hukukçu gör-
dükleri zaman kuduruyorlar. Özlem Ha-
nım bir hukukçu, bir hukukçuyu hazme-
demiyorlar. Mühendis, doktor arkadaşları-
mız var, hazmedemiyorlar. Onlar istese de 
istemese de inşallah AK Parti’nin hanımla-
rı bunları aşa aşa iktidara yürüyorlar.
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sından kurtararak, gerçek anlamda milli 
iradeyi hâkim kıldık. Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemi ile tarihimizin en büyük 
yönetim reformunu başarıyla gerçekleştir-
dik. Çok uzun yıllar haksızlığa, hukuksuz-
luğa maruz kalmış bir kadro olarak, hiçbir 
zaman ayrımcılığa müsaade etmedik. 40 
yıllık siyasi hayatımızın hiçbir döneminde 
vatandaşlarımızın hayat tarzına, inancına, 
dünya görüşüne karışmadık. Kılık kıya-
fetinden dolayı hiç kimseyi dışlamadık, 
ötekileştirmedik. Bilakis üniversite kapıla-
rında başörtüsünden dolayı gözyaşı döken 
kızlarımıza uygulanan zulümlere biz son 
verdik. Meslek liselerinde okuyan evlatla-
rımıza yönelik katsayı adaletsizliğini biz 
rafa kaldırdık. CHP’nin engelleme girişim-
lerine rağmen devlet kurumlarında kadın-
larımızın başörtüsüyle çalışabilme serbes-
tisini biz getirdik.

Hal böyleyken son günlerde eski Türki-
ye özlemiyle yanan bazı çevrelerin çeşitli 
kışkırtmalarına şahit oluyoruz. Bakıyoruz 
başörtülü iki kız yolda yürürken bir tane-
si gelip o başörtülü kızlarımıza saldırıyor. 
Tabii bir araştırıyoruz, altından maalesef 
aynı zihniyet çıkıyor. Milletin inancıyla, 
milletin değerleriyle, insanımızın tarihiy-
le, kültürüyle kavgalı bir kesimin, tekrar 
eski alışkanlarına döndüklerini görüyo-
ruz. Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımı-
za yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu 
provokasyonlara asla göz yummayız. Bu 
ülkede hiç kimsenin 28 Şubat zihniyetini 
hortlatmasına izin vermeyiz. Milletimizin 
arasına yeni nifak tohumları ekilmesine ta-

hammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçla-
rıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız 
anında gereken adımları atmayı sürdüre-
cektir. Ne kadar kışkırtırlarsa kışkırtsınlar, 
Türkiye’yi kendi iç kavgalarıyla kavrulan 
bir ülke haline dönüştüremeyecekler. 

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 81 vila-
yetimizin her birini, 82 milyonun her bir 
ferdini bağrımıza basmaya devam edece-
ğiz. Hiç kimseyi dışlamadan, kimseyi öte-
kileştirmeden, kırmadan, dökmeden, ah-
dimizi ve kardeşliğimizi yenileyerek adım-
larımızı atacağız. Başı açıkmış-kapalıymış, 
bizde asla böyle bir ayrım yok. Buradaki 
her bir kardeşimin omuzlarında taşıdığı 
ağır mesuliyetin bilinciyle hareket edece-
ğine inanıyorum. Görev alsın-almasın da-
vamıza gönül vermiş herkesten, aşkla, he-
yecanla,  dur durak bilmeden çalışmasını 
bekliyorum.

İzmir’e 70 Milyar Lirayı  
Aşan Yatırım Yaptık

Kardeşlerim,

Biz CHP gibi istismar siyaseti değil, hizmet 
ve eser siyaseti yapıyoruz. Biz bu mücade-
leye kendimiz veya şahsi menfaatlerimiz 
için değil, “Halka hizmet hakka hizmettir” 
inancıyla yürütüyoruz. Hiç uzağa gitme-
ye gerek yok, son 17 senede İzmir’e yap-
tığımız yatırımlar, AK Parti’nin millete ve 
memlekete bakış açısının en somut örne-
ğidir. İktidarlarımız dönemimizde İzmir’e 
toplam 70 milyar (katrilyon) lirayı aşan ya-
tırım yaptık.
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Otoyolu’nun 91 kilometresini tamamlayıp 
trafiğe açtık. Kalan 5 kilometrelik Koyun-
dere Kavşağı-Menemen-Manisa Ayrımı 
arasındaki kesimi de Aralık sonunda ta-
mamlıyoruz. İzmir’de toplamda maliyeti 2 
milyar lirayı aşan 20 ulaştırma projemizin 
yapımları devam ediyor.

Kardeşlerim,

Tüm dünyada demiryollarının önemi ve 
kullanımı artıyor. Bu anlayışla ülkemizi 
Yüksek Hızlı ve Hızlı Tren Hatlarıyla ta-
nıştırdık. Mevcut demiryollarımızı ye-
nileyerek modernize ettik. Bu kapsamda 
11 bin 590 kilometre uzunluğundaki hat-
larımızı komple yeniledik. Yapımı adeta 
yılan hikâyesine dönen 136 kilometrelik 
Aliağa-Selçuk arasındaki İZBAN’ı devra-
larak, tamamlayıp şehrimize kazandırdık. 
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesine de-
miryolu bağlantı hattı yaptık. İzmir-Anka-
ra arasını 3,5 saate düşürecek, İzmir- An-
kara Yüksek Hızlı Tren hattının yapımı 
devam ediyor. Halkapınar-Otogar arasın-
da 2,3 milyar  (katrilyon) lira maliyetle 
bir metro hattı yapmak için çalışmalara 
başladık. İnşallah yakında bu projenin 
ihale ilanına çıkılacak.

İzmir Körfez Geçişinin etüt projesini ta-
mamladık, imar planı çalışmaları devam 
ediyor.  Selçuk-Ortaklar arasında yeni bir 
demiryolu hattı ve ikinci hat yapımını 
yatırım programına aldık. Ödemiş-Kiraz 
arasına ve Bergama-Soma arasına da bir 
hızlı tren hattı yapmak için hazırlıklara 
başladık.

İzmir’i Suya Biz Kavuşturduk

İzmir’e yetmeyen Adnan Menderes 
Havalimanı’nı baştan aşağı yeniledik. 
İzmir’e 28 baraj ve 8 gölet inşa ettik, 14 
baraj daha inşa ediyoruz. İzmir susuz muy-
du? Gördes’i kim yaptı? İzmir’i suya biz ka-
vuşturduk. Aslında Büyükşehir’in yapma-
sı gerekiyordu. Onlar yapmadı, biz yaptık. 
Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisle-
riyle 547 bin dekar araziyi sulamaya açtık.

İzmirli çiftçilerimize toplam 4,2 milyar lira 
tutarında tarımsal destek verdik.

İzmir’deki yatırımcılarımızı 69 milyar 
(katrilyon) liralık yatırım teşvikiyle destek-
leyerek, 128 bin kişilik ilave istihdam oluş-
turduk. Şehrimizde 2 adet Endüstri Böl-
gesi kurduk. Bu iki bölge tam kapasiteyle 
üretime geçtiğinde, cari açığımızı yılda 2 
milyar dolara yakın azaltacak. 

Bay Kemal diyor ki, sanayiye ara eleman 
yetiştirmek için organize sanayi bölgeleri-
ne teknik liseler kuracağız.  Tabii bu kişi-
nin Türkiye’de ne olup bittiğinden haberi 
olmadığı için, şu anda Türkiye’de organize 
sanayi bölgelerindeki 77 meslek lisesinde 
52 bin öğrencinin eğitim gördüğünü bil-
miyor. Hedefimiz ülkemizde meslek lisesi 
veya benzeri eğitim kurumu olmayan or-
ganize sanayi bölgesi bırakmamaktır. Bu 
okulların makine ve teçhizat altyapıları, 
organize sanayinin ihtiyaç duyduğu şe-
kilde kuruluyor. Böylece, okuldan mezun 
olan öğrenci, doğrudan işbaşı yapabiliyor. 
İzmir’de de Kemalpaşa, Çiğli Atatürk ve 
Bağyurdu Organize Sanayi Bölgelerin-

Eğitimde 9 bin 935 adet yeni derslik açtık. 
İzmir’e, 3 yeni devlet üniversitesi kazandır-
dık. 6 bin 665 kişi kapasiteli yükseköğre-
nim yurtları inşa ettik. Önümüzdeki birkaç 
yıl içinde İzmir, Urla ve Tire ve Bergama’da 
toplamda 14 bin 500 kişi kapasiteli 8 adet 
yükseköğrenim yurdu daha açıyoruz. 

İzmir’in dört bir yanını çeşitli branşlarda 
spor tesisleriyle donattık. 15 bin seyirci ka-
pasiteli Göztepe ve Alsancak stadyumları-
nın inşasında sonlara doğru yaklaşıyoruz. 

Ege Üniversitesi Bornova kampüsündeki 
millet bahçesinin ve Çiğli Millet Bahçesi-
nin proje çalışmaları devam ediyor.

İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
toplam 5,5 milyar (katrilyon) lira tutarında 
sosyal yardım yaptık.

Şehrimizde 35’i hastaneden oluşan top-
lam 109 sağlık tesisini tamamlayıp hiz-
mete sunduk. Yatak kapasitesi 2 bin 60 
olan Bayraklı Şehir Hastanemizle birlikte 
Menderes, Selçuk, Kemalpaşa, Bergama ve 
Beydağ’ı Devlet Hastanelerimizin inşası 
sürüyor. İzmir’e kazandıracağımız ikinci 
şehir hastanemiz olan 1.200 yataklı Tınaz-
tepe Şehir Hastanemizin de proje çalışma-
ları devam ediyor. 

Ancak CHP Genel Başkanı millete yapılan 
her hizmetten olduğu gibi, bakıyorsunuz 
Şehir Hastanelerinden de rahatsızlık du-
yuyor. İzmirli vatandaşlarımızın birinci 
sınıf sağlık hizmeti almasını CHP ve or-
takları bir türlü içlerine sindiremiyor. İsti-
yorlar ki; millet kendi dönemlerindeki gibi 

kuyruklara mahkûm olsun. İstiyorlar ki; 
hastaneler şifa yerine hastalık dağıtmaya 
devam etsin. İstiyorlar ki; en basit tetkikler 
için bile insanlar günlerce beklesin, ilaçla-
rını alamasın. Bunlar kendileri ve elitler 
için hak gördükleri sağlık hizmetini, sizler 
ve bizler için lüks görüyorlar. Bundan do-
layı İzmirli kardeşlerimin şehir hastanele-
rinin konforuyla, rahatlığıyla tanışmasını 
arzu etmiyorlar. Ama biz onlara rağmen 
bu hastaneleri hizmete alacağız. CHP ve 
tayfası istemese de İzmir’i ve sizleri batılı 
ülkelerden bile ilerde standartlarda sağlık 
hizmetleriyle buluşturacağız.

Ayrıca Kiraz’a, Dikili’ye, Menemen’e, 
Aliağa’ya, Karşıyaka’ya, Seferihisar’a top-
lamda 700 yataklı devlet hastaneleri ka-
zandırıyoruz.

Son 17 yılda İzmir’de yaptığımız kentsel 
dönüşümle 18 bin 903 adet konut projesi-
ni hayata geçirdik.

Ulaşımda 17 yılda İzmir’e toplam 25 mil-
yar liralık yatırım yaptık. İzmir’in bölün-
müş yol uzunluğunu 513 kilometre ilavey-
le 916 kilometreye çıkardık. İstanbul-İz-
mir Otoyolunu hizmete sunarak ortalama 
8-9 saat süren yolculuğu 3,5 saate düşür-
dük. Birileri bu otoyola bile çamur atmaya, 
kötülemeye kalktı. Ama bu yolu kullanan 
herkes şimdi bize dua ediyor, memnuni-
yetini belirtiyor. İzmir-Manisa yolu üze-
rindeki Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı 
yollarını, Konak Tünelini tamamlayıp, hiz-
mete sunduk. Menemen-Aliağa-Çandarlı 
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de bu tür okullar faaliyet gösteriyor. Bay 
Kemal’e, İzmir’e yolunun düştüğü bir gün, 
gidip okulları ziyaret etmesini ve bu işin 
lafı değil icraatı nasıl yapılır görmesini 
tavsiye ediyoruz. Yaptığımız doğalgaz ya-
tırımlarıyla bugün İzmir’de 25 ilçede, 779 
bin abone doğalgaz konforu yaşıyor.

Kardeşlerim,

Bunlar son 17 senede İzmir’e kazandırdı-
ğımız eserlerin özetinin özeti mahiyetin-
dedir. Sizler İzmirliler olarak bu hizmet-
lerin tamamını bizzat görüyor, kullanıyor, 
içinde yaşıyorsunuz. Biz bundan sonra da 
sizlere hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. 
İnşallah sizlerin desteği, duası ve gayre-
tiyle ülkemizi önce 2023 hedeflerine, 
ardından da 2053 ve 2071 vizyonlarına 

muhakkak kavuşturacağız. Gelecek ku-
şaklara daha özgür, daha müreffeh, çok 
daha güçlü bir Türkiye bırakmanın mü-
cadelesini vereceğiz. Rabbim yar ve yar-
dımcımız olsun diyorum.

Sizlerden davamıza sıkı sıkıya sahip çık-
manızı bekliyorum. Sizlerden kışkırtma-
lara asla gelmemenizi, uyanık olmanızı, 82 
milyonun kardeşliğine halel getirmemeni-
zi istirham ediyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
bir kez daha muhabbetiniz, ahde vefanız 
için her birinize şükranlarımı sunuyo-
rum. Rabbim dayanışmamızı, sevgimizi 
daim eylesin diyor, hepinizi Allah’a ema-
net ediyorum.

Kalın sağlıcakla.

Sevgili İzmirliler, değerli misafirler, kıy-
metli kardeşlerim, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle, hasretle selamlıyorum. Bizleri 
bu güzel sofra etrafında buluşturdukları 
için İl Teşkilatımıza ve Kiraz Belediye Baş-
kanımıza teşekkür ediyorum. 

Yaklaşık 8 aylık bir aranın ardından gel-
diğimiz İzmir’i özlemişiz. Şehre ayak 
bastığımız andan itibaren bizi bağrına 
basan İzmirli kardeşlerimize şükranları-
mı sunuyorum. 

Bu vesileyle, açılışını yaptığımız Bilal Say-
gılı Camii ve Külliyesinin bir kez daha şeh-

Bay Kemal, “Kötü Siyasetçi
Nasıl Olur” Dersi İçin 

Mükemmel Bir Örnektir

AK Parti İzmir İl Teşkilatı Yemeği
İzmir | 22 Kasım 2019
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nun her ferdiyle gönül köprüsü kurarak, 
Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine ulaştır-
mak, ardından da yeni nesillere 2053 ve 
2071 vizyonlarımızı emanet etmektir. 

Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız sal-
dırıların, ülkemizin bu konudaki karar-
lılığından kaynaklandığını biliyoruz. 
Türkiye’nin demokrasisini sarsamayanlar, 
güvenliğine ve huzuruna zarar veremeyen-
ler, birliğimizi ve beraberliğimizi bozama-
yanlar, ekonomimizi yıkamayanlar, sürekli 
yeni arayışlar içindeler. Milletimiz Bir ola-
rak, İri olarak, Diri olarak, Kardeş olarak, 
hep birlikte Türkiye olarak, önümüze ku-
rulan tuzakların hepsini de parçalayarak 
yoluna devam ediyor.  Geçtiğimiz 6 yılda 
ülkemizin yaşadığı sınamalara dayanabi-
lecek pek az güç vardır. Biz, maruz kaldı-
ğımız saldırılara karşı her cephede yürüt-
tüğümüz mücadeleyi kazanarak, dimdik 
ayakta olduğumuzu gösterdik. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenler her 
yolu denemelerine rağmen başarılı ola-
madılar. Sokaklarımızda kaos çıkarmayı 
denediler, izin vermedik. Terör örgütlerini 
kullanarak şehirlerimizi kana ve ateşe boğ-
maya kalktılar, balyoz olup tepelerine bin-
dik. Devlet içinde örgütlenmiş yapılarını 
kullanarak envai çeşit darbe girişimlerin-
de bulundular, milletimizle birlikte hepsi-
ni de boşa çıkardık. Terör örgütleriyle ül-
kemizi güneyden kuşatmaya çalıştılar, bu 
projeyi de paramparça ettik. Ekonomimizi 
çökertmek için kur-faiz-enflasyon üçgenin-
de bir oyun kurdular, aldığımız tedbirlerle 

bunun da üstesinden geldik. Uluslararası 
alanda Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için 
bin bir yalanı, iftirayı, çarpıtmayı devreye 
soktular, her platformda hakikatleri anla-
tarak bunun da önünü kestik. 

Netice olarak 7 düvele karşı verdiğimiz 
mücadeleyle, ülkemizi içine düşürülmek 
istendiği sinsi oyundan kurtarmayı başar-
dık. Ama bir husus var ki, onun çözümü 
konusunda hala mesafe kat edemediğimi-
zi itiraf ediyorum. Evet… Türkiye’de her a-
landa ülkemize tarihi önemde kazanımlar 
sağladık, sadece muhalefet anlayışını ge-
liştirme konusunda başarılı olmadık. Tam 
bu konuda ümitlenmeye, “acaba” demeye 
başlıyoruz. İşte o anda birileri çıkıyor “Biz 
değişmedik, değişmeyeceğiz” dercesine 
milletimize hakaret ediyor, ülkemize zarar 
verecek işlere girişiyor. Bu zihniyetin en 
başta gelen temsilcisi de CHP Genel Başka-
nı olan zattır. Tabii yine de hakkını yeme-
yelim. CHP Genel Başkanının her ne kadar 
ülkemize, milletimize ve partisine hayrı do-
kunmuyorsa da, kendisi yeni nesillere “Kö-
tü siyasetçi nasıl olur” dersi için mükemmel 
bir örnek teşkil ediyor. Bu zatın hezeyanla-
rını anlatırken, söyleyebileceğimiz en kibar 
ifadeleri kullanmaya çalışıyoruz. 

İşte son bir iftira daha ortaya atıldı. Güya 
ben Külliye’de bir CHP’li ile görüşmüşüm. 
Biraz önce İzmir İl Teşkilatındaki konuş-
mamızda söyledim.  Bay Kemal, eğer yi-
ğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya 
koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya 
koyabiliyor musun? Benle CHP adına gelip 
de pazarlığa oturan kim? Çıksın açıklasın. 
“Onu açıklayamam” diyor. Peki, o zaman 

rimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmir’e 
böyle anlamlı bir eserin kazandırılmasın-
da emeği geçen, başta hayırseverimiz ol-
mak üzere herkese teşekkür ediyorum. 

Türkiye’nin gelmiş geçmiş tüm hükümetle-
ri içinde İzmir, en büyük yatırımları bizim 
dönemimizde gördü. Son 17 yılda İzmir’e 
70 milyar (katrilyon) lirayı aşan yatırım 
yaptık. Buraya gelmeden önce il başkanlı-
ğımız önünde toplanan İzmirli kardeşleri-
mize bu yatırımları şöyle ana başlıklarıyla 
da olsa hatırlatmaya çalıştık. Burada altını 
çizerek belirtmek istediğim husus, AK Par-
ti iktidarları döneminde merkezi yönetim 
yatırımları bakımından İzmir’in asla ih-
mal edilmediği, tam tersi sürekli kollan-
dığıdır. İzmir halkının günlük hayatında 
yaşadığı sıkıntıların önemli bir bölümü, 
büyükşehir belediyesinin sorumluluk ala-
nında olup da, yapılmayan yatırımlardan 
kaynaklanıyor. Son dönemde, özellikle Bi-
nali Yıldırım kardeşimizin kendini adeta 
İzmir’e adamasıyla birlikte, belediyenin 
görevi olan yatırımların çoğunu da bakan-
lıklarımız üstlenmiştir. Üstelik bu yatırım-
ları yaparken, asla siyasi taassup içinde ol-
madık, seçim sonuçlarına göre hareket et-
medik. Çünkü biz İzmirlileri, bize oy verip 
vermediklerine bakarak değil, ülkemizin 
vatandaşı oldukları için seviyor, her birini 
kardeşimiz olarak görüyoruz. 

Bizim anlayışımızda, milletimizi kökenine, 
inancına, meşrebine, kılığına-kıyafetine, 
eğitim veya gelir durumuna göre olduğu 
gibi, siyasi tercihleriyle de sınıflandırmak 
asla yoktur. Bu tür ayrımcı yaklaşımlar, 
eski Türkiye’nin hastalıklarıdır. Gerçi son 

dönemde, bu hastalıkları yeniden hortlat-
ma, adeta metastaz yaptırma çabaları yok 
değil… Ama bu ilkel ve insanlık dışı gayret-
lerin milletimizden hak ettiği cevabı aldı-
ğına inanıyoruz. İzmir’i, hiç hak etmediği 
şekilde bu tarz eski Türkiye alışkanlıkları-
nın sembolü olarak göstermeye çalışanla-
ra, sizlerin de gereken dersi vereceğinize 
inanıyorum. 

İzmir’in Başına Gelmiş   
En Büyük Felaket, CHP’dir

Açık konuşmak gerekirse, İzmir’in ülkemi-
zin üretiminde, ihracatında, istihdamında 
halen olması gereken yere gelememesinin 
sebebi, bu şehrin ufkunu karartan CHP 
zihniyetidir. İzmir’in başına gelmiş en 
büyük felaket, CHP’dir. Yıllarca bu şehri 
“Yaşam biçiminiz tehlikede” yalanıyla esir 
alanlara buradan soruyorum: AK Parti’nin 
17 yıllık iktidarında hangi İzmirli yaşam 
biçiminden dolayı baskıya, zulme, tehdide 
maruz kalmış? Türkiye’nin hiçbir yerinde 
olmadığı gibi, İzmir’de de böyle bir durum 
asla söz konusu değildir. İnşallah İzmir 
yakında bu istismarcılardan kurtulacak, 
sahip olduğu potansiyeli hakkıyla değer-
lendirerek, büyük ve güçlü Türkiye fotoğ-
rafında hak ettiği yeri alacaktır. Bunu da 
sizlerle birlikte başaracağız. Bağnazlıktan, 
ideolojik saplantılardan, altı boş korkular-
dan kurtulan her İzmirli kardeşimizle, bu 
şehrin geleceği için birlikte çalışacağız. Ül-
kesine ve milletine ihanet etmemiş, terör 
örgütleriyle arasına mesafe koymuş herke-
se, başka hiçbir şart koşmaksızın, kapımız 
açıktır. Hedefimiz, ülkemizin 82 milyonu-
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luların karşısına cesaretle dikilirken, sen 
havalimanından sıvışıp kahve eşliğinde 
televizyon seyredeceksin. Çünkü ancak bu 
şekilde BAY KEMAL olunabilir. 

Eline tutuşturulan yalan-yanlış bilgileri, 
güya çok önemli şeyler ifşa ediyor edasıyla 
okuyacaksın, gerçekler önüne konduktan 
sonra da yüzün kızarmadan aynı iftiralara 
devam edeceksin. Doğru olmadığını bildi-
ğin hadiseleri defalarca tekrar edecek, tep-
ki görünce bir süre bekleyip, sonra yine ay-
nı şeyleri söylemeyi sürdüreceksin. Millet 
yüzüne de tükürse, mahkemeler tazminat 
üstüne tazminata da hükmetse, yalanları-
nı tekrarlamaktan vazgeçmeyeceksin. İşte 
yeni 50 bin lira aldım, kararı verdiler. Arka 
arkaya ilk derece mahkemelerinde netice-
ler geliyor ama ne utanır ne sıkılır. Çünkü 
bu tazminatları kendi kesesinden vermi-
yor. Büyük ihtimalle CHP’nin kasasından 
veriyor.

Tüm dünyanın başarısını teslim ettiği gö-
rüşmeleri, müzakereleri, mutabakatları, 
harekâtları tam tersinden anlatmak için 
sürekli ıkınıp sıkınacaksın. Bizim Ameri-
ka seyahatimize bile gölge düşürmek için 
neler yaptı neler. Savunma sanayimizi 
güçlendirmek için atılan her adımı kötü-
leyecek, daha etkin ve verimli üretim için 
yapılan işletme devri işlemlerini karalaya-
caksın. İşte Arifiye’deki Palet Fabrikasıyla 
ilgili her türlü yalanı söylüyor. “Sattılar” di-
yor. Be vicdansız, satılan bir şey yok. Yalan 
söyleme. BMC İzmir’de biliyorsunuz bir 
fabrikadır. BMC ile Katar ortaklaşa burada 
işletme hakkını alıyorlar ama işletme hak-
kını alırken de 50 milyon dolar Arifiye’ye 

harcama yapma kararını anlaşmaya ko-
yuyorlar. Personel çıkarma diye de bir şey 
yok. Daha ne diyelim buna? Eğer burada 
yasal olmayan bir şey varsa, Türkiye Cum-
huriyeti bir hukuk devletidir, müracaatını 
yaparsın ve gerekli kararlar verilir. Yapılan 
her şey hukukidir. Satılan bir şey yoktur. 

BAY KEMAL Olmak   
Hakikaten Kolay Değil!

Seçimlerden önce hiçbir belediyede kim-
senin işten çıkarılmayacağı üzerine “na-
mus sözü” vereceksin, seçimden sonra iş-
çi-emekçi kıyımı yapacaksın. Genel Mer-
kez binanızın önüne kadar yürüyüp “Ne 
oldu senin namus sözüne” diye soranları 
duymazdan geleceksin. Sürekli onurdan, 
haysiyetten, vatandan, dürüstlükten bah-
sedeceksin, bunların hiçbirine sahip ol-
mayacaksın. 

Parti içindeki rakiplerini yok etmek için 
her yolu deneceksin, aday belirlemelerin-
de ortalığı kırıp geçireceksin, ama diğer 
yandan sürekli demokrasiden, hukuktan, 
haktan, adaletten bahsedeceksin. Asla öyle 
bir durum olmadığı açıklandığı halde kül-
liyeye gelip benimle görüşen bir CHP’li ol-
duğunu iddia edeceksin. Kendi genel baş-
kanlığını korumak için şahsımın birilerine 
CHP genel başkanlığı teklif ettiği yalanını 
ortaya atacaksın. Görüldüğü gibi BAY KE-
MAL olmak hakikaten kolay değil. 

Bilmem kaç yıl bürokrat, bilmem kaç yıl 
milletvekili, bilmem kaç yıl ana muhalefet 
partisinin genel başkanı olarak bu devlet-

nasıl böyle bir şey konuşabilirsin? Sıradan 
bir olay değil. Yani Tayyip Erdoğan’ın işi 
gücü yok da “CHP’nin genel başkanı kim 
olacak”, bununla mı uğraşacak. Buradan 
meydana okudum. Ben Cumhurbaşkan-
lığımı ortaya koyuyorum, kendisi acaba 
CHP Genel Başkanlığından ayrılmayı göze 
alabilecek mi? Hepiniz şahitsiniz buna.

Bay Kemal’den, “PKK, YPG Terör 
Örgütüdür” Diye Bir Söz Hiç 
Duydunuz mu?

“BAY KEMAL” ifadesindeki istihzayı anla-
mamış olacak ki, geçen gün çıkmış, “BAY 
KEMAL olmak kolay değil” diyor. Gerçek-
ten de BAY KEMAL olmak kolay değil. 
Bunun için önce bürokrat olarak SSK’yı 
batıracaksın. Türkiye’nin en büyük kuru-
munu, eşini-dostunu doldurarak, erken 
emekliliğin önüne geçmeyerek, sağlık ku-
rumlarını en rezil şekilde yöneterek, bütçe-
sini çar-çur ederek mahvedeceksin. Ardın-
dan siyasete girecek, verdiğin her sözden 
dönecek, ettiğin her yemini yutacaksın. 
Kaset komplosuyla partin çalkalanırken, 
önce “aday olmayacağım” diyecek, ertesi 
gün “adayım” diyerek ortaya çıkacaksın. 
Kumpasla düşürülen genel başkanının 
koltuğuna oturacak ve hemen diyet borcu 
ödemeye başlayacaksın. Ancak bu şekilde 
BAY KEMAL olunabilir. 

Genel Başkanlık görevin boyunca girdi-
ğin her seçimde partine seçim kaybettire-
ceksin. Her seçimden önce “Birinci parti 
olamazsak veya şu kadar oy alamazsak 
gereğini yerine getiririm” diyeceksin, san-

dıkta hezimete uğradıktan sonra ise hiçbir 
şey olmamış gibi davranacaksın. Her fır-
satta yabancılara ülkeni kötüleyeceksin. 
Hatta bununla kalmayıp, yatırımcılara 
“Türkiye’ye gelmeyin” yollu sinsi mesajlar 
göndereceksin. Türkiye’nin başarılarının 
tamamının üzerini örtüp, ülkeyi biten, ba-
tan, herkesin birbirini boğazladığı, herke-
sin malının çalındığı bir yer gibi anlatacak-
sın. Çünkü BAY KEMAL olmak için bunları 
yapmak şart. 

Terör örgütlerine karşı verilen mücadele-
de ülkenin değil teröristlerin yanında yer 
alacaksın. Bay Kemal’den, “PKK, YPG terör 
örgütüdür” diye bir söz hiç duydunuz mu? 
Duymadınız, duyamazsınız, çünkü onlarla 
Ankara’dan İstanbul’a el ele, kol kola yü-
rüdüler. Şehirlerimizi işgale yeltenen te-
röristlere “Hendek kazan arkadaşlar” diye-
ceksin. Sınırlarımız boyunca terör korido-
ru kurmak isteyen terör örgütünü “Kendi 
vatanını kurtarmak için çalışan oluşum” 
diyerek aklamaya çalışacaksın. Belediye-
leri terör örgütüne teslim edenlerin görev-
den alınmalarına karşı çıkacak ama burada 
işlenen suçlara ses etmeyeceksin. Çocukları 
dağa kaçırılan annelere gözünü ve gönlünü 
kapatacak, terör örgütünün organize ettiği 
her eyleme destek vereceksin. Diyarbakır’da 
ağlayan annelerin yanında yer almayacak-
sın, işte senin adın Bay Kemal…

Savcımızı görevi başında şehit eden alçak 
teröristlere arka çıkacak, arkadaşlarını 
gönderip onların yoldaşlarını alınlarından 
öptüreceksin. 15 Temmuz darbe girişimi-
nin yaşandığı gece milletimiz tankların, 
savaş uçaklarının, helikopterlerin, nam-



265

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-5Recep Tayyip ERDOĞAN

264

ten maaş alacaksın, ama geride hiçbir eser 
bırakmayacaksın. Ülkenin gelişmesi, mil-
letin refahının yükselmesi için yapılan her 
yatırımı engellemenin, atılan her adımın 
önünü kesmenin çabası içinde olacaksın, 
sonra da çıkıp “Sorunları biz çözeriz” diye-
ceksin. Demokratlığı kimseye bırakmaya-
caksın, ama her fırsatta faşizmin en ilkel 
uygulamalarını sergilemekten kaçınma-
yacaksın. Milletin değerlerine saygılı olma 
iddiasını elden bırakmayacaksın, ama mil-
letin değerlerine yönelik saldırılar karşı-
sında ya suskun kalacak, ya da yapılan ter-
biyesizlikleri savunacaksın. Çünkü başka 
türlü BAY KEMAL olunamaz. 

Aslında bu zatla ilgili harcadığımız şu 
nefesin bile beyhude olduğunun farkın-
dayız. Suriye’de harekâtımızın sürdüğü, 
Meclis’in 2020 bütçesi için gece gündüz 

çalıştığı, uluslararası alanda ülkemize yö-
nelik haksız uygulamalarla mücadele etti-
ğimiz bir dönemde, bu zata vakit ayırmak 
gerçekten israftır. Ancak, bu zatın hezeyan-
larını cevapsız bıraktığımızda iftira çıtasını 
yükseltiyor, yalan yelpazesini genişletiyor, 
terbiye sınırlarını iyice aşıyor. Bu sebeple 
ara-sıra kendisinin hatırını sormak duru-
munda kalıyoruz. Hiç ümidimiz yok ama, 
şayet bir gün gerçekten bu ülkenin hayrına 
işler yapmak isterse, kendisine kapımızın 
açık olduğunu da söylemek isterim. Tüm 
meselelerinin üstesinden gelmeyi başaran 
Türkiye’nin, muhalefet sorununu da bir 
gün çözüme kavuşturacağına inanıyorum. 

Bu duygularla bir kez daha sizlere sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla.

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

Geçtiğimiz hafta Grup toplantımızın ar-
dından Kabinemizdeki bakanlarımızla bir 
araya geldik. Çarşamba günü İl Başkanla-

rımızla, hem 7’nci Olağan Kongre süreci-
mizi, hem de gündemdeki meseleleri isti-
şare etme imkânı bulduk. Perşembe günü 
Türkiye Tarım Şurası vesilesiyle, çiftçileri-
mizle buluştuk ve hasret giderdik. Bu bu-
luşmada, hem tarım sektöründeki bugü-
ne kadar yaptıklarımızı anlattık, hem de 
çiftçilerimize yeni müjdeler verdik. Cuma 
günü İzmir’de dolu dolu bir gün geçirdik. 
Önce Ege Üniversitesi kampüsü içindeki 

CHP’nin Başında 
Kimin Olduğundan Bize Ne?

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 26 Kasım 2019
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Milletimiz de ülkemizin karşısındaki bu 
fotoğrafı gördüğü için, girdiğimiz her mü-
cadelede tüm gücüyle yanımızda oluyor. 
AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bize dü-
şen görev, milletimizin bu teveccühüne, bu 
güvenine, bu desteğine layık olacak işler 
yapmaktır. Bunun için Büyük Kongre sü-
recimize büyük önem veriyorum. Ülkemi-
zin 81 vilayetinin tamamında milletimizle 
gönül bağı güçlü, hizmet etme kabiliyeti, 
kapasitesi ve kararlılığı yüksek, dava bilin-
cine sahip bir teşkilat yapısıyla yolumuza 
devam edeceğiz. Kuruluşundan bugüne 
AK Parti kademelerinde görev yapmış her 
bir arkadaşımızın başımızın üzerinde yeri 
vardır. 81 vilayetimizin tamamında gönül 
bağı güçlü, hizmet etme kabiliyeti, kapa-
sitesi ve kararlılığı yüksek, dava bilinci-
ne sahip bir teşkilat yapısıyla yola devam 
edeceğiz. Hep söylediğim gibi, AK Partili-
nin eskisi olmaz. Partimizde sadece görev 
değişikliği olur. Şahsım başta olmak üzere 
her AK Partili, davamızın ve hedeflerimi-
zin tabii neferidir. Bundan daha büyük bir 
unvan yoktur. Gerisi gayret işidir, takdir 
işidir, nasip işidir, kader işidir.

Değerli arkadaşlar, 

Görüldüğü gibi bizim gündemimiz, ülke-
mize ve milletimize daha iyi nasıl hizmet 
edebileceğimizdir. Partimizi de bu amaca 
uygun şekilde donatmaya ve yönetmeye 
çalışıyoruz. Dünyanın dört bir yanında 
ülkemizin menfaatlerini savunuyoruz. Ül-
kemizin 81 vilayetine yeni eserler kazan-
dırmanın arayışı içindeyiz.  Buna karşılık, 
aldığı oy oranı ve Meclis’te sahip olduğu 
sandalye sayısı bakımından Türkiye’nin 

ikinci büyük partisinin gündemine baktı-
ğımızda bambaşka bir manzara görüyoruz. 
Önce bir grup başkan vekili Meclis Genel 
Kurulunda, AK Partiyi temsil eden bir 
grup başkanvekiline “Bu hanıma haddini 
bildiriniz” diyerek, imalı bir sataşmada bu-
lunuyor. Ayrıca bir de orada “ulan” ifadesi-
ni kullanıyor. 

Dün Katar’dan dönerken basın mensupları 
şöyle bir soru sordu: “Şizofrenik vakalarla 
caddeler dolu. Bu durum ne olacak Sayın 
Başkan?” dediler. Ben de kendilerine dedim 
ki, “Şizofrenik vakalar sadece caddelerde 
değil, parlamentonun içinde de var.” Önce 
bu şizofrenik vakaları parlamentodan te-
mizlemek lazım. Bu şizofrenik vakalardan 
parlamentomuzu temizleyemezsek Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin bu parlamentosuna 
yazık olur. Bu temizliği yapmamız lazım. 
Nitekim, sokaklarda, kendi anlayışlarına 
göre başörtülü hanımlara had bildirmeye 
kalkanlar ortaya çıkmaya başladı. Bunlar 
ise dokunulmazlık zırhına sarılarak bu ifa-
deleri kullanıyor. Hadi bakalım, dokunul-
mazlık zırhı olmasa acaba bu şizofrenik va-
kalar bu adımları atabilir mi? Gidecekleri 
yer bellidir. O da akıl hastaneleridir. 

Hukuk devleti sınırları içinde bunların 
hepsinin de hesabı sorulmuştur, sorula-
caktır. Grup başkanvekilimiz de, bu saldırı 
karşısında kişisel hakkını, hukukunu mut-
laka koruyacaktır. Özürmüş mözürmüş fi-
lan bunlar geçiştirme. Yüreği varsa, “Benim 
dokunulmazlık hakkımı kaldırın, hukukta 
bu mücadeleyi verelim” desin. Çünkü bun-
ların eskiden gelme alışkanlıkları var. Ama 
bu alışkanlıkların artık bu parlamentoda 

Bilal Saygılı Camiinin açılışını yaptık, ar-
dından il teşkilatımıza geçerek istişareleri-
mizi gerçekleştirdik. Daha sonra da Kiraz 
ilçemize giderek belediyeyi ziyaret ettik ve 
ardından da geniş katılımlı bir akşam ye-
meğinde İzmirli kardeşlerimizle buluştuk. 
Dün de, Katar’da Yüksek Stratejik Komite 
5’inci Toplantısını gerçekleştirdik. Katar 
Emiri ile baş başa ve heyetler arası görüş-
melerimizin ardından Türk-Katar Birleşik 
Müşterek Kuvvet Komutanlığı’ndaki as-
kerlerimizle bir araya geldik. Tabii bunla-
rın yanında çok sayıda görüşmemiz ve top-
lantımız oldu. Özellikle bölgesel ve ulusla-
rarası durumları değerlendirme imkânını 
da bulduk. Ülkemiz ve milletimiz nokta-
sında dayanışmamızın ne kadar önemli 
olduğunu da değerlendirdik. 

Ülkemize ve milletimize hizmet için, gece 
gündüz çalışıyoruz. Sizlerin de Meclis’te, 
gerek Genel Kurul’da, gerek bütçenin ko-
misyon görüşmelerinde, gerekse diğer ko-
misyonlarda yoğun bir şekilde gayret gös-
terdiğinizi biliyorum. Aynı şekilde Genel 
Merkezimizde de, hem rutin faaliyetler, 
hem de kongre süreciyle ilgili çalışmalar 
tüm hızıyla sürüyor. Bu çalışma temposu-
nun kademe kademe tüm illerimize, ilçele-
rimize, mahalle temsilciliklerimize kadar 
yayılarak devam ettiğine inanıyorum. 

AK Parti, asla seçimden seçime milletin 
karşısına çıkan, seçimden seçime görün-
meye çalışan bir parti olmamıştır. Biz, 
yılın 365 günü, günün 24 saati bilfiil ça-
lışan, işleyen, milletimizle gönül gönüle 
yol yürüyen bir partiyiz. AK Parti’nin ku-
rulduktan 15 ay sonra iktidara gelmesinin 

ve 17 yıldır bu konumunu sürdürmesinin 
gerisindeki sırrı merak edenler, işte bura-
ya baksın. Milletimiz, ortaya koyduğumuz 
siyasetle, yaptığımız hizmetlerle, olaylar 
karşısındaki tavrımızla, duruşumuzla, sö-
zümüzle, muhabbetimizle bizi kendisin-
den bir parça gördüğü için hep yanımız-
dadır. Bu anlayışla, halka tepeden bakan-
ların, milleti kendi ajandalarının bir aracı 
olarak görenlerin, insanların dertlerini ve 
beklentilerini hiçe sayanların devrini sona 
erdirdik. Sadece eski Türkiye’nin hastalık-
lı siyaset tarzını çöpe atmakla kalmadık, 
yönetim sistemini de değiştirerek, bunu 
kalıcı bir hale getirdik. Sorunlar, sıkıntılar, 
eksikler yok mu? Elbette var. Ama maruz 
kaldığımız saldırıların büyüklüğü karşı-
sında, bunların hiçbiri de üstesinden gele-
meyeceğimiz dertler değildir. 

Her AK Partili, Davamızın ve 
Hedeflerimizin Tabii Neferidir

Ülkemizin gelecek yarım asrını, bir asrını 
belirleyecek önemde harekâtlar yürütüyo-
ruz. Bölgemizdeki gelişmeler karşısında 
kararlı ve onurlu bir duruş sergiliyoruz. 
Dünyadaki mazlumların, mağdurların, 
mahzunların sesi olarak, itirazlarımızı her 
platformda en yüksek sesle dile getiriyo-
ruz. Bütün bunları yaptığımız bir dönem-
de, bu tür bedeller ödememiz kaçınılmaz-
dır. Şayet, eski Türkiye’de olduğu gibi, ken-
di kabuğumuza çekilip, iç çekişmelerimiz-
le, küçük hesaplarla uğraşıyor, tarihimize 
ve kültürümüze sırt çeviriyor olsaydık, 
bunların hiçbirini konuşmazdık.
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anlatıyormuş: Hazreti Musa Allah’a “Ya 
Rabbi, bana bir kız evlat bahşedersen onu 
sana kurban edeyim” diye dua etmiş. Bir 
zaman sonra Hazreti Musa’nın bir kızı ol-
muş, adını Ayşe koymuş. Çocuğun kurban 
edileceği zaman gelince Hazreti Musa bı-
çağı yavrucağın boynuna dayamış. Tam 
kesecekken Azrail gökten elinde bir keçiy-
le gelmiş… Hikâyenin tam bu noktasında 
dinleyenlerden biri dayanamamış ve şöyle 
demiş: “Ben bunun neresini düzelteyim? 
Hazreti Musa değil Hazreti İbrahim, kız 
değil erkek, Ayşe değil İsmail, Azrail değil 
Cebrail, keçi değil koç.”

Şimdi biz de bu iddianın neresini düzel-
telim bilemiyoruz. Her şeyden önce böy-
le bir görüşmemiz olmadı. İddia edildi-
ği gibi gizli-saklı hiçbir CHP’li yanımıza 
gelmedi. Külliye’ye giren ve çıkan araçlar 
da bellidir.  Herhalde bunlar kendi mer-
kezleri gibi zannediyorlar burayı. Hiçbir 
CHP’liye Genel Başkan olması gerektiği 
yönünde telkinde bulunmadık. Çünkü Sa-
yın Kılıçdaroğlu’ndan daha ideal bir genel 
başkan olmaz. CHP’nin başında kimin ol-
duğundan bize ne? Bu konu, CHP Genel 
Merkezini, CHP delegelerini, CHP’ye oy 
verenleri alakadar eder. Olmayan bir gö-
rüşmeyi ve olmayan bir konuşmayı ortaya 
atan gazeteciyi, siciline binaen bir parça 
mazur görmek mümkün. Nitekim bugün-
kü yazısında galiba özür diliyor. Bizden de 
özür dilemiş, teşekkür ederiz. Peki, bu iddi-
anın üzerine “doğrudur” diyerek adeta tüy 
diken Genel Başkanı ne yapacağız?

İddia öyle saçmaydı ki, ilk duyduğumda 
cevap vermeyi kendime zul addettim. Ko-
nuyla ilgili açıklamayı da arkadaşlarımıza 
yaptırdım. Buna rağmen CHP Genel Baş-
kanı televizyonda milletin gözünün içine 
baka baka, “Herkes konuşuyor Erdoğan 
niye konuşmuyor” diyecek kadar seviyeyi 
düşürdü. Meselenin dallanıp budaklan-
ması üzerine “Cumhurbaşkanlığımı ortaya 
koyuyorum” diyerek iddiayı yalanladım. 
Buna rağmen kendisi çıkıp da delikanlıca 
“Hata ettim, özür dilerim” diyemedi. 

Zaten bu zatın klasik tarzıdır. Akıl ve izan 
dışı her türlü iddiayı ortaya atar, sonra da 
“Hadi cevap ver” diyerek kenara çekilir. 
Cevap verilir, iddialar belgeleriyle çürütü-
lür, ama bu zat yine aynı şeyleri söylemeye 
devam eder. Eline tutuşturulan kâğıtların, 
kulağına üflenen hezeyanların her defa-
sında çürük çıkması bu zatı yolundan dön-
dürmeye yetmez. Sakarya’daki tank-palet 
fabrikası konusundan Man adası iddiala-
rına kadar hep aynı şekilde davranmıştır. 
Yargıda çıkan kararlar da bu adamı yola 
getirmiyor. “Man Adası” dedi, davayı bizim 
arkadaşlarımız, kardeşlerim, hepsi kazan-
dılar ama yine aynı yola devam ediyor. 
Kendisi CHP’nin başına bir kaset kumpa-
sıyla geldiği için, orada kalmanın çareleri-
ni de hep benzer yöntemlerde arıyor. Çün-
kü BAY KEMAL olmak böyle bir şeydir. 
Öyle ya, yalanları yüzüne vurulduğunda 
sürekli “Yarabbi şükür” deyip işine baka-
caksın ki devamı gelsin. 

yerinin olmaması gerekir. “Kadına şiddet” 
diyeceksin, karşı çıkacaksın. Her tarafta 
bas bas bağırıp bunun istismarını yapacak-
sın. Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosuna 
gelince de, “Benim dokunulmazlığım var” 
diyeceksiniz. “ulan” da diyeceksin, “haddi-
ni bildirin” de diyeceksin. Bunu geçmişte 
gördük, biliyoruz. Ama artık bunları gör-
mek istemiyoruz, bunlar geride kaldı, eski 
Türkiye’de kaldı.

Ancak, CHP yöneticilerinin bu tavrı, bu 
partinin 28 Şubat zihniyetinden bir milim 
öteye geçemediğinin işaretidir. Türkiye, 
demokrasisine sahip çıkarak, milli irade-
nin üstünlüğüne sıkı sıkıya sahip çıkarak 
28 Şubat zihniyetini gömmüştür. Ancak, 
hala bunun kalıntılarının varolduğunu, 
Meclis’te yaşanan tartışma vesilesiyle gör-
müş olduk. Milletimizin, ilk fırsatta bu ka-
faya hak ettiği dersi vereceğine inanıyoruz. 

Hiçbir CHP’liye Genel Başkan 
Olması Gerektiği Yönünde 
Telkinde Bulunmadık

Henüz bu ilkelliklerin tartışması bitme-
mişken, bir anda Türkiye kendini CHP 
merkezli bir başka kavganın içinde buldu. 
Güya bir CHP’li, casus filmlerine taş çıkar-
tacak bir senaryoyla Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesine gelip gizlice bizimle görüşmüş. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, milletin evi-
dir. Herkes gibi CHP’lilerin de buraya gel-
me hakkı vardır. Nitekim, çeşitli vesilelerle 
CHP’lilerden de Külliye’ye gelenler olmuş-
tur. Mesela, 15 Temmuz’un ardından Ke-
mal Kılıçdaroğlu gelmiştir. Mesela, Cum-

hurbaşkanlığı adaylığı döneminde Muhar-
rem İnce bizimle görüşmek için Külliye 
değilse de Genel Merkezimize gelmiştir. 
Mesela, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu gelmiştir. Başka ve-
silelerle gelenler arasında da mutlaka CHP 
üyesi olanlar mevcuttur. Külliye benim 
şahsi malım değildir. Külliye, bu milletin 
varlığıdır. Biz burada Türkiye’mize, mille-
timize ve memleketimize yakışır bir pro-
jeyi hayata geçirdik. Türkiye’nin en büyük 
kütüphanesini burada yaptık. Türkiye’nin 
tüm meselelerini, ülkenin ikinci büyük 
partisinin yöneticileriyle konuşmaktan ve 
değerlendirmekten asla kaçınmayız. Fa-
kat, son günlerdeki tartışma bambaşka bir 
mecrada cereyan ediyor. 

Değerli arkadaşlar,

Ne kadar saçma olursa olsun, CHP’nin 
halini göstermesi bakımından ibret veri-
ci olan olayı, takip etmeyenler için, şöyle 
kısaca özetlemek istiyorum. Londra’da te-
davi gördüğü anlaşılan ve mesleki kariyeri 
çok da yeni nesillere örnek gösterilemeye-
cek olan bir gazeteci var. Bu kişi, CHP Ge-
nel Başkanının basınımızın “Yeni amiral 
gemisi” olarak sıfatlandırdığı gazetede, 
“Müthiş bir haber” başlığıyla bir iddia or-
taya attı. Buna göre, 9 Kasım’da bir CHP’li 
plakası değiştirilmiş bir araçla Külliye’ye 
gelip bizimle görüşmüş ve farklı plakalı bir 
araçla da çıkıp gitmiş. Yine iddiaya göre bu 
görüşmede biz, gelen kişiye “Senin CHP 
Genel Başkanı olman gerekir” demişiz.

Hani meşhur bir hikâye var. Adamın biri 
etrafındakilere ‘kurban’ meselesini şöyle 
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rın parti sözcülerinin de, bizzat kendileri-
nin de, hepsinin tek mesleği var, o da yalan. 
Yalan üzerine bu süreci inşa etmeye çalışı-
yorlar. Ama ne olur, artık milletin yakasın-
dan düşsünler. Bir gün tek parti faşizmine, 
bir gün emperyalizmin sözcülüğüne, bir 
gün koltuk kavgasına, bir gün terörist sevi-
ciliğine savrulan bir partiden ne köy olur, 
ne kasaba… Nitekim, milletimiz de bu ger-
çeği gördüğü için, CHP’yi belli bir oy oranı-
nın üzerine çıkarmıyor. Mahalli seçimler-
de kazandıkları birkaç belediye, bunların 
dengesini iyice bozdu. İşte görüldüğü gibi, 
aradan 7 ay geçmeden kendilerini yerden 
yere atmaya başladılar. 

Parayı Yönetme Sanatını  
Ortaya Koyman Gerekir

Şimdi, “Biz bu şartlarda Ankara’yı yönete-
meyiz” diyorlar. Çok enteresan. Niye yöne-
temiyorsun?  Kazandın ya, hadi bakalım 
yönet. “Ben, Ankara’nın suyundaki kiri gi-
deremem” diyor. Devletten alman gereken 
parayı alıyor musun? Alıyorsun. Öyleyse 
şu andan itibaren parayı yönetme sanatı-
nı ortaya koyman gerekir. Eğer parayı yö-
netme kabiliyetin varsa, o zaman bu adımı 
atarsın. Kredi bulmak, o senin işin. Krediyi 
de bulacaksan bul. Aynı şey İstanbul için 
de geçerli.

Ben de belediye başkanlığı yaptım. Şu an-
da gerek Ankara’da gerek İstanbul’da gö-
revlendirdiğimiz başarılı olan belediye 
başkanı arkadaşlarımız var. CHP yöneti-
minden 2,5 milyar dolar borçla İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yönetimi-

ni devralmıştık. İstanbul’u suya kavuştur-
duk, çöp dağlarını ortadan kaldırdık, atık 
su noktasında temizliği yaptık. Bunları 
yapmamış olsaydık, şu anda herhangi bir 
sıkıntıda İstanbul yine susuzluğu yaşardı. 
Ama şu anda yok. 

Fakat su konusunda gelen haberler çok 
hayra alamet değil. 3 ay gibi bir süre sonra, 
havalar böyle giderse, İstanbul susuzluğa 
doğru yürüyor. Benzer şey Ankara için de 
geçerli. Ankara’da şu an söylenen, özellikle 
atık su noktasındaki sıkıntılar... Yapacak-
sın arkadaş, çözeceksin bu sorunu. Bu ko-
nuyla ilgili olarak, “Bana borçlanma nokta-
sında Meclis müsaade etmiyor” deniliyor. 
Borç yiğidin kamçısıdır. Borçlanma nokta-
sında da meclis, belli sorumlulukları üzeri-
ne alamaz. Eğer Meclis, meselenin çözümü 
noktasında kararlılığı görürse size gerekli 
desteği verir. Bunu görmüyorsa, bu desteği 
de veremez.

Bunca yıl Başbakanlık yaptım, Cumhur-
başkanlığı yaptım, en çok hayıflandığım 
konulardan biri şöyle dişime göre bir ana 
muhalefet bulamayışımdır. Kendilerince 
en güçlü oldukları zamanda düştükleri du-
rum ortada… Bakalım yarın hangi senar-
yoyla karşımıza çıkacaklar? Bir kez daha, 
Rabbim ülkemizi ve milletimizi CHP afe-
tinden muhafaza eylesin diyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Biz ülkenin gerçek gündemine dönecek 
olursak, hamdolsun, bir süredir milletimi-
zin en büyük sıkıntı kaynağı olan ekono-
mideki toparlanma süreci tüm hızıyla sü-

CHP Kendi Kendine Bir Orta 
Oyunu Oynadı ve Artık Bitti

Değerli arkadaşlar,

Gerçi bu arada “Külliyeye gelen CHP’li” id-
diası da ortada kaldı. Yazıyı yazan diyor ki, 
benim haber kaynağım filanca kişidir. O 
kişi diyor ki, benim haber kaynağım CHP 
içinden birisidir. CHP’liler diyor ki bizden 
böyle bir iş sadır olmaz. İthama maruz 
CHP’li diyor ki, bu kumpas CHP Genel 
Merkezinde kuruldu. İddiayı doğrulayan 
Kılıçdaroğlu diyor ki, öyle demek isteme-
dim. Bunca rezillik ortaya dökülmesine 
rağmen, CHP’li yetkililerin hala bizi suç-
luyor olmaları da işin bir başka trajikomik 
tarafıdır. Şimdi yeni bir senaryo daha çıktı: 
Yatta bir aradaydılar. Yatta bir araya gelen-
ler birbirini suçluyor ve yatta olmadıkları-
nı iddia ediyorlar. Fakat bu iddiayı ortaya 
atan Sayın İnce de diyor ki “Onlar kendini 
gayet iyi bilir.” CHP Genel Başkanına, bu 
konuları ortalama bir insan idrakiyle an-
latamayacağımızı sayısız tecrübeyle öğren-
dik. Kendisine bu meselede düştükleri du-
rumu, çocukları eğlendirmek için söylenen 
bir tekerlemeyle izah etmeye çalışalım. 

Komşu komşu… Hu hu…

Oğlun Geldi mi? Geldi…

Ne getirdi? İnci boncuk…

Kime kime? Sana bana…

Başka kime? Kara kediye…

Kara kedi nerde? Ağaca çıktı…

Ağaç nerde? Balta kesti…

Balta nerde? Suya düştü…

Su nerde? İnek içti…

İnek nerde? Dağa kaçtı…

Dağ nerde? Yandı bitti kül oldu…

Evet… “Külliyeye gelen CHP’li” iddiasında 
durum tam da buna döndü. İddianın sahi-
bi belli değil, iddiaya konu kişi belli değil, 
iddiayı doğrulayan belli değil… En sonun-
da işi “Yandı bitti kül oldu”ya getirdiler. 

Maalesef, günlerdir televizyon film ve di-
zilerindeki taht oyunlarını, güç savaşları-
nı, iktidar kavgalarını, komplo teorilerini 
gölgede bırakan bir oyun seyrediyoruz. 
CHP’nin siyaset üretme gücünün, kendi 
iç kavgalarında sergiledikleri şenlikten 
ibaret olduğunu tüm Türkiye bir kez daha 
gördü. Onurlu bir siyasetçinin yapacağı iş, 
gelinen noktada önce bizden, sonra itham 
ettikleri kişilerden özür dilemek olmalıdır. 
En başta da, yalanla, iftirayla, karalamayla, 
altı boş iddialarla, içi boş ithamlarla, ala-
vere-dalavere siyasetiyle ülkemizi meşgul 
ettikleri için milletimizden özür dilenme-
lidir. CHP kendi kendine bir orta oyunu 
oynadı ve artık bitti. 

Yeniden hep birlikte ülkemizin gerçek gün-
demine dönmenin zamanı geldi. CHP’liler 
kendi iç hesaplaşmalarını varsınlar, kapalı 
kapılar ardında gerçekleştirsinler. Bunla-
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Geçtiğimiz 17 yılda sabırla ve kararlılıkla 
ektiğimiz tohumların meyvelerini birer bi-
rer alıyoruz. Son gelişmeler ışığında ortaya 
çıkan eksiklerimizi de hızla tamamlıyoruz. 
Bize silahlı ve silahsız insansız hava aracı 
vermemişlerdi, ürettik. Yeni nesil tank ver-
mediler, prototipini hazırladık, motorunu 
da tamamlayınca hemen seri üretime geçe-
ceğiz. Helikopter vermediler, onu da üret-
tik. İhracat aşamasındaki helikopterlerin 
motorlarıyla ilgili sıkıntılar çıkardılar, in-
şallah yakında bu sorunu da aşıyoruz. 

Sayın Kılıçdaroğlu Arifiye Tank Palet Fab-
rikasıyla alakalı yalan üstüne yalan söylü-
yor.  Konuyu bilmiyor, ne diyor? 20 milyar 
dolar. Bu adam rakam bilmiyor, dolar ne-
dir bilmiyor, inanın para nedir bilmiyor, 
bunlardan haberi yok. Burayı satmadığı-
mızı defaatle söylemiş olmamıza rağmen 
devamlı buranın satıldığını söylüyor. Arifi-
ye’deki Tank Palet Fabrikası satılmamıştır, 
25 yıllığına Katar ve Türk sermayesinin or-
taklığıyla şu anda çalıştırılan BMC firması-
na tahsis edilmiştir. Mevcut tanklarımızın, 
paletlerin tamir ve bakımı burada yapıla-
cak, hatta gerekirse sıfır üretim de yapıla-
cak. Bay Kemal, bunları öğren. Bunların 
yanı sıra sözleşmede bir şart bulunuyor. 
Buraya, kiralamayı yapan, tahsisi alan 50 
milyon dolar yatırım yapacak. Arifiye’deki 
Tank Palet Fabrikası’nı çok daha farklı bir 
duruma getirecekler. 

F-35 konusunda ülkemize yapılan haksız-
lığı sizler de yakından takip ediyorsunuz. 
Allah’ın izniyle, 5-6 yıl içinde kendi Milli 
Muharip Savaş Uçağımızı hazır hale ge-
tirmeyi planlıyoruz. Bize tüfek, tabanca 

gibi araçları vermeyince sandılar ki 
elimiz boş kalacak, daha iyisini ürettik 
ve güvenlik güçlerimizin kullanımına 
sunduk. Harekâtlarımızda kullandığı-
mız silah ve mühimmatlar konusunda, 
özellikle Batı ülkelerine bağımlılığımız 
neredeyse kalmadı. 

Şimdi yeni ve daha ileri hamleler içinde-
yiz. Mesela, milyonlarca dolar maliyetle 
dışarıdan aldığımız havadan havaya fü-
zelerin, yerli ve milli muadillerinin seri 
üretimi için gün sayıyoruz. Savaş uçakla-
rımıza entegre edilecek havadan havaya 
füzemiz Bozdoğan, fırlatma rampasından 
yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağ-
ladı. Ses hızının çok üstünde uçan ve yük-
sek manevra yeteneğine sahip bu füzemi-
zin uçaktan atışlı testleri de önümüzdeki 
yıl yapılacak. 2013 yılından beri üzerinde 
çalışılan Göktuğ Projesi’nin bir ürünü olan 
Bozdoğan füzesi, uçaktan test atışlarının 
da tamamlanmasının ardından Türk Silah-
lı Kuvvetlerinin envanterine girecek. Dün-
yada sadece 9 ülkenin ürettiği havadan ha-
vaya füzemiz, Milli Muharip Uçağımıza ve 
F-16 savaş uçaklarımıza monte edilecek. 
Böylece, savaş uçaklarımızda kullandığı-
mız hava-yer silahlarına ek olarak hava-
dan-havaya silahlarımız da yerli ve milli 
olacak. 

Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı 
gerçekleştirdik. Roketsan tarafından ge-
liştirilip üretilen, ilk milli deniz seyir füze-
miz ATMACA, TCG Kınalıada Gemisinden 
başarıyla fırlatıldı. Bu füzemiz de inşallah 
önümüzdeki yıl envantere giriyor.

rüyor. Açıklanan her veri, bu gerçeği doğ-
ruluyor. Mesela, perakende satış hacmi bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. 
Borsa, 106 bin puanın üzerine çıkarak 18 
ayın zirvesini gördü. Ben bununla tatmin 
olmuyorum. Göreve geldiğimizde Borsa 
11 bin civarındaydı. Sonra Başbakanlı-
ğım döneminde 135 binleri gördük. Biraz 
düşmüştü tekrar toparlanmaya başladı. 
Allah’ın izniyle bunu yine yakalayacağız. 

OECD, Türkiye’nin bu yıl için büyüme tah-
minini eksi yüzde 0,3’ten artı yüzde 0,3’e, 
2020 beklentisini de yüzde 1,6’dan yüzde 
3’e yukarı yönde revize etti. Tüketici Gü-
ven Endeksi, Kasım’da bir önceki aya göre 
yüzde 5,2 oranında arttı. 

Ekim ayında kurulan şirket sayısı bir önce-
ki aya göre yüzde 8,5 ve önceki yılın Ekim 
ayına göre ise yüzde 18 oranında artış kay-
detti. Kapanan şirket sayısını düştükten 
sonra elde edilen net açılan şirket sayısın-
daki yıllık artış ise yüzde 21’i buluyor. Reel 
Kesim Güven Endeksi, Kasımda bir önceki 
aya göre 1,1 puan artarak 102’ye yüksel-
di. İmalat sanayindeki kapasite kullanım 
oranı, Kasım’da bir önceki aya göre 0,8 pu-
an artarak son 15 ayın zirvesi olan yüzde 
77,2’ye yükseldi. Kasım ayında Finansal 
Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya 
göre 24,5 puan artarak 167 seviyesinde 
gerçekleşti. Hizmet sektörü güven endek-
si de yüzde 0,7 arttı. Ülkemizin risk primi 
300’e kadar geriledi. Ülkemize güvenen, 
yatırım yapan herkes kazandı, kazanmaya 
devam edecek. 

Ben bugün buradan tüm milletime sesleni-
yorum: Bırakın doları, Türk Lirasına döne-
lim. Türk Lirası kaybettirmiyor. 

Son dönemde bölgemizdeki kimi ülkeler-
de ülkemiz menşeli ürünlere yönelik sinsi 
bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz. 
İnşallah yeni bir adım daha atacağız. Ta-
rım Kredi Kooperatifimiz, ilk etapta Türki-
ye genelinde 500 noktada kendi satış ma-
ğazalarını açacak. Bu sayı daha da artacak. 
Bu da ucuzluğu getirecek ve halkımız için 
çok iyi olacak. 

Türkiye, Bir Silah Ambargosuyla 
Karşı Karşıyadır

Değerli arkadaşlar,

Son olarak, savunma sanayimiz için önem-
li bazı gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Biliyorsunuz, son 5-6 yıldır, Batılı ül-
keler giderek de artan bir şekilde ülkemize 
karşı artık inkârı mümkün olmayan boyu-
ta ulaşan bir savunma sanayi ambargosu 
uyguluyor. Öyle ki işi, bırakınız yeni anlaş-
maları, önceden alınmış lisansların iptali-
ne kadar vardırdılar. Daha açık bir ifadeyle 
Türkiye, örneğine ancak savaş durumunda 
rastlanabilecek sertlikte bir ambargoyla 
karşı karşıyadır. Özellikle Suriye’deki son 
harekâtlarımızdan ve Doğu Akdeniz’deki 
gelişmelerin ardından bu uygulama daha 
da sertleşti. Ancak, hamdolsun savunma 
sanayimiz tüm bu kuşatmaları etkisiz hale 
getirebilecek kabiliyete ulaşmıştır. 
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Sadece mevcut ihtiyaçlarımızı karşılamı-
yor, ülkemizi ve savunmamızı yeni geliş-
melere de hazırlıyoruz. Yapay zekâ des-
tekli İHA’lardan sonra, bunların CİPİES 
olmayan ortamda da görev yapabilmesini 
sağlayacak KERKES Projesini başlattık. 
Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı 
bu teknolojiyle, haberleşmenin olmadığı 
durumda da hedefler vurulabilecek. 

ATAK Helikopterimizin lazer ikaz alıcı ve 
diğer elektronik harp sistemleri ile dona-
tılmış FAZ-2 versiyonu ilk uçuşunu başa-
rıyla gerçekleştirdi. Yerlilik oranı daha da 
artan ATAK FAZ-2 helikopterlerini de önü-
müzdeki yıldan itibaren kullanıma almayı 
hedefliyoruz.

Karasu’da ihtiyacımız olan her türlü moto-
ru üretebilecek bir fabrikanın inşası sürü-

yor. Aynı şekilde, F-16 ve SİHA’larımızda 
üretilen bombaların kapsülleri yanında 
patlayıcı dolumlarını da tamamen ülke-
mizde yapacak bir özel sektör yatırımı da 
yakında başlıyor. Bu yatırımın tamamlan-
masıyla, yurt dışında dolum yaptırma işin-
den tümüyle kurtulmuş olacağız. 

Görüldüğü gibi önümüze çıkartılan engel-
ler bizi durdurmuyor, hatta yavaşlatmıyor, 
tam tersine azmimizi biliyor, çok daha 
hızlı çalışmamızı sağlıyor. Biz işte bu gün-
demlerle yolumuza devam etmekte karar-
lıyız. Kendi entrikaları içinde boğulanlara 
da yolunuz açık olsun diyoruz. 

Bu duygularla bir kez daha sizlere sevgile-
rimi, saygılarımı sunuyorum. Bu haftaki 
Meclis çalışmalarında Grubumuza başarı-
lar diliyorum. Kalın sağlıcakla.

İstanbul Teşkilatımızın kıymetli men-
supları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, 
sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duy-
gularımla, muhabbetle selamlıyorum. İs-
tanbul İl Danışma Toplantımızın partimiz, 
şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Kuruluşundan bugü-
ne İstanbul Teşkilatlarımızda görev alan 
tüm arkadaşlarımıza, gayretleri, emekleri, 

sadakatleri için şükranlarımı sunuyorum. 
Bu kardeşlerimizden dar-ı bekaya uğurla-
dıklarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 

AK Parti, sıradan bir siyasi teşekkül de-
ğildir. Bizler, bir büyük davanın sevdalısı 
insanlar olarak burada bir aradayız. Tür-
kiye, nasıl binlerce yıllık devlet tarihimiz 
içindeki son halka ise, AK Parti’de bu bü-

Kendi Ajandasına, Kariyerine, 
Hesabına Odaklanan Kişilerden 

Dava Adamı Olmaz

AK Parti İstanbul İl Danışma Toplantısı | İstanbul | 7 Aralık 2019
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cağımız kalp, fethedemeyeceğimiz gönül, 
ikna edemeyeceğimiz kimse kalmaz. Her-
kesten farklı olarak biz bunu, siyasi bir he-
sap için değil, inancımızın ve geleneğimi-
zin bir gereği olarak yerine getiriyoruz, ge-
tireceğiz. Bunu yaparken de hiç kimsenin 
gündeminin peşine takılmayacağız. Ülke-
mizde kimi konuların bilinçli bir şekilde 
gündemde öne çıkartıldığını görüyoruz. 
Önemli bir kısmı da milletimizi karamsar-
lığa sürükleyerek, dolaylı yoldan bizi başa-
rısız göstermeye yönelik bu çabalara karşı 
dikkatli olmalıyız. İstisnai hadiselerin san-
ki her gün, her yerde yaşanıyor, herkesin 
başına geliyor gibi gösterilmesinin iyi ni-
yetli olmadığı bellidir. Türkiye’yi güvensiz 
bir ülke olarak gösterme projesine hizmet 
eden bu tür kampanyalara bilerek veya 
bilmeyerek destek vermemeliyiz. Medya 
kuruluşlarımızı da bu konuda dikkatli ve 
bilinçli hareket etmeye davet ediyorum. 

Ülkemizin de, AK Parti’nin de kendi gün-
demi vardır. Hem parti, hem hükümet, 
hem Meclis olarak, buna belediyeler ve il 
genel meclisleri dâhildir, kendi icraat gün-
demimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Vak-
timizi ve enerjimizi kendi çalışmalarımızı 
daha ileriye taşımak için kullanacağız. Mu-
halefetin, medyanın veya diğer çevrelerin 
bizi kendi dar ve kısır gündemlerinin içine 
hapsetme tuzağına hiçbir şekilde düşme-
meliyiz. Unutmayınız: AK Parti gündem ta-
kip etmez, gündem belirler. Bu konuda en 
dikkatli olması gereken teşkilatlarımızın 
başında İstanbul geliyor. İstanbul’un nab-
zını iyi tutarsak, zaten Türkiye’yi de yaka-
lamış oluruz. Dolayısıyla, bu konuda sizle-
re çok önemli görevler düşüyor. Sokaktaki 

her bir vatandaşımızdan başlayıp tüm ilçe-
lerimizi ve şehrimizi kuşatan bir anlayışla 
bu süreci yönetmeliyiz. Yaptığımız hizmet-
leri hakkıyla anlatabilmemiz halinde bile, 
partimize yönelik yalan-yanlış saldırıların 
çoğunu etkisiz hale getirebiliriz. İftira ve 
yalan hızlı yayılır ama doğrularla karşı-
laştığında da daha hızlı bir şekilde söner 
gider. Biz de milletimize hakikatleri anla-
tarak işte bunu gerçekleştireceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, son 17 yılda tarihinin en büyük 
sıçramalarını yaşarken, aynı zamanda ta-
rihinin en büyük saldırılarıyla da karşı 
karşıya kalmıştır. Ülkemize yönelen saldı-
rıların hedefinde ilk önce AK Parti yer al-
mıştır. Esasen, Türkiye ile AK Parti’nin ka-
deri adeta bütünleşmiştir. Türkiye’yi seven 
bizi seviyor, Türkiye’ye kızan bize kızıyor, 
Türkiye’den nefret eden bizden de nefret 
ediyor. Milletimiz de bu gerçeği gördüğü 
için, her mücadelemizde, hamdolsun, ya-
nımızda yer alıyor. 

Son dönemde, Suriye’de yürüttüğümüz 
harekâtlar, sınırlarımız içindeki terörle 
mücadele operasyonları ve Akdeniz’de 
attığımız stratejik adımlar, ülkemize kar-
şı adeta bir öfke patlamasına yol açtı. En 
önemlisi şu anda Barış Pınarı Harekâtıyla 
Suriye’de devam etmekte olan süreç, 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğini gös-
termesi bakımından çok önemlidir. Dün-
yada hangi liderlerle görüştüysek, hepsi-
nin bize nasihati çoğu zaman, “Buradan ne 
zaman çıkacaksınız?” yönünde oldu. Biz 
de kendilerine “Sizin orada ne işiniz var? 

yük davanın günümüzdeki en önemli tem-
silcisidir. Her zaman ifade ettiğim gibi AK 
Parti, maziden atiye yolculuğumuzun al-
tın halkalarından biridir. Tabii bu durum 
sorumluluğumuzu daha da artırıyor. AK 
Parti’de siyaset yapmak demek, öncelikle 
bu sorumluluğu üstlenmeye talip olmak 
demektir. Bugünlere yılın her gününü, gü-
nün 24 saatini bu davaya hizmete adayan 
büyüklerimizin, kardeşlerimizin gayretle-
riyle geldik. Gelecek nesillere daha büyük 
ve güçlü bir Türkiye bırakmak, medeniye-
timizi yeniden yükseltmek istiyorsak, biz-
lerin de aynı anlayışla çalışması gerekiyor. 
Görevimiz ne olursa olsun hepimiz önce-
likle bu davanın bir neferiyiz. 

Unutmayın, bugün söylemediğimizi 10 
yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra da yine aynı şekil-
de kararlı olarak söylemek durumundayız. 
Bugün başka yarın bir başka olmamalıyız. 
Bunu yapanları gördük, görüyoruz. Bu 
hassasiyeti hiçbir zaman unutmamak ge-
rekir. Kendi nefsinin peşine düşen, sade-
ce kendi ajandasına, kariyerine, hesabına 
odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. 
Gurur abidesi olanlardan dava adamı ol-
maz. Bize Yunus’un ifadesiyle “Ete, kemi-
ğe büründüm, Yunus diye göründüm” di-
yen anlayıştaki insanlar lazım. Diyorum 
ya, hep birlikte Ömer’ler olmaya aday ol-
malıyız. Hele hele bulunduğu makamın 
gücüne, imkânlarına güvenerek gönül 
kıran, insanları rencide eden, vatandaşa 
tepeden bakan kibir abidelerinin bu da-
vada yeri olamaz. Yolsuzluğu, haksızlığı, 
çalıp-çırpmayı hiç saymıyorum bile… Bu 
tür vasıflardaki insanların kapımızdan 
içeri girmesi dahi bizim için züldür.  AK 

Parti’yi yöneten bizleri Rabbimizin katın-
da ve milletimiz nezdinde mahcup edecek 
hiçbir yanlışa göz yumamayız. Milleti kar-
şısına alan bizi de karşısına alır. Kibir en 
büyük isyandır. İnsan gönlü kıranın biz de 
partideki görevleriyle ilgili kalemini kıra-
rız. Davası insan olan, “Yaratılmışı severiz 
Yaradan’dan ötürü” diyen bir partinin baş-
ka türlü davranması söz konusu olamaz. 
Hazreti Mevlana’nın buyurduğu gibi;

“İnsanı ateş değil, kendi kibri yakar.

Herkeste kusur görür, kendisine kör bakar.

Neye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar.”

Hiç Kimsenin Gündeminin  
Peşine Takılmayacağız

Yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenme-
yenler, sadece varlık sebeplerini inkâr 
etmekle kalmaz, aynı zamanda kendi 
hüsranlarını da hazırlarlar. Hiçbirimizin 
hesabi davranma, aklı ve vicdanı yerine 
nefsinin sesine kulak verme gibi bir lüksü 
yoktur. Hedefimiz, önce bu ülkenin 82 mil-
yon insanının her birinin, onunla birlikte 
tarih ve medeniyet coğrafyamızdaki tüm 
kardeşlerimizin, nihayetinde de büyük in-
sanlık ailesinin tamamının gönlünde kalı-
cı yer edinmektir. Ülkemizin ve dünyanın 
neresine gidersek gidelim, tüm samimiyet-
leriyle bize kucak açan insanlar tarafından 
karşılanıyor, kucaklanıyorsak, işte bu has-
bi yaklaşımımız sayesindedir. Tek tek her 
AK Partili bu hassasiyetle hareket ettiği 
takdirde, Allah’ın izniyle, yumuşatamaya-
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Son dönemdeki gelişmeler, adeta tüm per-
deyi kaldırdı. Pek çok ülke, yıllardır içlerin-
de tuttukları kini, nefreti, husumeti tüm 
çıplaklığıyla ortaya döktü. Bu gelişmenin 
ülkemiz için hayırlı olduğuna inanıyorum. 

Karşılıklı rol yapmak yerine, gerçek düşün-
celerimizi ve niyetlerimizi açıkça ortaya 
koymamız, bir takım sorunların çözümü-
nü hızlandırdı. Gerek yüz yüze görüşme-
lerimizde, gerek telefon temaslarımızda 
artık tüm liderlerle daha açık yüreklilikle 
konuşuyoruz. Anlaştığımız hususları hızla 
sonuca bağlıyor, anlaşamadığımız konu-
larda da karşılıklı pozisyonlarımızı teyit 
ediyoruz. Bu tarzın, dünya siyaseti açısın-
dan daha verimli ve doğru olduğuna ina-
nıyoruz. Ülkemizin egemenliğini, hukuku-
nu, çıkarlarını, milletimizin ve tüm dostla-
rımızın haklarını korumak için verdiğimiz 
mücadelede, Allah’ın izniyle hep dik dur-
duk, durmaya da devam ediyoruz. 

Suriye’deki gelişmelerle ilgili Amerika ve 
Rusya ile vardığımız mutabakatlar ile sa-
hada elde ettiğimiz neticeler, gerçekten ta-
rihi önemdedir. Türkiye’yi köşeye sıkıştır-
mak için diplomasi ve uluslararası siyaset 
yanında ekonomiyi de devreye almalarına 
rağmen, hamdolsun, ülkemize geri adım 
attıramadılar. Yapılan her saldırıyı, atılan 
her adımı, kullanılan her silahı süratle 
etkisizleştiriyor, tedbirlerimizi alıyoruz. 
Aynı hamlelerin tekrarında karşılarında 
hazırlıklı bir Türkiye buldukları için, is-
tedikleri neticeyi elde edemiyorlar. Ülke-
mize yönelik kızgınlıklarının gerisindeki 
sebeplerden biri de budur. Artık eskiden 
olduğu gibi Türkiye’yi diledikleri şekilde 

itip kakamadıkları, yönlendiremedikleri, 
yönetemedikleri için hırçınlaşıyorlar. Hır-
çınlaştıkça da muvazeneyi kaybediyorlar. 

Sonuçta geldiğimiz noktada Türkiye, si-
yasi, ekonomik ve askeri bakımdan, eski-
siyle mukayese edilemeyecek kadar güçlü 
bir yerde bulunuyor. Ülkemiz iç siyasetin-
de, ortada kayda değer bir husus yokken 
ortaya çıkıp yükselen AK Parti, Cumhur 
İttifakı ve şahsım aleyhindeki havanın ge-
risinde, işte böyle bir tablo, işte böyle bir 
hesap vardır. Cumhur İttifakı’nı bölemeye-
cekler, parçalayamayacaklar. Cumhur İtti-
fakı güçlenerek, yarınlara inşallah yürü-
yecek. Türkiye’nin güney sınırlarını terör 
koridoruyla kuşatma projeleri çökenler, iç 
siyaseti manipüle ederek kayıplarını telafi 
etmenin peşindeler. Ama bunu da başa-
ramıyorlar. Çünkü milletimiz, bu ülkede 
kimin ne olduğunu, kime hizmet ettiğini, 
neyi-niçin yaptığını gayet iyi biliyor. Ceviz 
kabuğunda fırtına koparma, incir çekirde-
ğini doldurmayacak meseleleri büyüterek 
balyoz niyetine kullanma çabaları hep bey-
hudedir. Milletimiz bunların hiçbirine iti-
bar etmez. Yeter ki biz kendi içimizde bir-
liğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, 
hasbiliğimizi, samimiyetimizi, söylemimiz 
ve yaşayışımızla değerlerimize bağlılığımı-
zı güçlü bir şekilde sürdürebilelim… İna-
nın bana, gerisi kendiliğinden gelecektir. 
İstanbul Teşkilatımızın, bu konuda diğer 
80 vilayetimize örnek olacak bir tavır or-
taya koyacağına inanıyorum. Seçimden 
bu yana 74 bin 176 üye kaydıyla İstanbul 
teşkilatı adeta yeni bir dirilişin içerisinde 
bulunuyor.

Bizim 911 kilometre sınırımız var. Sizin sı-
nırınız var mı? Yok. Peki, niye oradasınız? 
32-33 bin tır silahı, aracı, gereci, mühim-
matı siz kime gönderdiniz? Teröristlere” 
dedik. “Kim bu teröristler?” deyince de 
“Kürtler” diyorlar. Yine onlara, “Nasıl olu-
yor da bunlar Kürt oluyor? DEAŞ’a karşı 
en büyük mücadeleyi biz verdik. El Bab’ta 
DEAŞ’ın 3 bini aşkın teröristini çıkartan 
biz olduk. Dünyada DEAŞ’a karşı böyle bir 
mücadeleyi veren ikinci bir ülke yok. Bu-
nun aksini iddia edebilir misiniz?” dedim. 
İngiltere, Fransa, Almanya ile yaptığımız 
dörtlü zirvede bunları konuştuk, kendile-
rine açık açık bunları söyledik. “Siz niye 
oradasınız?” Bize bunu söyleyemezsiniz. 
Siz oraları terk etmedikten sonra, Suriye 
halkı da “Teşekkür ederiz, artık gidebilirsi-
niz” demedikten sonra biz buradan çıkma-
yacağız. Çünkü biz Adana Mutabakatıyla 
oradayız, Suriye halkının talebi üzerine 
oradayız. Şu anda da bu süreç devam edi-
yor. Dörtlü zirvede bu sözlerimin üzerine 
hiçbir şey söyleyemediler. Fransa’da her 
yer yanıp, yıkıldı. Niye? Zulüm ile abad 
olunmaz, onun için. 

Libya’daki Kararlı Duruşumuzu 
Devam Ettireceğiz

Biliyorsunuz, Türkiye ile Libya arasında 
mutabakat metni imzalandı. Bu mutaba-
kat metniyle,  deniz yetki alanlarının sı-
nırlarının daraltılmasına yönelik anlaşma 
Meclis’imizden geçti. Ben de imzaladım, 
şimdi de Birleşmiş Milletlere gönderildi. 
İnşallah hem askeri güvenlik hem de deniz 

yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili 
adımları atmış oluyoruz. Burada oyun bo-
zuldu. Bu oyunlar bozulurken bir tarafta 
da Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, zaman 
zaman İsrail, bunlar da bir araya geliyor. 
Bir skandal hareket de yaptılar. Yunanis-
tan, Libya’nın Büyükelçisini deport etti. Ne 
oldu, ne kazandın? Zaman zaman bu tür 
şeyleri biz de yapıyoruz. Bizim de büyü-
kelçilerimizi deport edenler oluyor. Onlar 
edince, biz de onlarınkini deport ediyoruz. 
Bu, siyaset dilini bilmemek ve skandallar 
üzerine kurulmuş bir devlet yönetimi de-
mektir. Yunanistan’ın yaptığı da budur. Şu 
anda biz Libya’daki bu kararlı duruşumu-
zu devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz.

Libya ile Türkiye arasında ilginç ve güzel 
bir hat inşa edildi.  Hat üzerinde, çevre-
sinde, münhasır ekonomik bölge olarak 
ifade edilen bölgede, geçmişten bugüne 
Türkiye’nin garantör ülke olarak hakla-
rı bulunuyor. Kıbrıs’taki soydaşlarımızın 
hakları var. Bu hakları sonuna kadar sa-
vunmakta kararlıyız. Biz boşuna mı 2 tane 
sondaj gemisiyle, 2 tane sismik araştırma 
gemisini aldık? Bunlara boşuna bu parala-
rı vermedik. Bu gemilerimizle çalışmalar, 
araştırmalar devam ediyor, keza fırkateyn-
lerimiz de bölgede.  Zaman zaman uçak-
larımız, zaman zaman helikopterlerimiz 
bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor. Biz 
bu araştırmaları yapmaya devam edece-
ğiz. Türkiye, uluslararası deniz hukuku ve 
uluslararası hukuktan doğan haklarını so-
nuna kadar kullanacaktır. Tabii buna par-
lamentomuzun içinden bazen çatlak sesler 
çıkıyor, ona alışığız. Ama biz dik duracağız.
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Şehir Üniversitesi Meselesinde 
Halk Bankası Dolandırılmaya 
Çalışıldı

Şehir Üniversitesi meselesi son dönemde 
konuşuluyor. Bu Şehir Üniversitesi mese-
lenin özellikle bir siyasi ayağında bizim 
olduğumuz, bir siyasi ayağında da malum 
zatın olduğu söyleniyor. Şunu çok açık ve 
net söylemek durumundayım. Her şey-
den önce Şehir Üniversitesinin tahsisini 
Başbakanlığım döneminde yapan benim. 
Tahsisini yapan ben olduğuma göre, da-
ha sonra malum zat Başbakan olunca bu 
tahsisi, Şehir Üniversitesine mülkiyet dev-
rine dönüştürmüştür. Türkiye’de hiçbir 
üniversiteye tapu ile tapu devri, mülkiyet 
devri yoktur, olmamıştır. Bunlar dürüst-
lüğü kimseye bırakmıyor değil mi? Ök-
süz, yetimin hakkını kalkıp kurdukları 
üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle, 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun başkanı 
sıfatıyla bunu sağlıyor. Peki, bu nasıl doğ-
ruluk? Peki, yanında kim var? Yine bir 
başka isim daha var.  O da Sayın Babacan… 
Onun da imzası var. Başka kim var? Meh-
met Şimşek var. Başka kim var? O zaman 
Ulaştırma Bakanı olarak Özelleştirme Yük-
sek Kurulu’nun içinde olan Feridun Bilgin 
var. Hani bunlar dürüsttü ya... Dürüstlüğü 
bunlar kimseye bırakmıyordu. 

Ben bunu niye anlatıyorum? Kimin ne 
olduğunu yaptıklarıyla öğrenin diye. Bit-
medi ve bunlar Halk Bankasını da dolan-
dırmaya çalışıyorlar. Halk Bankasından 
bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk 
Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor. 

Fakat ödeme yapmıyorlar. Tabii Halk Ban-
kasına ödemelerini yapmayınca, banka da 
bu defa kendilerini sürekli olarak uyarıyor. 
Şu anda Halk Bankasına olan borçları 417 
milyon Lira. Şimdi “Yapılandıralım” diyor-
lar. “Yapılandıralım” derken, neyi, nasıl ya-
pılandıracaksın? Yaptıkları kampanya şu, 
“İşte spor kulüplerinin borçları yapılandı-
rılıyor da Şehir Üniversitesininki niye ya-
pılandırılmıyor?” Sen Halk Bankasına te-
minat bile vermedin. Futbol kulüplerinin 
bütün tribün gelirlerine, her şeyine banka 
el koyuyor. Senin neyine el koyacak? Yoksa 
Maltepe’de Tekel’e ait olan yer, yani zama-
nında benim tahsis ettiğim bu yeri bankaya 
teminat olarak göstermek suretiyle, bunu 
mu banka teminat olarak kabul edecek?

Bir başka alavere dalavere daha yapıyor-
lar. O da ne biliyor musunuz? Diyorlar 
ki “Alacağımız öğrencilerin yapacakları 
ödemeye ipotek koyun.” Sen zaten mevcut 
kotanı doldurmamışsın. Böyle bir kotayı 
nasıl oluyor da bir bankaya teminat ola-
rak veriyorsun? 

Tabii bizi halef selef olduğumuz Cumhur-
başkanı aradı. Dedi işte “Siz bu işi arzu 
ederseniz halledersiniz.” Kendisine dedim 
ki “Temenni ederdim ki siz benim yerim-
de olun. Biz geçmişte bankaların nasıl iflas 
ettiğini biliyoruz. Hamdolsun 17 yıldır bi-
zim dönemimizde, bizim bankalarımızın 
hiçbirisi kasaları boşaltmadı. Biz de kasayı 
boşaltamayız.” 

Tabii işin başından itibaren Ülker Grubu 
buraya ciddi destekler verdi. Daha sonra 
Ülker Grubu da ne yaptı? Buradan çekildi. 
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Ülker Grubu orada bizim verdiğimiz des-
teklerle ilgili de bizim bu noktadaki deste-
ğimizi açık net söyledi.

Şunu çok açık net söyleyeyim. Buranın ha-
misi dikkat edin Marmara Üniversitesidir. 
Marmara Üniversitesi Türkiye’nin şu anda 
en büyük üniversitelerinden bir tanesidir. 
Şimdi de ne diyorlar biliyor musunuz? 
“Marmara Üniversitesi borçları ödesin.” 
Tabii YÖK’te kendilerine diyor ki “O za-
man siz de mütevelliyi bırakın. Marmara 
Üniversitesi yaptığı atamalarla burayı yü-
rütsün.” “Yok, mütevelliyi de bırakmayız” 
diyorlar. Tezgâh başka. 

Biz ne oradaki öğrencilerimizin, ne de aka-
demisyenlerin düşmanıyız. Böyle bir şey 
asla söz konusu değil. Hiçbir vakıf üniver-
sitesinde bunların yaptığı uygulama gibi 
bir uygulama yok. Burada Halk Bankasının 
adeta bir dolandırılması söz konusudur.

Burayı eğitime önem verdiğimiz için tahsis 
ettik. Eğer şahsım bu zata muhalif olsaydı 
veya oradaki öğrencilere benim bir muha-
lefetim olsaydı, ben Tekel’in bu kadar kıy-
metli, değerli olan arazisini niçin bunlara 
tahsis edeyim? Bizim derdimiz yeter ki 
bu tür üniversitelerimiz kurulsun, bunlar 
çoğalsın ve bunlarla beraber geleceğe çok 
daha farklı bir şekilde yürüyelim. Burası 
tabii Marmara’ya nazır, değeri itibarıyla 

da 2,5 milyar değerinde olan bir yer ve bi-
labedel bunu üniversitesine tapu devrini 
yapmak suretiyle veriyor. El vicdan ya... 
Böyle bir şey yapılabilir mi? Bilabedel... 
Nasıl oluyor bu iş? Hani dürüsttünüz? 
Eğer sizin dürüstlüğünüz buysa bu ülke 
batmış, bu ülke yanmış ve bunun altında 
bir de bakıyorsunuz işte o dediğim diğer 
arkadaşların da imzası var. Özelleştirme 
Yüksek Kurulu’nun birisi başkan, diğerleri 
de üyeleri olmak suretiyle bu adımı attılar. 
Bunu yaşadık. Allah bizleri aynı duruma 
düşürmesin. Onun için bu propagandayı 
bunlar belli bir süre daha yapabilirler, her 
geçen gün zaten bu konuda da iflasa gidi-
yorlar ve gidecekler ama dün MKYK’da 
da bu konuları görüştük. Bu konuyla ilgili 
kararlı bir şekilde adımlarımızı atmaya de-
vam edeceğiz.

Bu işin Danıştay’a müracaatını yapan da 
kim biliyor musunuz? CHP’nin yanından 
hiçbir zaman ayrılmayan Mimar ve Mü-
hendisler Odası’dır. Çok daha ilginci şu an-
da bunları ziyaret edenler kim? CHP’nin 
ileri gelenleri… Mimar ve Mühendisler O-
dası hem bununla ilgili davayı açıyor ama 
bakıyorsunuz CHP’nin parti sözcüsü ol-
sun, genel başkan yardımcıları olsun onlar 
da bunlara nezaket ziyaretinde bulunuyor. 
Kimin eli kimin cebinde belli değil ama 
gerçekleri bilelim ona göre de bunu özel-
likle tabanımıza anlatalım.

AK Parti Kadın Kollarımızın ve teşkilat-
larımızın kıymetli mensupları, çeşitli 
ülkelerden gelen çok değerli hanımefen-
diler, değerli misafirler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 
Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından 
düzenlenen kadın şuralarımızın altıncısı-
na hoş geldiniz. Toplantımızın ve bu kap-
samda düzenlenen sergimizin, ülkemiz, 

dostlarımız ve tüm kadınlar için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. 

Bilindiği gibi bugünkü toplantımız, “Ulus-
lararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası” 
temasıyla yapılıyor. Şura’ya görüşleri, de-
ğerlendirmeleri, tecrübeleri ve teklifleriy-
le katkı veren tüm misafirlerimize teşek-
kürlerimi sunuyorum. Yaklaşık 5 milyonu 

Nobel’in Handke’e Verilmesi Bir 
Vampirler Topluluğu Oluştuğunu 

Ortaya Koymaktadır

Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası | Ankara | 11 Aralık 2019
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Annelerin Fendi, Eli Kanlı 
Teröristleri Yenmiştir

Kıymetli hanımefendiler,

Değerli misafirler,

AK Parti’nin başarısının sırlarından biri, 
belki de en önemlisi, kadınlara ulaşmayı, 
onların gönlüne girebilmeyi başarmış ol-
masıdır. Bu neticeye, yılın 365 günü ev ev 
dolaşan, her kadınımıza ulaşmak için çaba 
gösteren, onların dertleriyle hüzünlenip 
sevinçleriyle mutlu olan dava arkadaşları-
mızın çabalarıyla ulaştık. Birileri yıllarca 
kadının ismini, sıkıntısını, beklentisini is-
tismar ederek kendine siyasi rant sağlama-
nın peşine düşerken, biz her meselelerin-
de onların yanında yer aldık. Çünkü bize 
göre, kadını dışlayan bir toplum, gücünün 
ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş 
demektir. 

Bizim inancımızda Hazreti Adem’le Haz-
reti Havva’dan beri erkek ile kadın birlikte 
yaşamış, birlikte kulluk etmiş, birlikte ço-
ğalmış, birlikte dünyayı mamur etmiştir. 
Kendi tarihimiz de kadınların başarıları ve 
fedakârlıklarıyla örülmüştür. Anadolu’yu 
alperenler ve bacılar birlikte medeniyeti-
mizle, kültürümüzle, değerlerimizle yoğur-
muş, ebedi vatanımız yapmıştır. Hayatın 
her alanında var olan kadınlarımızın yetiş-
tirdiği, kişiliğini kazandırdığı, temel eğiti-
mini verdiği çocuklarımızla geleceğimizi 
inşa ettik. Hatta savaş meydanlarında dahi 
kadınlarımızın fedakârlığıyla zafere ulaş-
tık. Nene Hatun’dan Nezahat Onbaşı’ya, 
Şerife Bacı’dan Kara Fatma’ya kadar nice 

kadın kahramanımızın mücadelesi saye-
sinde istiklalimizi kurtardık. Terör örgü-
tü tarafından haince şehit edilen Aybüke 
öğretmen ve Esma astsubay, sınırlarımız 
içinde ve dışında alçakça katledilen yüzler-
ce kadın, bu mücadelenin günümüzdeki 
bayraktarlarıdır. Esma astsubayımızla il-
gili komutanlarımız ve İçişleri Bakanımın 
şu tespitleri çok ilginçti. Özellikle bomba 
imha olaylarında bir kadın olarak onun 
kadar cesur, onun kadar maharetli olan 
hemen hemen yok gibiydi. Nitekim bom-
ba imha olayını yaparken şehit oldu. Rab-
bim makamını cennet eylesin. Suriye’deki 
ve sınırlarımız içindeki terörle mücadele 
harekâtlarında, çatışma bölgelerinin tam 
ortasında görevlerini yerine getiren kadın 
sağlık görevlilerimizi de gösterdikleri kah-
ramanlıklar için tebrik ediyorum. 

Parlamentonun içerisinde terör örgütleri-
nin desteğiyle bulunan, şu anda bizim bu 
hanım şehitlerimizi görmemezlikten gelen 
ve şehit edilen yavrularımızı görmemez-
likten gelen bu terör sevicilerini neyle izah 
edeceğiz, neyle anlatacağız? Lafa geldiği 
zaman parlamentoda ve dışarıda hep öldü-
rülen çocuklardan bahsederler. Van’daki 
katliamlardan, Bingöl’deki katliamlardan 
hiç bahsetmezler, İstanbul’da stadyumun 
hemen yanında 41 şehidimizden hiç bah-
setmezler. Onların ne günahı vardı? İşine 
giderken, okulundan çıkmış evine döner-
ken şehit olan bu yavrularımızın ne güna-
hı vardı? Bunları neyle izah edeceksiniz? 
Adınızın parti olması bunu izaha yetmez, 
er veya geç bunun hesabını işte sandıklar-
da, şurada-burada vereceksiniz.

bulan üye sayısıyla, ülkemizle birlikte 
dünyanın en büyük kadın teşkilatların-
dan biri olan AK Parti Kadın Kollarını, dü-
zenledikleri bu önemli toplantı için tebrik 
ediyorum. 

Türk kadınları 1934 yılında seçme ve se-
çilme hakkı elde etmiş olmalarına rağmen, 
bu konudaki asıl büyük atılımı son 17 yılda 
gerçekleştirmişlerdir. Siyaset kurumunda 
kadınların temsil oranını yüzde 4,5 seviye-
sinden, mesela Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinde yüzde 17’nin üzerine çıkartmayı ba-
şardık. Kadınlara seçme hakkının verildiği 
5 Aralık tarihini, sadece “Kadın Hakları Gü-
nü” olarak kutlamakla kalmayacak, icraata 
da dönüştüreceğiz. Geldiğimiz seviye elbet-
te yeterli değildir, ama kat edilen mesafenin 
önemini de gözden kaçırmamalıyız. 

Mart ayında yapılan mahalli seçimlerde be-
lediye meclis üyeliklerinde kadınlarımıza 
en az üçte bir oranında yer verilmesini is-
tedik. Her ne kadar seçilenler arasında bu 
orana ulaşılamamışsa da, eskisine göre çok 
daha fazla kadının belediye meclislerinde 
sorumluluk üstlendiğini görüyoruz. Bun-
dan sonraki seçimlerde kadınlarımızın da-
ha yüksek oranlarla hem aday listelerinde, 
hem de belediye meclislerinde yer bulabil-
mesi için çalışacağız. 

Şura oturumlarında, ülkemizden ve dünya-
nın farklı yerlerinden kadınların yerel yö-
netimlerdeki temsili, şehir sorunlarına ba-
kışı, projeleri ve çözüm yolları gibi konular 

ele alınacak. Böylece, benzer görevlere talip 
olacak kadınlarla hem tecrübe paylaşımı 
yapılmış, hem de başarı örnekleri gösteril-
miş oluyor. Aramızda Afganistan, Somali, I-
rak gibi gerçekten zor coğrafyalardan gelen 
kadın yerel yöneticilerimiz de bulunuyor. 
Bu tür örnekler, şartlar ne olursa olsun, az-
medildiği ve gayret gösterildiği zaman ba-
şarıya ulaşılabileceğinin işaretidir. Tabii biz 
bu tür görevlere kota veya zorlama yoluyla 
gelinmesini de doğru bulmuyoruz.  Müca-
deleyle değil de bahşedilerek, lütfedilerek, 
zorlamayla verilen hakların kalıcı olması 
pek mümkün değildir. Ama insanın dişiyle, 
tırnağıyla, yüreğiyle, azmiyle, kabiliyetiyle 
elde ettiği hakları kimse ondan alamaz. Bu 
bakımdan tüm kadınlarımızdan, siyasetin 
her kademesinde daha aktif şekilde yer 
almalarını bekliyorum. Böylece, bizim bu 
yöndeki gayretimizin fiili neticeye dönüştü-
rülmesi de kolaylaşacaktır. İnşallah bugün-
kü şuramız, bu bakımdan önemli bir milat 
olacaktır. 

AK Parti 7’nci Büyük Kongre sürecinde, 
belde, ilçe, il teşkilatları ile genel merkez yö-
netiminde yer alma konusunda verecekleri 
mücadelede tüm kadınlarımızın yanında 
yer alacağımı da özellikle belirtmek iste-
rim. Siz isteyeceksiniz, çalışacaksınız, mü-
cadele edeceksiniz, biz de destek vereceğiz 
ve inşallah istediğimiz sonuca ulaşacağız. 
Hayatın her alanında başarılı olan kadın-
larımızın, siyasette de hedeflediğimiz yere 
geleceklerine yürekten inanıyorum. 
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Kadın insan içinde ayrıca istisna bir maka-
mı olan varlıktır, nedir? Annedir… Sevgili 
Peygamberimiz şu hadis-i şeriflerinde “El-
cennetu tahte akdamil ummehat” buyuru-
yor. Yani “Cennet annelerin ayakları altın-
dadır” buyuruyor. Bakın babaların ayakla-
rı altındadır demiyor, “Annelerin ayakları 
altındadır” diyor, burası çok önemli. Onun 
için annelerin ayaklarının altı öpülür, ora-
da cennet var. Orası koklanır, ben öptüm, o 
kokuyu aldım, tavsiye ederim siz de öpün. 
İnancımızın bize emrettiği yol da budur. 

İşte bu anlayışla hep birlikte, kadına yöne-
lik haksızlıkları, adaletsizlikleri, zorbalık-
ları, yanlış veya eksik algı ve uygulamaları 
ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bu çer-
çevede, kararında ve doğru şekilde atılan 
her adım kadının statüsünü güçlendire-
ceği gibi, yanlış adımlar da çabaların boşa 
çıkmasına sebep olur. İfrat ve tefrit hata-
sına düşmeden kadınlarımızın haklarını 
savunacağız.  Ülkemizde ve dünyada mağ-
duriyete uğratılmış, adaletsizliğe maruz 
kalmış, hele hele canı yanmış tek bir kadın 
kalmayana kadar bu mücadeleyi sürdüre-
ceğiz. Türkiye’nin geleceğini kadınlarımız-
la birlikte inşa edeceğiz. İnşallah dünyanın 
geleceği de böyle şekillenecektir. 

Değerli misafirler,

Kadının konuşulduğu bir yerde aileden 
söz etmemek olmaz. Çünkü kadın aile-
nin direğidir. Şayet kadının Allah vergisi 
kucaklayıcılığı, kollayıcılığı, şefkati, mer-
hameti, dirayeti olmasa, aile kurumunun 
ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Bu 
yaklaşımın kadına çok büyük bir sorumlu-

luk yüklediğinin elbette farkındayız. Ama 
kadınlar, bu yükü kaldırabilecek donanı-
ma ve azme sahiptir. 

Bugün gelişmiş ülkelerin en büyük soru-
nu, aile kurumunun kimi yönleriyle ta-
mamen, kimi yönleriyle kısmen yıkılmış 
olmasıdır. Türkiye gibi en üst gelişmişlik 
düzeyine yaklaşan ülkeleri bekleyen en 
büyük tehlike de aile kurumunun sarsıl-
masıdır. Kadını aileden koparmaya yöne-
lik her hamle, bizatihi insanlığın kendisini 
hedef alıyor demektir. Aile ile kadını, ka-
dın ile erkeği, kadın ile çocuğu birbirinden 
ayırmaya, hele hele birbirine rakip haline 
getirmeye yönelik zihniyet asla bize ait 
değildir, iyi niyetli hiç değildir. Geçtiğimiz 
günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal 
Gelişim Bakanları toplantısında tüm bu 
konuları enine boyuna konuştuk, tartıştık. 
Geleceğimize güvenle bakabilmek için, 
maddi gelişmişlik düzeyimizin artışı ile ai-
le kurumu arasında güçlü bir bağ kurmak 
mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde akıbeti-
miz diğerleriyle aynı olacaktır. 

Batıda yükselen yabancı düşmanlığının 
gerisindeki sebeplerden biri de, aile ya-
pısının yıkılması sebebiyle nüfuslarının 
azalıyor olmasından kaynaklanan endişe-
dir. Ne kadar zengin olursanız olun, şayet 
toplum olarak varlığınızı devam ettirecek 
sosyal doku, yani güçlü bir aile kurumu 
yoksa, yok oluşunuz mukadderdir. Türki-
ye olarak bu hale düşmemek için gereken 
tedbirleri almaya çalışıyoruz. Dostlarımı-
za da aynı şekilde davranmalarını tavsiye 
ediyoruz. Aile kurumunun direği olan ka-
dınların bu konuda gösterecekleri irade, 

Ağızlarını her açtıklarında insan hakların-
dan söz edenlerin, terör örgütünün istis-
mar ettiği, iğfal ettiği, infaz ettiği, hayalle-
rini ve geleceklerini söndürdüğü çocukları 
ve kadınları görmezden geldiğini de unut-
madık. Diyarbakır’da bölücü örgüt tara-
fından gasp edilen evlatlarını kurtarmak 
için sıcağa-soğuğa aldırmadan nöbet tutan 
annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yen-
miştir. İşte görüyorsunuz 100 günü geride 
bıraktık ve 100 günü geride kalan bu du-
ruş dimdik devam ediyor. İşte bu anneler-
den bir tanesi yavrusuna kavuştu.. İnşallah 
diğerleri için de aynı durum söz konusu 
olur. Tüm dünyayı Diyarbakır’daki anne-
lerin bu haklı ve onurlu duruşuna destek 
vermeye davet ettik, ama bak gelmiyorlar. 
Niye? İşlerine gelmiyor. 

Bir Nobel skandalı yaşandı. Nobel skanda-
lıyla ilgili Bakir İzzetbegoviç kardeşimizin 
teşekkürüne ben de tabii ki bir teşekkürle 
Türkiye’den cevap veriyorum. Bu onurlu 
duruşa destek veren tüm siyasi liderlere 
şahsım, milletim adına teşekkür ediyo-
rum. Medeni bir dünya için Nobel’in böyle 
bir ödülü Handke denilen bu vampir ay-
dınlar grubunun temsilcisine vermesi ade-
ta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu 
ortaya koymaktadır. Onun için de bizim 
indimizde Nobel diye bir örgüt artık ger-
çekten adil, hakkaniyet içerisinde ödüller 
veren bir örgüt olarak değerlendirilemez. 
Tamamıyla siyasallaşmış bir örgüttür, ta-
mamıyla terör örgütlerinin yanında yer 
alan bir örgüttür ve sizin verdiğiniz bu ö-
düller kimseyi ikna etmez. Yani bu verdiği-
niz ödül bir Aziz Sancar Hocamıza verilen 
ödül değildir, bir Orhan Pamuk’a verilmiş 

ödül değildir. Kimseyi aldatamazsınız ve 
aldatamayacaksınız. Bizler bu duruşumu-
zu her zaman olduğu gibi kararlı bir şekli-
de sürdüreceğiz. 

Kadınların İstihdam Oranı 
Oldukça Yüksek Seviyelere 
Çıkmıştır

Bunun yanında hayatın her alanında ka-
dınlarımızın giderek yükselen etkinliğini 
ve hissedilen gücünü yakından izliyoruz. 
Kadınların işgücüne katılım oranı 2002 yı-
lında yüzde 28’i bile bulmuyorken, bugün 
yüzde 35’e yaklaştı. İstihdamdaki kadın 
oranı da yüzde 25’den yüzde 30 seviyesi-
ne ulaşmak üzeredir. Eğitim, finans, sağlık, 
yargı, akademi alanları başta olmak üzere 
pek çok sektörde kadınların istihdam ora-
nı oldukça yüksek seviyelerdedir. Üniver-
sitelerimizde eğitim gören evlatlarımız 
arasındaki cinsiyet dağılımının neredeyse 
eşit olması, kadın istihdamındaki artışın 
süreceğine işaret ediyor. Biz bu tablodan 
ancak gurur duyarız. 

Elbette kadına yönelik şiddet başta olmak 
üzere, mücadeleye devam etmemiz gere-
ken sorunlarımız vardır. Ancak, istisnai bir 
takım olayları büyüterek, bu güzel fotoğra-
fı gölgelemeye çalışanlara izin veremeyiz. 
Kadın meselesinin, her şeyden önce bir in-
san meselesi olduğunu kabul ettiğimizde, 
pek çok şey yerli yerine oturacaktır. Yara-
tılmışların en şereflisi olan insana, bu kut-
lu sıfatına uygun şekilde muamele edildi-
ğinde, dünya hepimiz için çok daha güzel 
hale gelecektir. 
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sorunun çözümünün anahtarıdır. Siyaset 
de, eğitim de, çalışmak da, kariyer de ka-
dının aile içindeki önemini ortadan kal-
dırmaz. Tam tersine, bu şekilde donanımı 
artan, ufku genişleyen kadınlar, ailelerine 
çok daha güçlü bir şekilde sarılacaklardır. 
İnşallah kadınlarımız bu yükün altından 
başarıyla kalkacaklar ve geleceğimize gü-
venle bakmamızı sağlayacaklardır. 

Yerel Yönetimleri Hizmet Birimi 
Haline Getiren AK Parti’dir

Değerli misafirler,

Şuramızın konusu olan yerel yönetimler, 
esasen, kadınların en aktif olması gereken 
alanların başında geliyor. Çünkü yerel yö-
netimlerin faaliyetleri, doğrudan insan ha-
yatına dokunan, fert fert her gün herkesin 
içinde olduğu çalışmalardır. Kırsal kesim-
de insanlar hayatlarını belki bir şekilde 
kendileri idame ettirebilir. Ancak şehirde 
mutlaka yerel yönetimlerin desteğine, alt-
yapısına, hizmetlerine ihtiyaç vardır. Nü-
fusun önemli bir bölümünün şehirlerde 
yaşamaya başladığı günümüzde, belediye-
lerin oynadığı rol giderek artıyor. 

Türkiye’de, yerel yönetimleri gerçek an-
lamda birer hizmet birimi haline getiren 
AK Parti’dir. Belediyeleri ve il özel idare-
lerini, kaynak, yetki ve inisiyatif bakımın-
dan güçlendirerek, bugünkü düzeylerine 
kavuşturduk. Büyükşehir uygulaması ile 
şehirlerimize temel altyapı hizmetlerinin 
bütüncül bir anlayışla verilebilmesini 
sağladık. Yerel yönetimler alanındaki re-

formlarımızı, önümüzdeki dönemde de 
sürdüreceğiz. Gerek geldiğimiz seviye, 
gerekse hedeflediğimiz yer bakımından, 
yerel yönetimlerle ilgili her konuda kadın-
larımızın daha güçlü desteğine ihtiyacımız 
bulunuyor. Belediye başkanlığı, belediye 
meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği, muh-
tarlık gibi görevlerde kadınlar ne kadar et-
kin olursa, sorunların çözümü de o derece 
kolaylaşacaktır. Siyasetin ve çalışma haya-
tının diğer alanları gibi yerel yönetimlerde 
de, kadın elinin ve zarafetinin değdiği her 
konuda çok daha güzel hizmetler ortaya çı-
kacaktır. Esasen bu, dünyanın her yerinde 
görülebilen bir gerçektir. Nitekim bugün 
aramızda bulunan diğer ülkelerden gelmiş 
olan yerel yöneticilerimiz, bunun ispatıdır. 
Sizlerin öncülüğü, liderliği ve yol gösteri-
ciliği sayesinde, yerel yönetimlerde görev 
üstlenen kadın sayısının giderek artacağı-
na inanıyorum. 

Kadın yerel yöneticiler olarak aranızda 
geliştireceğiniz işbirliği, gücünüze güç ka-
tacaktır. Nitekim Gaziantep Büyükşehir 
Belediyemiz ile Endonezya-Surabaya Be-
lediyesi arasındaki kardeşlik anlaşmasını, 
örnek bir işbirliği adımı olarak görüyo-
rum. Bu duygularla bir kez daha toplantı-
mızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Toplantımıza katkı veren herkese teşekkür 
ediyorum. 

Kadın Kolları Başkanlığımızı tebrik ediyo-
rum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı su-
nuyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik 
kollarımızın kıymetli il başkanları, değerli 
büyükşehir ve il belediye başkanlarımız, 
kıymetli il genel meclis başkanı ve büyük-
şehir belediye meclis başkanvekillerimiz, 

sevgili yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en 
kalbi duygularımla, hasretle, muhabbet-
le selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz, 
milletimiz, partimiz için hayırlara vesile 
olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.

Kanalistanbul’u İstanbul’a 
Kazandırmakta Kararlıyız, 

Projenin Sahibi Türkiye 
Cumhuriyeti Devletidir

AK Parti 134. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Ankara | 26 Aralık 2019
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geniştir. Akdeniz ve Kuzey Afrika, bu hav-
zanın en önemli parçalarından biridir. Bu 
bakımdan Libya’daki her gelişme bizi ya-
kından ilgilendiriyor. Libya bize, hem Os-
manlının, hem de şerefli bir Osmanlı suba-
yı olarak burada önemli hizmetler ifa eden 
Gazi Mustafa Kemal’in yadigârıdır. Gazi 
Mustafa Kemal, 1911 yılında Trablus, Bin-
gazi ve Derne’de, Libyalı kardeşlerimizi iş-
galci güçlere karşı teşkilatlandırmış ve on-
larla birlikte savaşmıştır. Hatta, Derne’deki 
çatışmalarda gözünden yaralanmış ve bu-
nun izini ömür boyu şanla taşımıştır. Bun-
dan haberin var mı Bay Kemal? 

Kuzey Afrika’nın tamamı gibi Libya’da da 
ülkemizle yakın bağları olan milyonlarca 
kardeşimiz bulunuyor. Yönetimler arasın-
daki ilişkiler ne olursa olsun, halklarımız 
birbirlerine daima muhabbet beslemiştir. 
Kardeş Libya halkının bir süredir yaşadığı 
sıkıntıları yakından takip ediyoruz. Ülke-
nin meşru hükümetine karşı darbeci bir 
general tarafından başlatılan saldırılara, 
en başından beri karşı çıktık. Çeşitli Avru-
pa ve Arap ülkeleri tarafından desteklenen 
darbeci generale karşı mücadele yürüten 
Trablus yönetimine her türlü desteği ver-
dik, veriyoruz. Üstelik Libya bizim, ülkele-
rimizin deniz yetki alanlarının çakışması 
sebebiyle, denizden de komşumuzdur. 
Dolayısıyla Libya ile çok yönlü ilişkilere 
sahibiz. Bundan yaklaşık 10 yıl önce baş-
lattığımız, 2012’de ilk adımlarını attığımız 
çalışmaları nihayet 27 Kasım’da imzaladı-
ğımız bir mutabakatla neticelendirdik. Ya-
ni merhum Kaddafi’nin döneminde, baş-
bakanlığımda da bu adımları atmıştık. İçi 
dolu bir anlaşmayı imzalamak üzereydik. 

Birileri şimdi meydanı boş buldular, görü-
yorsunuz esip savuruyorlar. Ne yaparsanız 
yapın, biz imzaları attık, bu işi bitirdik. 
Şimdi bu anlaşmanın içini inşallah doldu-
ruyoruz. Şu anda soruyorlar, dün de sordu-
lar, “Asker gönderecek misiniz?” diye. Bu 
soruyu bizim siyasi partilerimiz de soru-
yor.  Biz de ne diyoruz? Davet edildiğimiz 
yere gideriz, davet edilmediğimiz yere de 
gitmeyiz. Şu anda da böyle bir davet oldu-
ğuna göre icabet ederiz.

Hem deniz yetki alanlarının sınırlandı-
rılması, hem de güvenlik ve askeri işbir-
liği mutabakatı ile Libyalı kardeşlerimize 
verdiğimiz desteği bir kez daha teyit et-
tik. Türkiye ve Libya tarafında tüm onay 
süreçleri tamamlanan bu mutabakat res-
men yürürlüğe girmiştir. Türkiye’nin ve 
Libya’nın birbirlerini gören deniz kıyıları 
temel alınarak hazırlanan deniz yetki alan-
larıyla ilgili haritamızı Birleşmiş Milletler 
nezdinde de kayda geçirdik. 

Bizim bu anlaşma ile amacımız, Akdeniz’de 
kimsenin hakkını, hukukunu gasp etmek 
değil, tam tersine hakkımızın gasp edil-
mesine engel olmaktır. Çünkü, şayet biz 
bu adımı atmamış olsaydık, Akdeniz’de 
Türkiye’yi kendi kara sahillerine hapsede-
cek bir oyun tezgâhlanıyordu.  Bizi adeta 
denize olta atamaz hale getirecek bu oyun-
lara elbette seyirci kalamazdık. Üstelik at-
tığımız adım, uluslararası hukuka ve dün-
yanın diğer yerlerindeki benzer tasarrufla-
ra tamamen uygundur. Güvenlik ve askeri 
işbirliği muhtırasına dayalı olarak, inşal-
lah, Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gön-
derme tezkeresini Meclisimize sunacağız. 

Ülkemizin içinde ve dışında önemli geliş-
meler yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. 
Suriye’de sınırlarımız boyunca kurulan 
terör koridoru tuzağını, hamdolsun boz-
duk. Son olarak Barış Pınarı Harekâtıyla, 
Resualyn ve Telabyad arasındaki hattı 
da güvenli hale getirdik. Böylece Suriye 
içinde terörden arındırdığımız toplam 
alanı 8 bin 200 kilometrekareye çıkar-
dık. Tabii bu süreçte bölgede müzakere 
yürüttüğümüz ülkelerin bize verdikleri 
sözler vardı. Terör örgütünün tüm sınır 
hattı boyunca 30 kilometre derinliğin dı-
şına çıkartılması taahhütlerinin yerine 
getirilmediğini görüyoruz. Aynı şekilde 
30 kilometrelik hattın dışından da za-
man zaman bölgemize yönelik tacizler 
oluyor. Bölücü terör örgütü sivilleri he-
def alan kanlı eylemleriyle, bölgeye barış 
ve istikrarın gelmesini engelliyor. Türki-
ye olarak bölgede inşa etmeyi planladığı-
mız yerleşim alanlarına başlayabilmemiz 
için, öncelikle güvenliği ve huzuru sağla-
mamız gerekiyor. Bu doğrultuda gereken 
her adımı atmakta kararlıyız. 

Diğer yandan, İdlip tarafındaki durum 
ise çok daha endişe vericidir. Rejimin 
saldırıları ve tacizleri, bölgede kalıcı bir 
ateşkesi mümkün kılmıyor. Bu saldırılar-
dan kaçan 100 bine yakın kişi sınırımıza 
doğru harekete geçti. Biz, Avrupa başta 
olmak üzere tüm dünyaya, yeni bir sığın-
macı dalgasına tahammülümüzün olma-
dığını açıkça söyledik. Şayet Türkiye’nin 
İdlip’teki çabalarına gereken destek ve-
rilmezse, ortaya çıkacak sonuçların be-
delini herkes ödeyecektir. 4 milyona ya-
kın insanın yaşadığı İdlip’te sükûnetin 

sağlanması için Avrupa ülkelerinin de 
elini taşın alına koyması gerekiyor.

Bir başka önemli faaliyet alanımız, Kıbrıs 
açıklarındaki petrol ve doğalgaz arama 
konusudur. Halen 2 sismik araştırma ve 
2 sondaj gemisi ile bölgede faaliyet yürü-
tüyoruz. Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde yaşayan kardeşlerimizin 
hakkını, hukukunu korumak için gereken 
her şeyi yapmakta kararlıyız. 

Biliyorsunuz, Türkiye’nin Kıbrıs’taki pet-
rol ve doğalgaz arama çalışmaları başladı-
ğında, CHP buna da karşı çıktı. CHP’li bir 
milletvekili, bununla ilgili Meclise bir soru 
önergesi verip, “Bir kova bile petrol çıkma-
dı” diyerek adeta kin kustu. Halbuki bu tür 
çalışmaların sabırla yürütülmesi gereki-
yor. Bunlar bilmezler ki bu tür aramalarda 
1, 2, 3, 4, 5 sondajla petrol çıkar mı, çıkmaz 
mı? Önce bunları bir öğrenin. Karadeniz’de 
Exxon şirketi 200 milyon dolar harcayarak 
sondaj çalışmaları yaptı, petrol çıkarama-
dılar ve dönüp gittiler. Ana muhalefetin 
bu tavrı, Yunan medyasına bolca malzeme 
verdi. Türkiye’de hemen her şeyin yerlisini 
ve millisini yaptık, sadece ana muhalefet 
konusunda bunu başaramadık. İnşallah 
milletimizle birlikte onu da başaracağız. 

Libya Bize, Gazi Mustafa  
Kemal’in Yadigârıdır

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’nin tabii bir medeniyet ve tarih 
havzası bulunuyor. Bu havza oldukça da 
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Değerli arkadaşlar,

Büyük devletlerin alamet-i farikalarından 
biri de, yüzlerce, binlerce yıl ayakta kalacak 
şekilde inşa edip insanlığın ortak mirasına 
kazandırdıkları büyük eserlerdir. Bugün 
dünyanın neresine giderseniz gidin, deniz-
de ve karada, gerçekten hayranlık verici 
yapılarla, eserlerle karşılaşıyoruz. Türkiye, 
mirasçısı olduğu medeniyetlerden kalan 
eserlerle, bu konuda önemli bir birikime sa-
hiptir. Özellikle İstanbul, bu bakımdan pır-
lanta kıymetinde bir şehirdir. Mimar Sinan 
başta olmak üzere, İstanbul’u abide eserler-
le donatan ecdadı hürmetle yâd ediyoruz. 

Biz de, Büyükşehir Belediye Başkanlığı-
mızdan başlatırsak, 25 yıldır yaptığımız 
hizmetlerle, İstanbul’a yeni eserler kazan-
dırmanın gayreti içinde olduk. Ardından 
Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu hiz-
metleri 81 vilayetimize yaydık. Geriye dö-
nüp baktığımızda, hamdolsun, milletimizin 
hayır duasını alan pek çok hizmeti, eseri, 
projeyi ülkemize kazandırdığımızı görüyo-
ruz. Bunun son örneklerinden biri, İstanbul 
Havalimanıdır. Tam kapasiteyle Nisan’da 
hizmete giren havalimanımız, 50 milyonun 
üzerinde yolcuya, en üst standartlarda hiz-
met verdi. Nitekim 50 milyonuncu yolcuyu 
uğurlamak bize nasip oldu. Birinci etabın 
kapasitesine kısa sürede ulaşacağımız anla-
şılıyor. Bu durum bize 150 milyonluk ikinci 
kapasite hedefi için hazırlıklarımızı hızlan-
dırmamız gerektiğini ifade ediyor. 

Tabii biz yaptıklarımızı bir kenara bırakı-
yor, asıl yapacaklarımıza odaklanıyoruz. 

Türkiye’ye küçük düşünmek, küçük davran-
mak yakışmaz. Kanalistanbul, işte böyle bir 
projedir. Öncelikle şu hususu belirtmek is-
tiyorum. Bu, öyle akşam yatıp sabah kalktı-
ğımızda aklımıza gelen, anlık olarak ortaya 
çıkmış bir proje değildir. Kanalistanbul’un 
neredeyse 9 yıllık bir geçmişi var. Biz bu 
projeyi seçim kampanyamızda milletimizin 
takdirine sunduk ve onayını aldık. Ardın-
dan bu proje adeta ilmik ilmik örülerek ko-
nuşulmuş, tartışılmış, çalışılmış, hazırlıkla-
rı yapılmış ve bugünkü noktaya gelmiştir.  

Kanalın uzunluğu 45 kilometre, taban ge-
nişliği 275 metre, derinliği 21 metreye ya-
kın olacaktır. Bünyesindeki 2 limanı, 1 yat 
limanı, lojistik merkezi, 7 köprüsü, 2 demir-
yolu ve 2 hafif raylı geçişi ile Kanalistanbul, 
dünya çapında bir eser olacaktır. İnşası sı-
rasında 1,1 milyar metreküplük dolgunun 
yapılacağı, yaklaşık 10 bin kişinin çalışa-
cağı projenin güzergâhı da belirlenmiştir. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, projenin 
1/100.000’lik planını onayladı. Projeyle il-
gili ÇED raporu tamamlandı ve askıya çıktı. 
Küçükçekmece Gölünden başlayacak proje, 
Terkos Gölünün doğusundan Karadeniz’e 
ulaşacak bir hat boyunca inşa edilecektir.

Kanalistanbul’a, Herkes 
Gibi Muhalefetin de Destek 
Olmasından Memnuniyet Duyarız

Anayasa Mahkemesi, bu projenin yap-
işlet-devret modeli kapsamına alınmasıyla 
ilgili düzenlemenin iptaline ilişkin başvu-
ruyu reddetmiştir. Bir başka ifadeyle bu 
projenin kararı verilmiş, süreci başlatıl-

Meclisimizin de onaylamasıyla, Libya’daki 
meşru yönetime çok daha etkin bir şekilde 
destek verme imkânına kavuşacağız. 

Darbeci generale savaş uçağından tanka 
ve paralı askere kadar her türlü desteği 
sağlayanlar, ülkemizin bu adımına karşı 
çıkıyor. Rusya 2 bin Wagner ile orada. Ney-
miş, güvenlik güçleriymiş, Sudan’ın ise 5 
bin kişilik bir gücü var. Bütün bunlar olu-
yor. Neyle oluyor, resmi yönetim mi bun-
lara davet çıkarıyor? Hayır, “yaptık oldu” 
diyorlar. Türkiye ise mutabakat metnini 
ve askeri güvenlik ve iş birliği anlaşması-
nı imzaladı. 8-9 Ocak’ta TBMM’den bunu 
geçirerek davete icabet edeceğiz. Onlar bir 
savaş baronuna yardım ediyor. Biz ülke-
nin meşru hükümetinin yanında davete 
icabet ediyoruz, farkımız bu. Gerçi bunlar 
Mısır’da da ülkenin meşru hükümeti ye-
rine darbeciyi desteklemişlerdi. İnşallah 
Libya’da aynı ilkesizliği, aynı demokrasi 
ve hukuk düşmanlığını tekrarlamalarına 
izin vermeyeceğiz. 

Türkiye’ye Küçük Düşünmek, 
Küçük Davranmak Yakışmaz

Bu çerçevede dün Tunus’a bir ziyaretimiz 
oldu. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Kays 
Said’e bu seviyedeki ilk ziyareti biz yapa-
rak, baş başa ve heyetler halinde görüşme-
ler gerçekleştirdik. Kendisiyle, ülkemizle 
Tunus arasındaki diğer ilişkiler yanında, 
Libya meselesini de enine boyuna konuş-
tuk. Libya’nın istikrarı konusunda hemfi-
kir olduğumuz Tunus’la, ülkedeki meşru 
hükümete siyasi destek vermek için işbir-

liği yapma kararı aldık. 1 Ocak 2020 tari-
hi itibariyle Güvenlik Konseyi’nin geçici 
üyeliğini üstlenecek Tunus’un kanaatleri 
ve tavrı bizim için çok değerlidir. Türkiye 
olarak, Tunus’un, Cezayir ve Katar ile bir-
likte Berlin Sürecine katılması konusunda 
ısrar ediyoruz.  Sayın Putin, Boris John-
son ve Şansölye Merkel ile bu konuları 
paylaştım. Dedim ki, bu 3 ülkenin Berlin 
Süreci’ne katılmaları özellikle de Libya’nın 
sosyopolitik yapısı açısından çok çok ö-
nemlidir. Libya’yla Tunus ve Cezayir’in 
kıyıdaş, Katar’ın ise kültürel noktada iliş-
kileri olduğunu dile getirdim. Üç ülkenin 
bu çalışmalara ve sürece katılmalarının 
yarar sağlayacağını kaydettim. Şansölye 
“Bir değerlendireyim” dedi. Gerek Boris 
Johnson gerekse Putin’in aynen bizim gibi 
düşündüklerini gördüm. Sayın Putin “Ka-
tılımcıları öğrenmem lazım” dedi. Dün al-
dığım habere göre, seviyenin biraz düşük 
olduğunu öğrendiği için Berlin toplantısı-
na katılmayacak. Boris Johnson’ın da zan-
nediyorum katılmayacak. Biz de duruma 
göre kararımızı vereceğiz. Aksi takdirde 
Sayın İbrahim Kalın Bey ile bu süreci de-
vam ettireceğiz.

Tunus’un, ülkedeki etkin aşiretleri ve böl-
ge liderlerini bir araya getirerek, siyasi 
çözümü destekleme gayretini de olumlu 
buluyoruz. Bu konuda da her türlü teşviki, 
desteği vermeye hazır olduğumuzu Sayın 
Said’e ifade ettik. Önümüzdeki dönemde 
bu ülkeyle her alanda çok daha derinlikli 
ve geniş işbirliği imkânları bulacağımıza 
inanıyorum. 
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tirerek, “Buraya uçak mı indireceksiniz” 
diyorlardı.  Aynı CHP, şimdiki 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsünün inşaatına “Bu köprü-
den mutlu azınlık geçecek” gerekçesiyle 
karşı çıkıyordu. Acaba buradan CHP’ye oy 
veren kardeşlerim geçmiyor mu, geçmedi 
mi? Bunun mutlusu, mutsuzu olur mu? 
Biz bunları yaparken asla ayrım yapmıyo-
ruz. Gerçi inşaat bittiğinde hükümet deği-
şip de açılışını yapmak kendilerine nasip 
olunca, bu sefer pişkince “büyük eser” 
diyerek projeye sahip çıkmaktan da geri 
kalmadılar. 

Geçmişte yerli ve milli uçak, yerli ve milli 
silah, yerli ve milli demiryolu, yerli ve milli 
araba projelerimizi akamete uğratan, hatta 
GAP projesine dahi karşı çıkan yine bun-
lardır.   Şimdi sahiplenmeye çalıştıkları 
Marmaray’ı engellemek için, Avrasya Tü-
nelini sabote etmek için neler yaptıklarını 
daha dün gibi hatırlıyoruz. CHP kafasının, 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsünde, İstanbul-İzmir 
Otoyolunda, İstanbul Havalimanında ve 
diğer yüzlerce, binlerce projedeki tutumu-
nu en iyi milletimiz biliyor.  Hamdolsun 
milletimiz Türkiye’yi bu “istemezükçü” 
zihniyetin eline bırakmadı, inşallah bun-
dan sonra da bırakmayacak. 

Değerli arkadaşlar,

Kanalistanbul’u, İstanbul Boğazındaki de-
niz trafiğinin bir alternatifi olarak planlı-
yoruz. Geçtiğimiz yıl İstanbul Boğazından 
41 binin üzerinde gemi geçti. Yani günde 
118 civarında gemi, bu su yolunu kullana-
rak Marmara ile Karadeniz arasında seyrü-

sefer yapıyor. İstanbul’un, böylesine yoğun 
bir deniz trafiğini kaldıramadığını, günün 
herhangi bir saatinde boğaza bakan herkes 
görebilir. Tabii gözleri olup görmeyenlere, 
kulakları olup duymayanlara, dilleri olup 
hakkı söyleyemeyenlere, bu gerçekleri ka-
bul ve ikrar ettirmek pek mümkün değildir. 

Kanalistanbul’la İstanbul’a Yeni 
Nefes ve Hayat Alanları Açıyoruz

Sadece son 2 yılda boğazda büyüklü-kü-
çüklü 41 gemi kazası yaşandı. Geçmişte 
boğazda yaşanan pek çok felaketi de unut-
mamalıyız. Sadece Independenta tanker 
kazasının yol açtığı çevre felaketinin be-
deli 40 milyar lira olarak hesaplanıyor. 
Hâlbuki Kanalistanbul’un ön çalışmala-
rındaki bütçesi 75 milyar lira civarında-
dır. İstanbul’da, aşağı yukarı aynı trafiğe 
sahip Çanakkale Boğazına göre 4 kat daha 
fazla kaza yaşanıyor. Çünkü, gemi geçişle-
ri yanında boğazın kendi iç trafiği de çok 
yoğundur. İstanbul gibi, 15 milyon nüfusa 
ve fiilen belki 18 milyon insana ev sahipli-
ği yapan dünyanın en büyük şehirlerinden 
birinde, karşımızdaki bu soruna çözüm 
bulmak, ülkenin yöneticileri olarak en baş-
ta gelen görevimizdir. Türkiye’nin bu pro-
jeden elde edeceği gelir, maliyetini kısa sü-
rede çıkartacağı gibi, kalıcı bir finansman 
kaynağı haline de gelecektir. Bu projeyle, 
artık iyice sıkışan İstanbul’a yeni nefes ve 
hayat alanları açıyoruz. 

Kanalistanbul’un Montrö Sözleşmesiyle 
herhangi bir ilgisi de yoktur. Tamamen 
Türkiye’nin kendine ait bir su yolu olarak 

mış ve belirli bir aşamaya da gelinmiştir. 
Kanalistanbul’un proje ve inşa süreciyle 
ilgili hazırlıklarımız tamamlanmak üzere-
dir; inşallah yakında bununla ilgili ihaleye 
de çıkılacaktır. Bu büyük projeyi, devleti-
mize ve milletimize herhangi bir yük ge-
tirmeden, yap-işlet-devret modeliyle, oldu 
ki bulamadık milli bütçeden bunu yapmak 
suretiyle hayata geçireceğiz.

Ana muhalefetin başındaki zat bütün 
müteahhitleri tehdit ediyor. “Sakın bu işe 
girmeyin, bak girerseniz biz geliyoruz, gel-
diğimizde biz bunu iptal edeceğiz” diyor.  
Zaten sen iktidara gelemezsin. Bu ülkede 
dikili bir ağacı olmayana benim milletim 
‘yürü’ demez. Milletimiz hizmet bekliyor. 
Siz birinci ve ikinci köprüde de aynısını 
yaptınız. Bunlar, 3’üncü Köprü, Osman 
Gazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, 
Marmaray, Avrasya Tüneli’ni de istemedi. 
Başbakan olduğumuzda Adnan Menderes 
Havalimanı gibi doğru dürüst bir havali-
manı yoktu. Oraya da şu andaki muhteşem 
havalimanını yaptık, çünkü bize hizmet 
yakışıyor. Oy verirler vermezler, önemli 
değil. Bizim karakterimizde şu var, “At de-
nize balık bilmezse halik bilir.”

Değerli arkadaşlar, 

Ülkeye ve millete hizmet etmek nasip 
işidir. Şayet nasibinizde böyle hayırlı bir 
işe vesile olmak yoksa, önünüze gelen 
fırsatları da tepersiniz. Biz İstanbul’a ve 
Türkiye’ye kazandırılacak tarihi bir eser 
olarak gördüğümüz Kanalistanbul’a, her-
kes gibi muhalefetin de destek olmasından 
memnuniyet duyarız. Ama onlar ne yapı-

yor? Destek olmak bir yana, “Biz bunu yap-
tırmayız, yapanlara da parasını ödemeyiz” 
diyebilecek kadar akıl, mantık dışı bir yere 
savruluyorlar. Bu, bırakınız devlet yöneti-
mini ve siyaseti, çocukların kendi araların-
da evcilik oynarken bile etmeyecekleri bir 
sözdür. Kumaşında azıcık devlet adamlığı, 
yönetici sorumluluğu, hukuk bilgisi, hak 
ve adalet anlayışı olan hiç kimsenin ağzın-
dan böyle bir söz çıkamaz.  

Gerçi bunlar, gittikleri yerlerde ülkeleri-
ni şikâyet edip, uluslararası yatırımcılara 
“Türkiye’ye gelmeyin” çağrısı yapabilecek 
kadar muvazeneyi yitirmiş bir zihniye-
tin mensuplarıdır. Onun için de iflah ol-
muyorlar, kendi bataklıklarında çırpınıp 
duruyorlar. Bunun da ötesinde, projeye 
niçin karşı çıktıklarının makul-mantıklı-
bilimsel izahını da yapamıyorlar. Öyle ya… 
Karşı çıkıyorsanız, hesabınızı, kitabınızı, 
alternatiflerinizi ortaya koyarsınız, bizi de, 
milleti de ikna ederseniz, mesele biter. 

Peki, bunların söylediği nedir? Kimi, 
“Bunu hangi parayla yapacaksın” diyor.  
Hâlbuki projenin modeli yap-işlet-devret, 
yani finansmanı zaten kendi içinde… Ki-
mi, “Çevre ve deprem riski” diyor. Halbuki 
projenin hazırlıkları kapsamında, çevre ve 
deprem meselesi de dâhil 56 kurumdan 
olumlu görüş alındı. Kimi de, “gereksiz” di-
yor. Herhalde bu söz, CHP’nin klasik mu-
halefet zihniyetini en iyi yansıtan ifadedir. 

Çünkü CHP, tarihi boyunca ülkemizin her 
önemli projesine böyle diyerek karşı çık-
mış, takoz koymaya çalışmıştır. İstanbul’a 
Vatan Bulvarı açılırken, genişliğini eleş-
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faaliyet gösterecek ve işletilecektir. Ülke-
mizin en değerli markası olan İstanbul, bu 
projeyle çok daha kıymetlenecektir. Tabii, 
bunun için önce ülkemizi ve şehrimizi de-
runi bir aşkla her türlü hesaptan ayrı bir 
muhabbetle sevmemiz gerekiyor. İnanın 
bunların İstanbul sevdası diye bir dertleri 
yok, İstanbul sevgisi diye bir dertleri yok. 
Nasıl olduysa İstanbul’da bir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığını aldılar ama İstanbul 
seçimini kazanmadılar. İstanbul seçimini 
AK Parti kazandı. Çünkü, Meclis kahir ek-
seriyetiyle kimde? AK Parti’de ve Cumhur 
İttifakı’nda. Bunu iyi anlamamız lazım.

Tabi bunun için önce ülkenizi ve şehrinizi 
deruni bir aşkla her türlü hesaptan ari bir 
muhabbetle sevmeniz gerekiyor. İnanın 
bunların İstanbul sevdası diye bir dertleri 
yok, İstanbul sevgisi diye bir dertleri yok. 
Ve nasıl olduysa işte İstanbul’da bir Büyük-
şehir Belediye Başkanlığını aldılar, ama 
İstanbul seçimini kazanmadılar, İstanbul 
seçimini AK Parti kazandı, çünkü meclis 
kahir ekseriyetiyle kimde? AK Partide ve 
Cumhur İttifakında, bunu iyi anlamamız 
lazım. Şimdi çıkmış,  “Kanal İstanbul ge-
reksiz” diyor. Bunun kararını vermek sana 
değil, bize aittir. Biz bunun kararını zaten 
verdik. Aynı zamanda Büyükşehir Beledi-
ye Meclisine aittir. Senin böyle bir kararı 
verme yetkin de yok. Adımlarımızı attık, 
atıyoruz ve yola kararlı bir şekilde devam 
ediyoruz. Ne diyor Üstad Necip Fazıl:

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar;

Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.

İçimde tüten birşey; hava, renk, eda, iklim;

O benim, zaman, mekân aşıp geçmiş sev-
gilim.

Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur;

Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.

Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale,

Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale.

İstanbul benim canım;

Vatanım da vatanım...

İstanbul,

İstanbul...

Evet… Biz vatanımız İstanbul’a bu projeyi 
kazandırmakta kararlıyız. Projenin sahibi 
Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Kurumla-
rın görevi, devletin aldığı karara uygun şe-
kilde kendi sorumluluk alanlarında üzer-
lerine düşeni yapmaktır. Görevini ihmal 
eden hesabını millete ve hukuka muhak-
kak verecektir. Rabbim yar ve yardımcımız 
olsun diyorum.

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

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

Bütçe çalışmaları sebebiyle ara verdiğimiz 
Grup toplantılarımıza 1,5 ayı aşkın bir sü-

renin ardından yeniden başlıyoruz. Ülke, 
millet ve parti olarak çok önemli gelişme-
leri yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. 
Daha önce de ifade ettiğim gibi, ülkemizin 
bu dönemde attığı adımlar, ortaya koydu-
ğu irade, giriştiği mücadele, önümüzdeki 
yarım asrı, hatta bir asrı biçimlendirecek 
öneme sahiptir. Geçen asra damgasını vu-
ran küresel sistem, tüm bölgeleri ve ülke-

“Libya’da Ne İşimiz Var” 
Diyenler Siyaset ve 

Tarih Cahilidir

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 14 Ocak 2020
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mize havale ediyoruz. Aynı şekilde, Büyük 
Birlik Partisi başta olmak üzere, hayata 
geçirdiğimiz milli politikalara destek olan 
herkese de teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Tarih, bu kritik dönemde kimin nerede 
durduğunu, kimin ülkenin ve milletin be-
kası için fedakârlık yaptığını, kimin de za-
limlerin ve hainlerin safında yer aldığını 
kaydediyor. Evlatlarımıza bırakacağımız 
en şerefli miras, hiç şüphesiz verdiğimiz 
işte bu destansı mücadeledir. Bundan bir 
asır önce de milletimiz varını yoğunu or-
taya koyarak İstiklal Harbi verirken, biri-
leri manda peşinde koşuyor, birileri Sevr 
güzellemesi yapıyor, birileri işgalcilere yal-
taklanıyordu. İstiklal Harbimize Kafkas-
lardan Afganistan, Pakistan ve Hindistan’a 
kadar dünyanın dört bir yanındaki kardeş-
lerimiz imkânlarıyla ve dualarıyla destek 
verirken, ülkemizde birileri yine küçük 
hesaplar peşinde koşuyordu. Sonuçta ka-
zanan millet oldu, kazanan istiklal aşkı ol-
du. İnşallah gelecekte bugünler anlatılır-
ken, saflar aynı netlikte ortaya konacak, 
ülke ve millet için çalışanlar hayırla yâd 
edilirken, ötekiler de hak ettikleri yere 
kaydedileceklerdir. 

Değerli arkadaşlar,

Suriye’de gerçekleştirdiğimiz harekâtlarla, 
sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışı-
lan terör koridorunu parçalayıp attık. 
Amerika’dan Rusya’ya, İran’dan Avrupa 
ülkelerine kadar herkesin içinde olduğu 
Suriye sahasında, en küçük bir kazanım 
için dahi büyük mücadeleler vermek ge-
rekiyor. Terör örgütünü sınırlarımızdan 

uzaklaştırmakla, sorunu tümüyle çözme-
diğimizin elbette farkındayız. Ama ilk aşa-
mayı başarıyla tamamladık. Şimdi, hem 
kazanımlarımızı tahkim etmek, hem de te-
rör örgütünü tamamen ortadan kaldırmak 
için çalışıyoruz. Barış Pınarı Harekâtı böl-
gesinde terör örgütü, küçük çaplı da olsa 
hala saldırılarını sürdürüyor. Türkiye ola-
rak, imzaladığımız mutabakat metinlerin-
de bize verilen sözlerin tam manasıyla ye-
rine getirilmesi şartıyla ahdimize bağlıyız. 

Şu anda maalesef bize verilen sözler ile sa-
hadaki durum arasında yer yer oldukça cid-
di düzeylere varan farklılıklar bulunuyor. 
Muhataplarımıza, ülkemize yönelik teh-
ditlerin sürmesi halinde harekâtlarımıza 
kaldığımız yerden devam edeceğimizi 
açıkça söylüyoruz. Türkiye’nin Suriye’de-
ki varlığı, kendi güvenliği yanında, bu 
ülkenin toprak bütünlüğünü ve halkın ta-
mamının huzurunu sağlamaya yöneliktir. 
Bu ülkede konjonktürel çıkarları için bulu-
nanlarla bizim aramızda işte böylesine te-
mel bir fark vardır. Suriye’deki gelişmeler 
bizim için beka meselesi vasfını sürdürdü-
ğü müddetçe, geri adım atmamız mümkün 
değildir. 

Son dönemde, İdlib’te yaşanan gelişmeler, 
bölgedeki her adımın ülkemizi nasıl doğ-
rudan ilgilendirdiğini bir kez daha göster-
di. Rejimin artan saldırılarından kaçan ve 
sayıları 400 bini bulan İdlipli kardeşimiz, 
ülkemiz sınırlarına doğru harekete geçti. 
3,4,5 yaşında kadın yaşlı demeden, o ço-
cukların çırılçıplak ayaklarıyla o çamur 
yollarda nasıl çırpındıklarını televizyon 
ekranlarında hep birlikte izliyoruz değil 

leri içine alacak şekilde temelinden sarsılı-
yor. Bu dönemin en önemli özelliklerinden 
biri de, iç politika-dış politika ayrımlarının 
ortadan kalkmış olmasıdır. Her şeyin bir-
biriyle bağlantılı olduğu, her şeyin birbiri-
ni etkilediği bir zamanda yaşıyoruz. Rabbi-
mizin yardımı ve milletimizin desteğiyle 
şu ana kadar bizi hedeflerimizden koparta-
cak bir felaketle karşılaşmadık. Türkiye’ye 
diz çöktürmek, milletimizin zihnine ve be-
denine pranga vurmak için her şeyi dene-
diler, ama hamdolsun başaramadılar. Baş-
ka bir ülkenin başına gelse asla altından 
kalkamayacağı nice badireyi, milletimizle 
birlikte göğüsledik ve etkisiz hale getirdik. 

Bölgemizde, Türkiye’yi dışarıda bırakma-
ya, hakkımızı ve hukukumuzu gasp et-
meye yönelik her oyunu, çok daha büyük 
hamlelerle boşa çıkarmayı sürdürüyoruz. 
Suriye’den Libya’ya kadar, sınırlarımız 
dışında attığımız adımlar da, kendi gü-
venliğimiz ve çıkarlarımızı korumaya, 
dostlarımızın ve kardeşlerimizin mağdu-
riyetini engellemeye yöneliktir. Tarihinin 
hiçbir döneminde sömürge, katliam, zu-
lüm, mazlumu ezme, güçlüye teslim olma 
lekesi bulunmayan bir millet olarak, bize 
yakışan tavır ne ise, onu ortaya koyuyor, 
onu sergiliyoruz. 

Askeri güç kullanımının adeta açık artır-
maya çıkartıldığı bir dönemde böyle bir 
duruş sergilemek kolay değildir. Çocuk-
kadın demeden milyonlarca masumun ha-
yatının milyar dolarlar karşılığında pazara 
çıkartıldığı bu utanç tablosundan Türkiye, 
haysiyet sembolü olarak ayrışmıştır. Bu-
nun için hem Suriye’de, hem Libya’da, son 

dönemdeki gelişmelerle hem de Irak’ta, 
tarihimizin, medeniyetimizin, ahlakımı-
zın ve elbette ülkemizin bekasının gerek-
tirdiği her şeyi yapmakta kararlıyız. Bir 
kez daha altını çizerek tekrarlıyorum. 
Biz, Suriye’de, Libya’da, Akdeniz’de ma-
cera peşinde değiliz. Hele hele emperyal 
heveslerimiz hiç yoktur. Gözümüz petrol 
ve para hırsıyla kör olmuş da değildir. Bi-
zim tek amacımız, kendimizin ve kardeş-
lerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini 
korumaktır. Türkiye’nin güvenliğinin 
Libya’nın, Suriye’nin, Irak’ın, Balkanların, 
Kafkasya’nın güvenliğinden geçtiğini hala 
anlamamış olanlara diyecek bir sözümüz 
bulunmuyor. Ama hamdolsun, milletimiz 
bu gerçeği görüyor ve bizi destekliyor. 

Ülkenin Menfaatlerine Sahip 
Çıkmayanları Milletimize  
Havale Ediyoruz

Bu vesileyle, Cumhur İttifakındaki ortağı-
mız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baş-
kanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, izlediğimiz 
politikaya verdiği güçlü destek için şük-
ranlarımı sunuyorum. CHP eski Genel 
Başkanı Sayın Deniz Baykal’a da, Libya 
konusunda gösterdiği devlet adamı tavrı 
için teşekkür ediyorum. Daha dün “Doğu 
Akdeniz’de herkes var, Türkiye yok” diyen 
birileri, bugün ülkemizin Doğu Akdeniz’de 
attığı adımlara karşı çıkıyorsa da, işte böy-
le vicdanlı siyasetçiler yapılan işin hakkını 
teslim edebiliyor. “Külliyeye giden CHP’li” 
veya “Putin İstanbul Havalimanına ine-
medi” yalanına sarıldıkları kadar, ülkenin 
menfaatlerine sahip çıkmayanları milleti-
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defa durum farklı… Ateşkesin, sınırlarımı-
za yığılan 400 bin insanın yeniden kendi 
evlerine dönmesini sağlayacak şekilde 
yürütülmesi şarttır.  Siyasi sürecin ilerle-
mesini engellemeye çalışan rejimi, şiddete 
ve kan dökmeye dayalı yöntemlerden vaz 
geçirmek, herkesin sorumluluğudur. Gere-
kirse rejimin ateşkesi bozma girişimlerini 
bizzat önlemekte kararlıyız. Artık herkes 
bu işin şakasının olmadığını, Türkiye’nin 
“yaparım” dediği bir şeyi mutlaka yapaca-
ğını görüp kabul etmelidir. 

Diğer yandan, Suriye’de, İdlip başta olmak 
üzere, bizim kontrolümüzde olan veya ol-
mayan her yerdeki mazlumlara yardım 
ulaştırılmasına destek vermeyi boynumu-
zun borcu görüyoruz. Birleşmiş Milletler 
yardımları da, büyük ölçüde ülkemiz üze-
rinden Suriye’ye ulaşıyor. Suriye rejimi 
bizim muhatabımız olmadığı için, bu yar-
dımları kendi sivil toplum kuruluşlarımız 
ve uluslararası yardım örgütleri eliyle doğ-
rudan mağdurlara ulaştırma prensibiyle 
hareket ediyoruz. Bu konuda tıkanıklık-
ların çözümü için taraflarla görüşüyoruz. 
Tamamen insani duyarlılıklara dayalı bu 
meselenin çözümü için herkesi siyasi saik-
lerle değil vicdanıyla hareket etmeye davet 
ediyoruz. İklim şartlarının zorlaşmasıyla 
iyice sıkıntıya düşen milyonlarca insanı 
yüzüstü bırakmadık, bırakmayacağız. Rab-
bim, bırakınız dostlarımızı, düşmanları-
mızı dahi böyle bir imtihanla karşı karşıya 
bırakmasın diyoruz. Ülkemizden Suriye’ye 
yönelik insani yardımlar için yeni kapılar 
açılmasının gayreti içindeyiz. Bu yöndeki 
çabalarımızı istediğimiz neticeyi alana ka-
dar sürdüreceğiz. 

Suriye meselesi, insanlığın zalim ile maz-
lum arasında safını seçmesini gerektiren 
bir safhaya ulaşmıştır. Dünün zalimlerini 
nasıl bugün nefretle anıyorsak, bugün ma-
sum Suriye halkının acılarına seyirci ka-
lanları veya yarasını deşenleri de insanlık 
vicdanı aynı şekilde yaftalayacaktır. Biz, 
gerekirse bedel ödemek pahasına, inancı-
mızın ve tarihimizin bize gösterdiği yerde 
durmaya devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Gündemimizdeki bir başka önemli mese-
le de Libya’daki gelişmelerdir. Türkiye’nin 
Libya’ya ilgisinin sadece ekonomik, askeri, 
diplomatik ve siyasi sebeplere bağlı oldu-
ğunu sananlar yanılıyor, hem de çok ya-
nılıyor. Libya, harita üzerinde biraz uzak 
gözükebilir ama bizim için yabancı bir yer 
asla değildir. Barbaros’un yadigârı Libya, 
asırlar boyunca Osmanlının önemli bir 
parçası olmuştur. Türkiye ve Türk Milleti 
olarak, Libya ve Libya halkı ile çok derin 
tarihi, insani, sosyal bağlarımız vardır. 
Bunun için Libya’da yaşananlara kayıtsız 
kalamayız. Kimse bizden, ülkemizden yar-
dım isteyen Libyalı kardeşlerimize sırtımı-
zı dönmemizi bekleyemez. 

Libya’daki Ecdat Torunlarına 
Sahip Çıkmak En Başta Gelen 
Görevimizdir

Libya’yı kana ve ateşe bulayanlar, sadece 
yönetimi ele geçirmeye çalışmıyor, aynı 
zamanda ülkemize karşı kinlerini de ser-
giliyor. Bu ülkede, darbeci Hafter’e tabi ol-

mi? Vicdanı olanların acaba bu tabloya se-
yirci kalması mümkün mü? Olmaması ge-
rekir ama vicdansızlar var mı bu dünyada? 
Var, ama elhamdülillah Türkiye gibi, bizler 
gibi vicdan sahibi olanlar da var. Bizler 
Kızılay’ımızla, AFAD’ımızla bu bölgede şu 
anda bir taraftan çadırları dikiyoruz diğer 
taraftan gıda yardımcılarını gönderiyoruz. 
Ayrıca onların güvenliği için ne yapabili-
riz, bunun çalışması, gayreti içindeyiz. On-
ları kendi başına bırakamayız. Onları bu 
karda kışta yalnız bırakmamak için “Biz 
sizin yanınızdayız” diyoruz. Bu bizim in-
sani, vicdani, ahlaki, hepsinden öte İslami 
görevimizdir.

Türkiye, zaten 4 milyon Suriyeliye ev sa-
hipliği yapıyor. “Biz geldiğimizde bunları 
Suriye’ye göndereceğiz” diyenlere sesle-
niyorum. İşte bu ifadeler sizlerin vicdanı-
nın kilometre taşlarıdır. Eski ABD Başkanı 
Barack Obama’ya “güvenli bölge” teklifi 
yaptım, ABD Başkanı Donald Trump ile de 
bunları konuştuk. Ama hep lafta… “Hadi 
yapalım” diyoruz ama adım atılamıyor. Bu-
nu Sayın Putin’e de, Merkel’e de, Macron’a 
da söyledim. Bunlarla ilgili yaptığımız 
hazırlıkları, plan, proje bazındaki bütün 
kitapları, kitapçıkları kendilerine takdim 
ettik. “Bak biz dersimizi çalıştık, her şeyi-
miz hazır. Gelin bu plan, proje bazında hep 
birlikte adım atalım. Burada Uluslararası 
Donörler Toplantısı mı yaparız, nereden 
ne gibi destekler gelecek, bunları görelim. 
Biz de bu işin inşaatını üstlenir ve süratle 
bu bölgede inşaatları yaparız. Okullarıyla, 
evleriyle, hastaneleriyle, mabetleriyle, her 
şeyiyle bunu yaparız. Türkiye’de bu güç 
var ama gelin para noktasında da sizler 

bize gereken desteği verin” dedik. Henüz 
olumlu bir netice yok. Olsa da olmasa da 
bizim şu anda zihinsel bir arka planımız 
var. İnşallah şöyle biraz daha mesafe ala-
lım, aldıktan sonra onunla ilgili adımı da 
atacağız.

4 Yaşındaki Çocuktan   
Terörist mi Olur?

Dünya, hala Suriye’de, İdlib’de seyirci ka-
lıyor. Bunların tek çözümü, varil bomba-
larını bu savunmasız insanlara atmaktır. 
Yaptıkları hep budur. “Siz bomba yağdırı-
yorsunuz, nedir bu hal?” diye sorduğunuz-
da da söyledikleri “Bunlar terörist.” Bunlar 
senin vatandaşın. 4 yaşındaki çocuktan 
terörist mi olur? 5 yaşındaki çocuktan te-
rörist mi olur? İnsaf edin. “Gelin, bu işi 
birlikte çözelim” dediğimizde cevap aynı: 
“Bunlar terörist.” TBMM’de şu anda grup 
toplantı salonumuzdan dünyaya sesleni-
yorum; bu duyarsızlığınız nereye kadar de-
vam edecek? Ele ele verip bu mazlumların, 
mağdurların yanında ne zaman yer alacak-
sınız? Birleşmiş Milletler acaba ne zaman 
bu konuda görevinin bilincinde adımını 
atacak? Onlara da bunu söyledik. 

Karşımızda halkının tamamını temsil eden 
meşru bir yönetim olmadığı için, İdlib’teki 
süreci Rusya ile yürütüyoruz. Geçtiğimiz 
günlerde Rus muhataplarımızla hem tele-
fonla, hem yüz yüze, hem heyetlerimiz va-
sıtasıyla gerçekleştirdiğimiz yoğun görüş-
meler neticesinde, İdlip’te yeni bir ateşkes 
ilanına muvaffak olduk. Bundan önceki 
ateşkesleri bozan hep rejimdi. Ancak, bu 
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zün sonuna kadar arkasında durduk. Ne 
yazık ki darbeci Hafter masada bir yalan 
darbesi yaparak Moskova’yı terk etti.

Darbeci Hafter’in ortaya sürdüğü şartlar, 
zaten gerçek yüzünü ve asıl niyetini göste-
riyor. Tabii, darbeci Hafter’in daha önceki 
anlaşmalardaki sicilinin hiç de iyi olmadı-
ğını biliyoruz. 2015’teki anlaşmada işine 
gelen kısımları uygulayıp, diğer kısımları 
tanımayan bir zihniyetin, bugün ateşke-
si reddetmesi, şahsen bizi çok şaşırtmadı. 
Ancak, bu defa, geçmişten farklı olarak 
işin içinde Türkiye var. Her şeye rağmen 
dün Moskova’da yürütülen görüşmeleri, 
darbeci Hafter’in gerçek yüzünün ulusla-
rarası kamuoyuna göstermiş olması bakı-
mından olumlu buluyoruz. 

Pazar günü Berlin’de yapılacak zirvede bu 
meseleyi, Türkiye yanında, Almanya, Fran-
sa, İngiltere, Rusya, İtalya, Mısır, Cezayir 
ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin katılımıyla 
liderler düzeyinde değerlendireceğiz. Bu 
toplantıya ayrıca, Amerika başta olmak 
üzere diğer bazı ülkelerden daha alt düzey-
de katılım da olacak. Ayrıca, Birleşmiş Mil-
letler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Arap 
Ligi gibi uluslararası kuruluşlardan da ka-
tılım bekleniyor.  Biz, Tunus ve Katar’ın da 
mutlaka bu masada olması gerektiğini dü-
şünüyoruz. Uluslararası toplumun vicdan-
lı ve ahlaklı davranması halinde, Libya’da-
ki krizin kısa sürede sulh yoluna girmesi 
mümkündür. Ancak, coğrafyamızın pek 
çok yerinde olduğu gibi, Libya’da da mese-
leye sadece petrol kaynaklarına hâkim ol-
ma gözüyle bakılırsa, daha çok kan akacak 
demektir. 

Önümüzdeki günlerde, darbeci Hafter 
ile ülkenin meşru yönetimi arasında ya-
pılacak tercihleri dikkatle takip edeceğiz. 
Ülkenin meşru yönetimine ve Libya’daki 
kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi 
halinde darbeci Hafter’e hak ettiği dersi 
vermekten asla çekinmeyeceğiz. Libya hal-
kını özgürlüğe ve istikrara kavuşturana ka-
dar, bu coğrafyadaki varlığımız sürecektir. 

Kanalistanbul’u    
Yapmakta Geç Bile Kaldık

Değerli arkadaşlar, 

Sözlerimin başında, dünyadaki mücadele-
nin artık iç politika-dış politika ayrımını 
ortadan kaldırdığını söylemiştim. Bunun 
somut tezahürlerinden biri de Kanalistan-
bul tartışmasıdır. Bu tartışma, ülkemizde 
icraat yapanlarla tek misyonu yapılan-
ları engellemek olanlar arasındaki farkı 
bir kez daha göstermiştir. Bugünkü 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü inşa edilirken, 
Kanalistanbul’a verdikleri tepkinin, keli-
mesi kelimesine aynısını söylemişlerdi. 
Evet yarım asır önce, “Boğaziçi Köprüsü, 
İstanbul’un başına gelen en büyük fela-
kettir” diyen zihniyet, şimdi de, “Kanalis-
tanbul en büyük felaket” kampanyası yü-
rütüyor. Emin olun, Kanalistanbul’a karşı 
çıkanların hiçbirinin, bu projenin aslında 
ne olduğu konusunda en küçük bir bilgi-
leri, fikirleri bulunmuyor. Çünkü öyle bir 
dertleri yok. 

Hâlbuki bu işin ne olduğunu biz de, ar-
kadaşlarımız da defaatle anlattık.  Şimdi 

mayan Arap kardeşlerimiz var. Hafter on-
ları yok etmek istiyor. Bu ülkede Hafter’in 
hedef aldığı Berberi, Amazig, Tuareg kar-
deşlerimiz var. Hafter onları da yok etmek 
istiyor. Libya’da, Hafter’in etnik temizliğe 
tabi tuttuğu, Barbarosların, Turgut Reisle-
rin torunları olan ve sayıları 1 milyonu a-
şan Osmanlı bakiyesi Köroğlu Türkleri var. 
Hafter onları da yok etmenin peşindedir. 
Kuzey Afrika boyunca her yerde olduğu 
gibi Libya’daki ecdat torunlarına sahip çık-
mak en başta gelen görevimizdir. Irak’taki 
ve Suriye’deki Türkmenler, Balkanlar’daki 
Türkler, Kırım’daki kardeşlerimiz, Kafkas-
ya’daki Ahıskalılar neyse, Libya’daki Kö-
roğlu Türkleri de odur. Arabı, Berberisi, 
Amazig’i, Tuareg’i, Köroğlu Türküyle, Lib-
ya’daki tüm bu kardeşlerimize karşı tarihi 
sorumluluklarımızın farkındayız. Onlar 
geçmişte en zor günlerimizde bizim yanı-
mızda oldular. Bizim de bugün zor günle-
rinde onların yanında olmamız gerekiyor. 
Nitekim tüm imkânlarımızla Libyalı kar-
deşlerimizin yanlarına koştuk. 

Bırakınız diğer unsurları, bu ülkedeki 
Türk varlığından ve onların etnik temiz-
liğe tabi tutulduğundan bile haberi olma-
yanları gördükçe, inanın milletimiz adına 
üzülüyoruz. Kendi öz kardeşlerini bile 
tanımaktan uzak olanların, bu milletin 
davasını gütmeleri elbette mümkün değil-
dir. Hadi bunları bir kenara bıraktık, Gazi 
Mustafa Kemal’in Libya’daki mücadelesi 
de mi size bir şey ifade etmiyor? Hadi onu 
da geçtik, Libya’nın Kıbrıs Harekâtında ül-
kemize verdiği desteği de mi unuttunuz? 
Libya, Kıbrıs Barış Harekâtında tüm askeri 
depolarında ne var ne yoksa Türkiye’nin 

emrine sundu. Libya’nın o dönemde gös-
terdiği alicenaplığı bir kenara koyamayız. 
Kaddafi’nin o zaman söylediği şu sözler u-
nutulamaz: “Elimdeki bütün silahlar Türk 
ordusunun emrindedir, emrine amadedir. 
Depolarım açıktır, nereden ne istiyorlarsa 
gelsin alsınlar” demiştir. Bu tablolar ya-
şandı, bunları biliyoruz. Şu anda “Libya’da 
ne işimiz var” diyenler, siyasetin cahilidir. 
Bunlar aynı zamanda tarih cahilidir. “Lib-
ya nerededir” diye sorun, inanın onu da 
bilmezler. Çok farklı yer gösterirler. Belki 
Eymir Gölü’nü gösterirler. Durumları bu. 

Türkiye’nin Libya konusunda ortaya koy-
duğu net tavrın, Akdeniz’deki siyasi ve 
ekonomik oyunları bozma yanında, işte 
böyle daha derin bir arka planı vardır. Açık 
konuşmak gerekirse, şayet Türkiye müda-
hale etmeseydi, bugün darbeci Hafter tüm 
ülkeyi ele geçirmiş, Libya halkının tamamı 
zulmün pençesine düşmüş olacaktı. Tür-
kiye ve Rusya olarak başlattığımız inisi-
yatifle, Libya’da bir ateşkesi sağlamak için 
epeyce gayret gösterdik. Ateşkesi yazılı ha-
le getirmek amacıyla dün Moskova’da ya-
pılan görüşmelerde Trablus Hükümeti son 
derece yapıcı ve uzlaşması tavır sergiledi. 
Trablus Hükümetinin bu müspet tutumu-
na rağmen, darbeci Hafter, ateşkesi imza-
lamaya yanaşmadı. Darbeci Hafter önce 
‘evet’ dedi ama sonra ne yazık ki maalesef 
Moskova’yı terk etti, kaçtı. Ama heyetimiz 
oradaki o dürüst duruşunu sergileyerek 
imzasını attı ve şu anda belge, evrak, her 
şey bizim elimizde. Biz görevimizi yaptık. 
Bundan sonrası Sayın Putin ve onun ekibi-
ne ait. Biz hiçbir zaman söylediğimiz sözü 
inkâr etmeyiz. Burada da söylediğimiz sö-
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mı? Yaptık. Bunlar Nissibi Köprüsü’ne de 
‘isetemezük’ demediler mi? Dediler, yaptık 
mı? Biz 6 bin kilometre bölünmüş yolu 27 
bin kilometreye çıkarırken de bunlar yine 
‘istemezük’ dediler. Biz dağları deldik. Be-
nim Kahramanmaraşlı kardeşim o tünel-
den geçerken gayet güzel bir şekilde teybi-
ni de açtı ve “Bu dağları kimler deldi” diye 
de gereken cevabı oradan verdi.

Aynı zihniyetin bas bas bağırarak karşı çık-
tığı Marmaray’dan geçen yolcu sayısı bir 
günde 500 bini, toplamda da 440 milyonu 
buldu. İstanbul Havalimanı konusundaki 
hazımsızlıkları öyle bir noktaya ulaştı ki, 
hala yalan-yanlış resimlerle bu dev projeyi 
karalamanın peşindeler. Hâlbuki geçtiği-
miz yıl, kendilerinin de aralarında olduğu 
51 milyon insan İstanbul Havalimanını 
kullandı, yapılan eserin ihtişamını gördü. 
Yürekleri kin ve nefret kaplayınca, işte 
böyle göz görmüyor, kulak işitmiyor, dil lal 
oluyor, kalp nasırlaşıyor. Ülkenin ve mille-
tin hayrına hiçbir proje, hiçbir fikir, hiçbir 
eser üretmeyip, sadece Türkiye’nin tökez-
lemesini, hatta yere serilmesini uman, bu-
radan siyasi rant devşirme peşinde olanla-
ra diyecek söz bulamıyoruz. 

Bu Partideki Hiçbir Görev, 
Kimsenin Tapulu Malı Değildir

İstanbul  İkitelli’de yaklaşık 2 bin 600 ya-
tak kapasiteli büyük bir şehir hastanesi 
yaptık. Oranın raylı sistemini de bundan 
önce  AK Partili belediye başkanımız yap-
ma sözü vermişti. Şimdi “yapmam” diyor-
lar. İstediğin kadar “yapmam” desende o 

projeyi de hayata geçireceğiz. Çünkü bizim 
milletimize verdiğimiz bir sözümüz var. 
Sen bunu nasıl engellersin? Buna senin 
gücün yeter mi? Bütün bunların tedbirleri 
alınmıştır. İnşallah hastanemiz bu yılsonu-
na kadar devreye girecektir. İstanbul Avru-
pa yakasındaki en büyük şehir hastanemiz 
olacaktır.

Kendi ülkesinin başına bir musibet gel-
mesi için gece gündüz hevesle bekleyen 
bu hastalıklı zihniyete hak ettiği dersi, her 
zaman olduğu gibi, milletimiz sandıkta 
verecektir. Biz kendi işimize bakacağız, 
onları da kendi küçük dünyalarında kor-
kuları ve yalanlarıyla baş başa bırakacağız. 
Türkiye’nin tüm büyük projelerini olduğu 
gibi, Kanalistanbul’u da engellemek iste-
yenlere rağmen, bu abide eseri ülkemize 
kazandıracağız. 

Değerli arkadaşlar, 

AK Parti olarak, bir yandan bölgemizdeki 
ve dünyadaki gelişmeleri ülkemiz lehine 
çevirmeye, bir yandan eser üretmeye çalı-
şırken,  parti faaliyetlerini de ihmal etmi-
yoruz. Bizim en büyük gücümüz, milleti-
mizle olan gönül bağımızdır. Bunun için 
ülkemizin 81 vilayetinde yaşayan 82 mil-
yon vatandaşımızın her birine ulaşmamız 
gerekiyor. Her bir vatandaşımıza davamızı, 
icraatlarımızı ve hedeflerimizi anlatmadık-
ça, partideki görevlerimizi hakkıyla yerine 
getirmiş olamayız. Kapısını çalmadığımız, 
elini sıkmadığımız, gönlüne giremediği-
miz her vatandaşımız, bizim eksiğimizdir. 
Genel Merkezimizle, Meclis Grubumuzla, 
il, ilçe ve belde teşkilatlarımızla seferber-

burada Kanalistanbul’un ne olduğunu bir 
kez daha anlatayım ki, sonra “Duymadık, 
bilmiyorduk, haberimiz yoktu” demesin-
ler. İstanbul Boğazı, yılda ortalama 45 bin 
geminin geçtiği, günde 500 bin kişinin iki 
yaka arasında taşındığı, üzerindeki yük ve 
insan trafiği baskısının her geçen yıl arttı-
ğı bir yer haline gelmiştir. Montrö Sözleş-
mesine göre, boğazdan geçen ticari gemi 
trafiğini engelleme hakkımız bulunmuyor. 
Kılavuz kaptan ve römorkör gibi uygula-
malar kazaları önlemede yetersiz kalıyor. 
Şehrin iki yakası arasındaki deniz trafiğini 
engellemek de, ekonomik ve sosyal olarak 
mümkün değildir. 

Tarih boyunca aynı amaçla hayal edilmiş 
diğer projeleri bir kenara bırakıyorum, 
AK Parti olarak bizim bu işte 9 yıllık eme-
ğimiz vardır. 2011 yılında milletimize bu 
sözü verdik ve adım adım dersimizi çalış-
tık. Esasen, 2023 hedeflerimizden biri olan 
Kanalistanbul’u yapmakta geç bile kaldık. 
Tabii bu tür projelerde çok ciddi ve uzun 
süren ön hazırlıklar gerekiyor. Bugüne 
kadar jeolojik, jeoteknik, hidrolojik araş-
tırmalar, dalga ve deprem analizleri, tra-
fik etütleri, proje hazırlığı, altyapı deplase 
ihtiyaçları, çevresel etki çalışmaları gibi 
süreçleri tamamladık. Bu çalışmalarda, 
11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu ku-
rumlarından, 34 ayrı bilim dalına mensup 
200’ün üzerinde bilim insanı görev aldı. 
Kanal için belirlenen 5 farklı güzergâhtan 
en uygun olanı üzerinde karar verildikten 
sonra 304 ayrı noktada 17 bin metrenin 
üzerinde sondaj yapıldı. Güzergâh boyun-
ca 248 jeofizik etüt gerçekleştirildi. Labo-
ratuvar deneyleri ve zemin çalışmalarının 

ardından kanalın modellemesine geçildi. 
Bunun için kendi alanlarında dünyanın en 
önde gelen uluslararası firmalarıyla çalı-
şıldı. Mühendislik projelerinin ve ÇED ça-
lışmalarının tamamlanmasıyla bugünkü 
aşamaya gelindi. 

Kanal çalışma alanı 152 milyon metreka-
reyi bulurken, bunun yaklaşık üçte birinde 
kamulaştırma ihtiyacının olduğu görüldü. 
İnşa maliyeti 75 milyar lira olarak hesapla-
nan Kanalistanbul bünyesinde 2 liman, 1 
yat limanı, 1 lojistik merkezi, 7 köprü, 2 de-
miryolu hattı, 2 hafif raylı sistem hattı yer 
alacak. Kanal etrafında, büyük bölümü de 
kentsel dönüşüm çerçevesinde sadece 500 
bin kişilik konut alanına izin verilebilecek. 
Buna rezerv alan da diye biliriz. Bu 500 
bin kişi İstanbul’a dışarıdan gelmeyecek, 
şehrin kendi içinde bir yerleşim hareketli-
ği olacak. İnşaat sürecinde ortaya çıkacak 
hafriyat bu projeye mahsus bir yöntemle 
değerlendirilerek, şehrin olumsuz etki-
lerden korunması sağlanacak. Görüldüğü 
gibi bu, tüm unsurları ve boyutlarıyla iyi 
çalışılmış, her ayrıntısı düşünülmüş bir 
projedir. Öyle zincirleme yapmakla, bil-
mem ne yapmakla bunu engelleyemezsi-
niz.  Projenin finansmanında ve inşasında 
herhangi bir sıkıntı, sorun yaşamayacağı-
mıza inanıyoruz. 

Bizim işimiz eser üretmek, onların işi boş 
boş konuşmaktır. Bunlar Marmaray’a, 
Avrasya’ya, Yavuz Selim Köprüsü’ne, Os-
man Gazi’ye ‘istemezük’ demediler mi? İs-
tanbul ve İzmir arasındaki 4 saat 15 dakika-
lık sürece yine ‘istemezük’ demediler mi? 
Biz, bütün bunlara rağmen bunları yaptık 
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arkalarında envai çeşit gücün bulundu-
ğu terör örgütlerine karşı, aynı hissiyatla 
vatanımızı savunuyor, istiklalimize ve is-
tikbalimize sahip çıkıyoruz. Bölücü terör 
örgütü, 35 yılı aşkın süredir, askerimizin, 
polisimizin, korucumuzun, öğretmenimi-
zin, din görevlimizin, en çok da Kürt kar-
deşlerimizin kanını dökerek varlığını sür-
dürdü. Baskıyla, tehditle, kandırarak dağa 
çıkardığı binlerce Kürt gencinin katili de 
bu örgüttür. 

Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak 
için yaktıkları ışıkla terör örgütünün işte 
bu karanlık yüzünü ifşa ettiler. Bakıyorsu-
nuz ki ana muhalefet, bunların ikizi duru-
munda olan malum partiyle tiyatro izliyor-
lar. Kimin eserini orada canlandırıyorlar? 
Şu anda terörden cezaevinde yatan şahsın 
eserini birlikte izliyorlar.  Zaten bunlar 
dün Ankara’dan İstanbul’a da beraber yü-
rümemişler miydi? Şimdi de işte diyordu 
ya ‘tiyatro’ diye, sizin kendiniz tiyatrosu-
nuz. Eğer sıkıyorsa, çık Diyarbakır’a git, 
oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol. 
Onların yavrularını dağa, omuz omuza, 
dirsek temasında yürüdükleri kaçırdı. Ha-
di git oraya. Niye gidemiyorsun? Git. Böyle 
bir şeyi yapamaz. Onların böyle bir derdi, 
sıkıntısı yok. Onlar sadece katillerle, zalim-
lerle beraber omuz omuza yürürler.

Terör örgütü, sadece sınırlarımız içinde 
kan dökmekle kalmamış, sınırlarımız dı-
şından da aynı vahşete devam etmiştir. 
Ana muhalefetin başı ise onları savunuyor, 
hâlâ savunmaya devam ediyor. Terörist-
ler, çukur eylemleri sırasında etek giyip 
yüzlerine yemeni takarak saklanmışlar-

dı. Barış Pınarı Harekâtı başladığında ise 
korkaklıklarını, operasyon alanı dışındaki 
sınır şehirlerimize Suriye topraklarından 
attıkları bombalarla gösterdiler. Kahra-
man güvenlik güçlerimizin ve Suriye Milli 
Ordusunun karşısına çıkmaya cesaret ede-
meyen hainler, sivilleri hedef aldılar. Bu 
saldırılarda 22 sivil vatandaşımız şehit ol-
du, 189’u da yaralandı. İşte bunlardan biri 
de Mardin-Nusaybin’de şehit olan Mehmet 
Şirin Demir’dir. Önümde gördüğünüz şu 
saksının toprağı onun kabrinden alınmış. 
Kızı da bana bunu getirdi. Ben şimdi kızını 
da huzurlarınıza davet etmek istiyorum. 
Esnaf olan Mehmet kardeşimiz, sınır öte-
sinden atılan bir havan mermisiyle yarala-
nanlara yardım ederken, ikinci havan mer-
misinin hedefi olmuş ve şehadet mertebe-
sine erişmiştir. Bu vesileyle sivil, güvenlik 
görevlisi ve Suriye Milli Ordusu mensubu 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakın-
larına başsağlığı, gazilerimize sağlık ve afi-
yet diliyorum. 

Mehmet kardeşimiz, şehadetinden bir süre 
önce kızı Gülay’a bir çiçek hediye etmişti. 
Gülay kızımıza babası, “Yarası olmayanın 
yari olmaz” demişti. Evet, Gülay kızımızın 
baba yarası var. Ama işte bu salonda onun 
yarasına yarenlik eden, her kökenden, her 
şehirden, her meşrepten yüzlerce kardeşi 
de var. Gülay kızımız, görevi gereği gittiği 
81 vilayetimizden aldığı topraklara, baba-
sının mezarından getirdiği toprağı da ila-
ve ederek gözü gibi baktığı işte bu çiçeği, 
bize hediye etti. Kızımız 81 vilayetten bu 
toprakları toplarken babası ona, “Bu ülke-
nin her yeri senin memleketin, vatanına, 
bayrağına sahip çık” diye nasihat etmişti. 

lik ruhuyla günün 24 saati, yılın 365 günü 
kesintisiz çalışmak zorundayız. Ancak bu 
şekilde AK Parti’nin milletin partisi olma 
vasfını koruyup güçlendirebiliriz. 

Tekrar söylüyorum: Bu partideki hiçbir gö-
rev, kimsenin tapulu malı değildir. Her bi-
rimiz, milletimize hizmet etmek için bize 
emanet edilmiş görevlerimizi hakkıyla ye-
rine getirmekle mükellefiz. İşinin hakkını 
veremeyenin yerini bunu yapabilecek olan 
alır. Siyasette görev üstlenecek yeni kadro-
ları yetiştirme sorumluluğu da yine bize 
düşüyor. AK Parti Siyaset Akademisini bu-
nun için kurmuştuk. İlk olarak 2008 yılın-
da başlattığımız AK Parti Siyaset Akademi-
sinde, bugüne kadar 18 dönemde yaklaşık 
74 bin kişi eğitim gördü. Bunlar arasında 
şu anda genel başkan yardımcılığı, millet-
vekilliği, belediye başkanlığı, il başkanlığı 
görevlerinde bulunan arkadaşlarımız var-
dır.  Kapılarımız, ülkesine siyaset yoluyla 
hizmet etmek isteyen her yaştan, her görüş-
ten, her eğilimden vatandaşımıza açıktır. 

Siyaset Akademimizin yeni dönemi için 
kayıtlar dün itibariyle başladı ve 27 Ocak 
tarihine kadar sürecek. Bu dönem 38 ilde 
açılacak Siyaset Akademisinin eğitimleri 
2 ay sürecek. Siyaset, sosyoloji, iletişim, 
ekonomi, dış politika gibi temel alanlarda 
akademisyenler ve tecrübeli siyasetçileri-
miz birikimleriyle, katılımcıların zihinle-
rinde yeni ufuklar açmaya çalışacak. Bu 
dönemki Siyaset Akademisi’nin sloganı 
“Siyaset Akademide Başlar, Türkiye’nin 
Geleceğinde Yerini Al” olarak belirlendi. 
Artık, bir marka haline gelmiş olan Siyaset 
Akademisi’nin bu dönemde de milletimi-

zin yoğun teveccühüne mazhar olacağına 
inanıyorum. 

Amacımız bu eğitim vesilesiyle akl-ı selim, 
kalb-i selim ve zevk-i selim sahibi bir nesil 
yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. AK 
Parti Siyaset Akademisi’nin, yeni eğitim 
döneminin bu gayeye uygun şekilde ger-
çekleşeceğine ve neticeleneceğine inanıyo-
rum. Milletimizle birlikte, inanarak, emek 
harcayarak, geçmişi bilerek geleceğe baka-
rak, engeller karşısında yılmayarak, azim-
le hedefimize kilitleneceğiz. Aşkla çalışa-
nın yorulmayacağını bilerek, yol arkadaş-
larımızla tek yumruk olarak, kalbimizin 
rehberliğine güvenerek, aklımızla hareket 
ederek yeni zaferlere koşacağız. İnancın 
olduğu yerde umudun tükenmeyeceğini, 
imanın olduğu yerde imkânın bitmeyece-
ğini unutmadan kendimiz, ailemiz, ülke-
miz, kardeşlerimiz için hep birlikte inandı-
ğımız yolda yürüyeceğiz. 

Şehit Yakınlarımız ve    
Gazilerimiz Başımızın Tacıdır

Değerli arkadaşlar,

Bin yıldır ortak vatanımız olan bu toprak-
ları korumak için bugüne kadar çok mü-
cadele ettik, çok kan döktük, çok şehit ver-
dik. Şair ne diyor: 

Bayrakları bayrak yapan  üstündeki kandır

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır

Evet, biz millet olarak bu toprakları kanı-
mızla yoğurarak vatan yaptık. Bugün de 
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Biz de şehidimizin ve onun biricik kızının 
emaneti olan, birliğimizin, beraberliğimi-
zin, kardeşliğimizin sembolü gördüğümüz 
bu çiçeği, evimizin ve kalbimizin en mute-
na köşesinde yerleştirdik. 

Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başımı-
zın tacıdır. Onların her meselesiyle ilgilen-
mek en başta gelen görevimizdir. Bazı gazi-
lerimizin vazife malulü aylığıyla ilgili tek-
nik sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları çözecek 
yasal düzenleme en kısa sürede Meclis’e 
geliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ar-
dından kuruluşuna karar verdiğimiz Tür-
kiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma 
Vakfının yönetimi oluşturuldu. Şehit ya-
kınları ile gazilerimiz ile aileleri için kul-
lanılacak kaynak da vakfımızın hesabına 
aktarıldı.  İnşallah bundan sonra şehit 
yakınlarımız ve gazilerimiz ile ailelerine 
verilecek hizmetler bu vakıf üzerinden yü-
rütülecek. 

Şimdi ben şöyle kısa bir selamlama yap-
mak üzere Gülay kızımızı kürsüye davet 
ediyorum, buyurun.

GÜLAY DEMİR-  Babam ve diğer tüm şehit 
ve gazilerimiz üzerine söylenecek o kadar 
söz var ki ama burada ne söylersem söy-
leyeyim kelimeler mahcup, boynu bükük 

kalacak. Kürt çocukları üzerinden tiyatro-
lar yapıldı, filmler çevrildi. Ama artık bil-
meliler ki o tiyatrolarda perdeler kapandı, 
filmler vizyona artık girmiyor. Kürt çocuk-
ları kendi senaryolarıyla kendi filmlerinin 
kahramanları oluyorlar. 

Mardin’de doğup büyümüş bir Kürt kı-
zıyım.  81 ilin toprağı memleketimizdir. 
Nefes aldığım süre boyunca babamın ba-
na öğretmiş olduğu bütün ilkeleri uygula-
yacağıma söz veriyorum. Ben babamdan 
birçok şey öğrendim. Yaram var ama el-
hamdülillah yarama yarenlik edenler de 
var. Teşekkür etmeyi, affetmeyi öğrendim. 
Gücü kendinden almayı öğrendim. Bir in-
sanın kalbini kırmanın da bir insanın canı-
nı almak kadar günah olduğunu ben yine 
babamdan öğrendim. Ben bugün buradan 
bütün cesur şehit çocuklarına, babalarının 
ardından ayakta durmayı başarabilen yiğit 
kızlara selamlarımı gönderiyorum. Maz-
lumlar için inşirah var, zalimler için yaşa-
sın cehennem. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN- Zalimler 
için yaşasın cehennem diyerek yolumuza 
gayretle devam edeceğiz. Bu güzel çiçeği de 
aynı şekilde saklamaya devam edeceğim.

Değerli belediye başkanlarımız, kıymetli 
dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle, hürmetle selamlıyorum. “AK Par-
ti Kardeş Belediyeler Toplantımızın” hayır-
lara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz 
ediyorum. Toplantımızı teşrif eden siz kar-
deşlerimize hoş geldiniz diyorum. Ülkemi-

zin dört bir yanından kardeş belediyeleri 
bir araya getiren AK Parti Yerel Yönetimler 
Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. 

Bugün, ağırlıklı olarak Batı bölgelerimiz-
deki belediyelerimizle daha çok Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu’daki kardeşlerini 
güç birliği yapmak üzere aynı çatı altında 

AK Parti Belediyeleri 
Dayanışmanın, Paylaşmanın 

Öncüsü Olacaklardır

AK Parti Kardeş Belediyeler Toplantısı | Ankara | 15 Ocak 2020
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Biz, Verdiği Sözlerin Arkasında 
Duran, Sözünün Eri Bir Partiyiz

Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda 
engel tanımadık, tanımıyoruz. Ne 40 yıllık 
siyasi hayatımızda, ne çeyrek asırlık bele-
diye tecrübemizde, ne de artık 18’inci yı-
lına girdiğimiz iktidarlarımız döneminde 
milletimize mahcup olacak bir işin içine 
girmedik. CHP gibi seçim döneminde va-
tandaşı vaat yağmuruna tutup, seçim son-
rasında bunları unutanlardan da olmadık. 
Biz, verdiği sözlerin arkasında duran, sö-
zünün eri bir partiyiz. Biz ahdine, kavline 
sadık bir kadroyuz. Biz icraatlarıyla, hiz-
metleriyle, projeleriyle temayüz etmiş bir 
hareketiz. AK Parti’nin başarısının gerisin-
de her türlü şart altında millete hizmet aş-
kını, heyecanını koruması vardır. İnşallah 
bundan sonra da bu özelliğimizi muhafaza 
edeceğiz. “İman varsa, imkân da vardır” 
diyerek, Türkiye’nin yarınlarına damga 
vuracak eserleri ülkemize muhakkak ka-
zandıracağız. 

Bütün bunları meselenin uzağında birisi 
olarak söylemiyorum. Bilakis, 40 yılını si-
yasete vermiş, belediye başkanlığından bu-
ralara gelmiş bir kardeşiniz olarak bunları 
ifade ediyorum. Eskilerin tabiriyle dert 
çekmiş, zahmet çekmiş, damdan düşmüş 
bir siyasetçi olarak sizlerin hangi zorluk-
larla yüzleştiğinizi gayet iyi biliyorum. 
Çünkü biz de 1994 senesinde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 
üstlendiğimizde, bürokratik vesayetten 
mali sıkıntıya, kadrodan araç-gerece kadar 
birçok konuda ciddi problemler yaşadık. 

Ama bunların hiçbirinin bizi rüyalarımız-
dan, ideallerimizden, şehrimize hizmet 
aşkımızdan alıkoymasına müsaade etme-
dik. 4,5 yıllık belediye başkanlığımız döne-
minde, tabiri caizse, hem şeytan taşladık, 
hem tavaf yaptık. Sorunların, sıkıntıların, 
eksikliklerin büyüklüğü karşısında umut-
suzluğa kapılmadan, İstanbul’u daha önce 
hiç görmediği yepyeni bir belediyecilik 
anlayışıyla tanıştırdık. İstanbul’da yakala-
dığımız başarıyla da, hamdolsun, 2002’de 
tüm Türkiye’ye hizmet etme imkânına ka-
vuştuk.

Bunca yıldır aralıksız sürdürdüğümüz 
hizmet yolcuğumuzda, mahalli idareler 
daima bizim lokomotifimiz ve yüz akımız 
olmuştur. Belediyeler, ülkemizin en ücra 
köşelerine ulaşma imkânı bulduğumuz te-
mel hizmet birimlerimizdir. Belediyeleri-
miz sadece sınırlarımız içinde değil, tıpkı 
bir uç beyi gibi yurt dışında da çok önemli 
projelere imza atıyor. Balkanlardan Orta 
Asya’ya, Afrika’ya kadar gönül coğrafyamı-
zın farklı bölgelerinde belediyelerimizin 
ayak izlerine şahit oluyoruz. Bu sebeple en 
küçüğünden en büyüğüne kadar tüm bele-
diyelerimizin etkin ve verimli bir şekilde 
çalışmalarına özel önem veriyoruz. Sizle-
rin de omuzlarınızdaki bu ağır sorumlulu-
ğun bilinciyle hareket ettiğine inanıyorum.

Kıymetli dava arkadaşlarım,

Bugünkü toplantımızı “Ensar-Muhacir” 
kardeşliğinin mahalli idarelere uyarlan-
ması olarak görüyoruz. Ensar ile Muhacir 
sadece varlığı değil, aynı zamanda dertle-
rini de paylaşmışlardır. Bizim inancımızda 

buluşturuyoruz. Böylece Ensar-Muhacir 
kardeşliğinin bir benzerini, AK Parti ola-
rak biz de yerel yönetimler alanında tesis 
etmiş oluyoruz.

Dünkü grup toplantımızda 5 yeni belediye 
başkanımızın AK Parti ailesine katılımını 
gerçekleştirdik. Bu sayının önümüzdeki 
dönemde daha da artacağına inanıyorum. 
İnşallah bundan sonraki her grup toplantı-
mızda peyderpey kadromuzu yeni isimler-
le takviye etmeyi sürdüreceğiz. Her zaman 
ifade ettiğim gibi, yüreğinde vatan sevgisi, 
milleti sevdası olan herkese bizim kapımız 
açıktır. Biz küçük hesapların değil, mille-
te ve ülkeye hizmet etmenin derdindeyiz. 
Katılımlarıyla “Kökü mazide gözü atide” 
bu harekete güç katan belediye başkanları-
mıza bir kez daha hoş geldiniz diyor, başa-
rılar diliyorum. Bu kardeşlerimiz, mahalli 
idareler alanında belki de dünyanın en 
tecrübeli, en donanımlı, en gayretli siyasi 
partisinin yeni neferleri olarak ilçelerine, 
beldelerine daha büyük bir adanmışlık-
la hizmet edeceklerdir. Bu süreçte başta 
Genel Merkezimiz olmak üzere tüm dava 
arkadaşlarım da, aramıza yeni katılan ve-
ya katılacak olan belediye başkanlarımıza 
gereken her türlü desteği vereceklerdir. 
İnşallah biz de diğer belediye başkanları-
mızla beraber onların yardımcısı olmaya 
devam edeceğiz. “Aşkınan çalışan yorul-
maz” inancıyla ülkemize, milletimize ve 
emanetlerini üzerimizde taşıdığımız hem-
şerilerimize en güzel şekilde hizmet etme-
yi sürdüreceğiz.

Kardeşlerim,

AK Parti’nin şiarı “Gönül Belediyeciliği”dir. 
İlimizde, ilçemizde, beldemizde yaşayan 
her bir kardeşimizin gönlünü fethetmek 
bizim öncelikli görevimizdir. Bunun için 
halkımızla aramıza asla bürokratik duvar-
lar örmemeliyiz. Bilhassa kibirlenmek, in-
sanımıza tepeden bakmak bize yakışmaz. 
Vatandaşa yakın olmakla mesele bitmiyor. 
Vatandaşın da bize kendini yakın hisset-
mesini sağlamalıyız. AK Partili bir beledi-
ye başkanının alamet-i farikası, her zaman 
ulaşılabilir olmasıdır. Bunun yanında AK 
Partili belediye başkanı, zorluklar karşı-
sında pes etmeyen, yılmayan, geri adım 
atmayan bir başkandır. Hele başkalarının 
yaptığı gibi eften-püften bahanelerin ar-
kasına asla saklanamayız. Sorunlara değil 
çözüm yollarına, geçmişe değil geleceğe 
odaklanacağız. Bir meseleye “Neden yapı-
lamıyor?” mantığıyla yaklaşmak yerine, 
daima “Nasıl yapılır?” sorusunun ceva-
bını arayacağız. Zira bir işi yapmayı can-ı 
gönülden isteyen kimse, o işi yapmanın 
yolunu mutlaka bulur. Buna karşılık istek-
siz, heyecansız ve tembel siyasetçilerin en 
büyük serveti ise mazeretleridir. Hizmete 
talip olan kişi, aslında zorluklara, sıkıntıla-
ra, yorgunluklara talip olduğunu da bilme-
lidir. AK Parti, günü kurtarma mantığıyla 
hareket eden, idareyi maslahatçı bir parti 
asla olmamıştır, olmayacaktır. Buradaki 
her bir belediye başkanımızın yükümlülü-
ğü de, sıkıntılara aldırmadan, milletin ihti-
yaçlarına cevap verecek projeleri üretmek, 
sorumlu olduğu ili, ilçeyi, beldeyi aşkla ve 
şevkle imar etmektir. 
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paylaşmak malı azaltmaz, bilakis bereket-
lendirir. Aynı şekilde dertleri paylaşmak 
da yüreği hafifletir, çalışma şevkini artırır. 
AK Parti olarak imkânlar bakımından da-
ha iyi konumda olan belediyelerimizle de-
zavantajlı belediyelerimizi Ensar-Muhacir 
gibi bir birine kardeş olarak zimmetliyo-
ruz. Amacımız, sadece kaynakların değil, 
tecrübelerin de karşılıklı olarak paylaşıl-
masına fırsat tanımaktır. Maddi bakımdan 
durumu nasıl olursa olsun, her bir beledi-
yemizin diğerinden öğreneceği pek çok de-
ğerli bilgi bulunuyor. Bunların ortak akıl, 
istişare ve eşgüdümle belediyelerimiz ara-
sında aktarılmasını istiyoruz.  

Zira çoğu belediyemiz yokluktan değil, eli-
nin altında bulunan imkânları etkin biçim-
de kullanamadığı için sıkıntı çekiyor. Bir 
belediyemizin kepçesi, kamyonu, temizlik 
aracı atıl bir şekilde garajda dururken, 
diğer belediyemiz görevi olan çalışmaları 
yapamıyor. Aynı şekilde Doğu ve Güney-
doğu Anadolu’daki belediyelerimiz çok 
temel ihtiyaçlar için bile sıkıntı çekerken, 
Batıdaki belediyelerimiz keyfe keder işlere 
ciddi kaynaklar ayırabiliyor.  Oysa bırakın 
araç-gereç gibi kaynakları atıl halde beklet-
meyi, Türkiye’nin heba edecek tek bir çivi-
si, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur. 
Belediyelerimizin uhdesinde bulunan her 
türlü imkânda, 82 milyonun her bir ferdi-
nin hakkı vardır. 

Bugünkü çalışmamızın en büyük katkısı, 
hizmette adaleti sağlamanın yanı sıra be-
lediye kaynaklarının imece usulüyle daha 
verimli kullanılmasına imkân verecek ol-
masıdır. AK Parti belediyeleri artık sade-

ce kaliteli hizmetin değil, aynı zamanda 
dayanışmanın, paylaşmanın da öncüsü 
olacaklardır. Bu noktada en büyük sorum-
luluk, imkân bakımından çok daha iyi 
konumda olan belediyelerimize düşüyor. 
Nasıl Medine’de Ensar, Muhacirlere sahip 
çıkmışsa, hâmi belediyelerimiz de kardeş-
lerine aynı şekilde sahip çıkmalıdır. Genel 
Merkezimiz de bu süreçte gerekli takibi ya-
pacak, sorun-sıkıntı çıkması halinde anın-
da müdahil olacaklardır.

Şovmenlerin Maskesi   
Düşmeye Başladı

En büyük hakem olan hemşerilerimizin 
gözü sizlerin üzerindedir. Bizim milletimiz 
o engin basiret ve ferasetiyle, kimin ne yap-
tığını, enerjisini ne için harcadığını gayet 
iyi biliyor, not ediyor. Şehrine ve ilçesine 
hizmet değil de şov peşinde koşanların ne 
hallere düştüğünü sizler de görüyorsunuz. 
Son mahalli idareler seçimlerinin üzerin-
den daha bir sene bile geçmeden şovmen-
lerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa 
olmaya başladı. Bu millet, hizmet üreten-
lerle laf üretenlerin, gecesini gündüzüne 
katarak çalışanlarla yan gelip yatanların 
tefrikini her zaman yapmıştır, yapacaktır.

Siz belediye başkanlarımızdan ricam, ken-
di işinize, kendi gündeminize odaklanma-
nızdır. Başkalarının dar ufukları, kısır si-
yasetleri bizi esir almasına izin veremeyiz. 
AK Partili başkanlar rutine sığınan değil, 
çığır açan hizmet ve projeleriyle her za-
man örnek ve öncü olacak adımlar atmak 
durumundadır. Diğer türlü vatandaşları-



315

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-5Recep Tayyip ERDOĞAN

314

mıza verdiğimiz sözü yerine getirebilme-
miz mümkün değildir. Sizlerden “Tevazu, 
samimiyet ve gayretin” merkezinde oldu-
ğu bir siyaset anlayışını en güzel şekilde 
temsil etmenizi bekliyorum. Unutmayın, 
bize gurur, kibir, nefsaniyet yakışmaz. Tam 
aksine her zaman tevazuuyla, samimiyetle, 
gayretle halkımızın karşısında duracağız 
ve “Biz size efendi olmaya değil hizmetkâr 
olmaya geldik” diyerek hizmet edeceğiz. 
Sizlerden vatandaşlarımız arasında ayrım 

yapmadan eşitlik ve adalet ölçüsünde hiz-
metlerinizi sürdürmenizi istiyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha AK Parti Kardeş Belediyeler 
Toplantımızın hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Kalın 
sağlıcakla.

Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik 
kollarımızın kıymetli il başkanları, değer-
li belediye başkanları ve il genel meclisi 
başkanlarımız, sevgili yol ve dava arka-
daşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, 

hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Top-

lantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz 

için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den 

niyaz ediyorum.

Mescid-i Aksa’nın 
Mahremiyetine Uzanan 

Elleri Kırmak İmanımızın
Bir Gereğidir

AK Parti 135. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Ankara | 31 Ocak 2020
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Vakfımız 24 ülkede 144 Okulu ile 15 bin 
750 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti su-
nuyor. TİKA, 28 Program Koordinasyon 
Ofisiyle kıta geleninde Türk tipi kalkınma 
modelinin öncülüğünü yapıyor. Dostları-
mızın ve kardeşlerimizin toprağı olarak 
gördüğümüz Afrika ülkeleriyle ilişkileri-
mizi inşallah daha da yoğunlaştıracağız. 
21’inci yüzyılın aynı zamanda bir Afrika 
Yüzyılı olacağı inancıyla işbirliğimizi artı-
rarak sürdüreceğiz.

Türkiye, Tarihinin En Hızlı ve 
Etkili Afete Müdahale Faaliyetini 
Yürüttü

Değerli arkadaşlar, 

24 Ocak Cuma akşamı, Elazığ ve Malatya il-
lerimizde can kaybına yol açan, ancak çok 
daha geniş bir alanda hissedilen 6,8 şidde-
tinde bir deprem yaşadık. Öncelikle dep-
remde hayatını kaybeden 41 vatandaşımı-
za Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
diliyorum. Depremin ardından hastanele-
re başvuran 1.607 vatandaşımıza geçmiş 
olsun diyorum. Halen hastanelerimizde 
7’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 
48 kardeşimizin tedavisi sürüyor. Hamdol-
sun, hayati tehlikesi olan depremzedemiz 
bulunmuyor. 

Bu büyük afette Elazığ ve Malatya yanın-
da Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıur-
fa, Adıyaman ve Batman’da büyüklü-kü-
çüklü toplam 498 bina yıkılmış, 4 bin 912 
bina ağır hasar, 296 bina orta hasar, 5 bin 
447 bina hafif hasar almıştır. Özellikle 

Elazığ’ın merkez, Sivrice ve Maden ilçeleri 
ile Malatya’nın Battalgazi, Doğanyol, Kale, 
Pütürge ve Yeşilyurt ilçelerinde ciddi yı-
kımlar ortaya çıkmıştır. 

Deprem haberinin alınmasıyla birlikte 3 
bakan arkadaşımı anında hemen Elazığ’a 
gönderdik. Sağ olsunlar gerek İçişleri Ba-
kanım gerek Sağlık Bakanım gerekse Çev-
re Şehircilik Bakanım anında oraya ulaşa-
rak o günden bugüne orada bu çalışmaları 
hep birlikte müzaheret ettiler ve deprem 
bölgesini hiç terk etmediler. Şu anda Çevre 
ve Şehircilik Bakanı, İçişleri Bakanı, il mil-
letvekilleri, çevre illerden milletvekilleri 
ile yerel yönetimden sorumlu isimler de 
deprem bölgesinde bulunuyorlar ve hep 
birlikte süreci takip ediyorlar. 

Deprem haberinin alınmasıyla birlikte, 
devletimiz tüm kurumları ve görevlileriy-
le insanlarımızın yardımına koşmuştur. 
AFAD, Jandarma, Sağlık Bakanlığı, İtfaiye 
Teşkilatları ve diğer kurumlarımızdan 7 
bin 171 personel ve 661 araç, deprem böl-
gesinde görevlendirilmiştir. Şu ana kadar 
deprem bölgesine AFAD tarafından 25 bi-
ne yakın çadır, 31 bine yakın yatak ve 50 
bin battaniye ulaştırılarak ihtiyaç sahiple-
rinin hizmetine sunulmuştur. Kızılay tara-
fından da deprem bölgesine 2 bin 500 ça-
dır, 15 bine yakın yatak, 42 binin üzerinde 
battaniye, 220 bin paket gıda maddesi her 
biri 5’er bin kişi kapasiteli 6 mobil ve sahra 
mutfağı gönderilmiştir. Bakanlıklarımızın 
her biri kendi görev alanlarıyla ilgili olarak 
depremden etkilenen vatandaşlarımıza 
destek olmaktadırlar. Genel Başkanveki-
lim, genel başkan yardımcılarım da bu sü-

Bu hafta, Cezayir, Gambiya ve Senegal’i 
kapsayan bir Afrika seyahatimiz oldu. Af-
rika turumuzun ilk durağı olan Cezayir’le 
tam 5 asırlık tarihi ve beşeri bağlarımız 
bulunuyor. Oruç Reis’in, Hristiyan istilacı-
larına karşı yürüttüğü destansı mücadele-
nin Cezayir’in bir İslam toprağı olarak kal-
masında çok büyük payı vardır. Ömrü İlâyı 
Kelimetullah uğrunda seferden sefere ge-
çen Oruç Reis, 1518 yılında yine Cezayir’i 
savunurken şehit düşmüştür. 

Cezayir, Fransa’dan bağımsızlığını yaklaşık 
5 milyon evladını şehit vererek kazanmış 
büyük ve asil bir devlettir. Cumhurbaşkanı 
Sayın Tebbun’un göreve gelmesinin ardın-
dan Cezayir’e Devlet Başkanı düzeyinde 
ilk ziyareti gerçekleştirerek, anlamlı bir 
mesaj verdiğimize inanıyorum. Ziyaretim 
sırasında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli 
İşbirliği Konseyi’ni kurarak ilişkilerimizi 
en üst seviyeye taşıdık. Ayrıca DEİK’in ön-
cülüğünde düzenlenen İş Konseyinde fir-
malarımızı bir araya getirerek, yeni ortak-
lıkların tesisine vesile olduk. Sayın Tebbun 
ile görüşmemizde ikili ticaretimizi en kısa 
sürede 5 milyar dolar seviyesine çıkarma 
kararı aldık.

Cezayir’in ardından FETÖ’yle mücadele-
mizde ülkemize ilk ve en güçlü desteği sağ-
layan Batı Afrika ülkesi Gambiya’ya geçtik. 
Türkiye’den Gambiya’ya resmi ziyaret ger-
çekleştiren ilk Cumhurbaşkanı olmam, bu 
ziyarete tarihi bir nitelik kazandırdı. 

Gambiya ziyaretimizi tamamladıktan son-
ra aynı günün akşamında bu ülkenin kom-
şusu olan Senegal’e vardık. Son yıllarda 

firmalarımızın Senegal’de hayata geçirdi-
ği altyapı projelerinin sayısı ve hacminde 
ciddi artışlar yaşanıyor. Cumhurbaşkanı 
Macky Sall’in destekleriyle Türk müteah-
hitleri Senegal’de bugüne kadar 775 mil-
yon dolar değerinde tam 29 proje üstlendi. 
Mesela Batı Afrika’nın en modern havali-
manlarından biri olan Dakar Uluslararası 
Havalimanı, firmalarımızca Afrika’da ger-
çekleştirilen ilk Yap-İşlet-Devret projesidir. 
Çabalarımız neticesinde Türkiye ile Sene-
gal arasındaki ticaret hacmi, 2007 yılında 
66 milyon dolar iken, 2018’de 401 milyon 
dolara çıktı. Bu ziyaretimiz sırasında ise 
hedef olarak 1 milyar doları belirledik. İn-
şallah kısa sürede bu rakamı da yakalaya-
cağımıza, hatta aşacağımıza inanıyorum.

Son Afrika turumuzla, Başbakanlık ve 
Cumhurbaşkanlığım döneminde kıtanın 
28 farklı ülkesini ziyaret etmiş oldum. 
Bunların kahir ekseriyeti, Gambiya gibi, 
Türkiye’den devlet ve hükümet başkanı 
düzeyinde yapılan ilk ziyaretlerdi. Gay-
retlerimiz sonucunda Afrika ülkeleriyle 
Türkiye arasındaki ticaret hacmi yüzde 
381 artışla 26 milyar dolara ulaştı. Göreve 
geldiğimizde 12 olan büyükelçilik sayımız 
42’ye çıktı. Afrika ülkelerinin Türkiye’de 
sadece 10 büyükelçiliği varken, bu sayı da 
36 oldu. 2008 ve 2014 yılında düzenledi-
ğimiz “Türkiye-Afrika Ortalık Zirveleri” ile 
ilişkilerimize farklı bir boyut kazandırdık.

Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları 
İstanbul’dan 38 Afrika ülkesindeki 58 nok-
taya uçuş düzenliyor. Türkiye Burslarıy-
la 4 bin 500 civarında Afrikalı öğrenciye 
yükseköğrenim imkânı sağlıyoruz. Maarif 
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Deprem Bölgesinde Kentsel 
Dönüşüm Çalışması Başlatıyoruz

Değerli arkadaşlar,

Elazığ ve Malatya’daki arama-kurtarma ça-
lışmaları, depremden sonraki 67’nci saatte 
tamamlandı. Yıkılan ve tehlike arz eden 
binaların enkazları da süratle kaldırılıyor. 
Kullanılamayacak durumda olan binalar 
da en kısa sürede yıkılacak. Hiçbir vatan-
daşımızı mağdur etmeden, bu büyük afe-
tin yaralarını inşallah süratli bir şekilde sa-
racağız. Kamunun acil durum ödenekleri 
yanında, vatandaşlarımız tarafından top-
lanan yardımlar da, depremin yaralarının 
sarılması için kullanılmaktadır. Depremde 
en çok can kaybının yaşandığı Elazığ’ın 
Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinden 
başlayarak, bölgede kapsamlı bir kentsel 
dönüşüm çalışması başlatıyoruz. İlk etapta 
Elazığ’da 3 bin 850, Malatya’da 2 bin 550 
olmak üzere toplam 6 bin 400 yeni konu-
tu süratle yaparak vatandaşlarımıza teslim 
edeceğiz. 

Türkiye, 1999 depreminin ardından orta-
ya çıkan hasarları gidermek için sadece İs-
tanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce ve 
Bolu’da 103 milyar liralık yatırım yapmış-
tır. Van, Kütahya, Bingöl, Afyon-Dinar dep-
remlerinin ardından da vatandaşlarımıza, 
tüm altyapısı ve sosyal tesisleriyle 38 bine 
yakın kalıcı konutu yapıp teslim ettik. Dep-
reme dayanıksız binaların dönüşümü için 
sadece kira yardımı, hibe, kamulaştırma, 

harç muafiyeti, bina inşaatı gibi işler için 
61 milyar liraya yakın bir kaynak kullan-
dık. Riskli alan olarak belirlenen yerlerde 
de hâlihazırda 60 milyar liralık bir kaynak-
la yatırımlarımız devam ediyor. Görüldü-
ğü gibi, ülkemizi depreme hazırlamak için, 
tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. 

Hani sürekli “Deprem vergileri ne oldu” di-
ye soruyorlar ya, işte o sordukları deprem 
vergilerinin 2003-2019 yılları arasındaki 
toplamı cari fiyatlarla 66 milyar lira, 2019 
fiyatlarıyla 147 milyar liradır. Bugüne ka-
dar depremlerin ardından yapılan ve dep-
reme hazırlık için yürütülen çalışmalarda 
harcanan kaynak ise, bu rakamların 4-5 
katıdır. Türkiye’yi, onca acısının arasında 
bu tür tartışmaların içine çekenleri de hu-
zurlarınızda kınıyorum. 

Vatandaşlarımızın da artık deprem konu-
sunda çok daha bilinçli bir şekilde hareket 
ettiklerini memnuniyetle görüyoruz. Bu 
ülkede artık hiç kimse, vatandaşlarımızı 
depreme dayanaksız bina yapmaya veya 
oralarda yaşamaya yönlendiremez. Her fır-
satta ısrarla altını çizdiğimiz yatay yapılaş-
manın ne kadar önemli olduğunu, maruz 
kaldığımız her deprem bize bir kez daha 
ispatlıyor. 81 vilayetimizin tamamında, 
bundan sonra artık hiçbir yeni yerleşim 
yeri ne çürük zeminde, ne de yüksek katlı 
olarak inşa edilemeyecektir. Depreme ha-
zırlık kapsamında ülke çapında tespit etti-
ğimiz 1,5 milyon binanın dönüştürülmesi 
çalışmalarına hız veriyoruz. Görüldüğü 

reçte deprem bölgesinde bulunmuşlar ve 
bütün çalışmalara müzaheret etmişlerdir. 
Şahsım da hemen ertesi gün olay yerine gi-
derek, çalışmaları bizzat yerinde gördüm, 
takip ettim. 

Türkiye, tarihinin en hızlı ve etkili afete 
müdahale faaliyetini, bu depremde yürüt-
müştür. Bizim tarihimizde Erzincan dep-
remi vardır, meşhurdur. Sakarya, Düzce, 
Bolu, Kocaeli depremleri var. O zaman ül-
keyi yönetenler de bellidir. Bunun bedeli, 
faturası ne olmuştur, bunlar da bellidir. 
Şu anda çıkıp bu CHP’nin başkanı -bunun 
yakın siyasi tarihten zerre haberi yoktur, 
bilmez bu işleri, bu tarih cahilidir- acaba 
bir Düzce depreminde, bir Kocaeli, Sakar-
ya depreminde, Bolu’da neler olmuş, bit-
miş bilmez. Ben daha cezaevinden yeni 
çıkmıştım, ilk işim oralara gitmek oldu ve 
yaklaşık 9-10 gün deprem bölgesinde halk-
la bir araya geldim. Çünkü biz dertliydik, 
bunlardan uzak kalamazdık. Gayret ettik, 
çalıştık, iktidar olduk, yarım kalmış olan o 
deprem bölgelerindeki çalışmaları biz ta-
mamladık. 

Bay Kemal’in Van depreminden de haberi 
yoktur. Van depreminde 20 milyar liraya 
yakın harcama yaptık. Utanmadan soru-
yor, “Deprem için topladığınız paraları 
nereye harcadınız?” diye. Deprem için top-
lanan paralar yerine gittiği gibi, milli büt-
çeden de kaynak harcayarak Van’ı yeniden 
ayağa kaldırdık. Van’da Edremit diye bir 
ilçe var, şu anda sorun, bilmez. Edremit 

ilçesini adeta denize nazır bir ilçe olarak 
inşa ettik. İpekyolu, bilmez. Buraların hep-
sini yeniden sıfırdan inşa ettik. Erciş öyle, 
sıfırdan inşa ettik. Van’ın geneli, bilmez. 
Suyu yoktu Van’ın, DSİ’yi seferber ettik. 
Çünkü o suyu getirme sorumluluğu kime 
aitti, Van Büyükşehir Belediyesine. Ama te-
rör örgütüyle el ele olan bu belediye, ne ya-
zık ki halkını susuz bırakmıştır. Biz DSİ ile 
oranın su sorununu çözdük. Van’a 27 kat-
rilyon lira harcadık. “Nereye harcadınız?” 
diyor, git yerinde gör neler yaptığımızı.

Bingöl depreminin hemen ardından bölge-
ye ulaştık. Bugünkü Bingöl’ü hamdolsun 
biz inşa ettik. Ama o’nun bundan haberi 
yok. Simav depreminde de yine anında 
müdahale ile bugünkü Simav’ı inşa ettik. 
Beklemedik, “Bir yerden bir şeyler gele-
cek” demedik. 

Bay Kemal sen neredesin? Sen kiminle ci-
rit attığının farkında değilsin ve bu işi de 
öğrenemeyeceksin. Muhalefet ne yaparsa 
yapsın vazifemizi iyi biliyoruz ve görevi-
mizin idraki içindeyiz.

CHP’li belediyeler oraya gitmiş de onların 
yaptıklarıyla sorunlar halledilmiş. Bele-
diyelerin gittiyse Allah razı olsun, hayırlı 
olsun. Zaten halkım, vatandaşım Allah’ın 
izniyle onların çok çok fazlasını yapıyor ve 
yaptı. Deprem gecesinden beri orada bu-
lunan bakanlarımız ve diğer ekiplerimiz 
başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen, 
katkısı olan herkese, şahsım ve milletim 
adına teşekkür ediyorum. 
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tüm dünya kalır. Kudüs’ü tümüyle İsrail’in 
kanlı pençelerine terk etmek, sadece ora-
da yaşayan Müslümanlara ve Hristiyanla-
ra değil, tüm insanlığa yapılmış en büyük 
kötülük olacaktır. Aynı şekilde, zaten ken-
di kadim vatanlarında parya durumuna 
düşürülmüş olan Filistinli kardeşlerimizi, 
böyle rezil bir planı kabule zorlamanın da 
izahı yoktur. Mazlum Filistin halkına ve 
Kudüs’ü Şerife yaptıkları tacizlere seyirci 
kalarak İsrail’i cesaretlendiren herkes, or-
taya çıkacak vahim sonuçların sorumlulu-
ğuna ortaktır. Filistin halkının ve devleti-
nin güvenliğini işgalci İsrail’e bırakmak, 
kuzuyu kurda teslim etmekle aynıdır. 

Sayın Trump bu açıklamayı yaparken 
yanında kim var?  Seçim kaybetmiş bir 
Netanyahu var. Bu toplantıya Türk med-
yası alınmıyor. Hani sizde basın özgürlü-
ğü vardı? Acaba aynı şeyi Türkiye’de biz 
Amerikan medyasına yapacak olsak ne 
yaparsınız? Kıyameti koparırsınız. Peki, 
Türk medyasını niye almadınız bu toplan-
tıya? Neden, hadi bunu da açıklayın. İşte 
bunların özgürlük, basın özgürlüğü anla-
yışı budur.

Üstadın, “Kurt yapmaz bu taksimi kuzula-
ra şah olsa” dediği türden böyle bir planı 
destekleyen kimi Arap ülkeleri, Kudüs’le 
beraber kendi halklarına, daha önemli-
si tüm insanlığa ihanet etmektedir. “Kul 
kurar, kader gülermiş” derler. İstedikleri 
kadar plan yapsınlar, istedikleri kadar zu-
lüm işlesinler, Allah’ın yardımı ve vicdanlı, 
ahlaklı, hakkaniyetli insanların desteğiyle, 
Kudüs davası hep ayakta kalacaktır. Biraz 

sonra Mahmud Abbas ile bir görüşmem 
olacak. İnşallah ardından İsmail Heniyye 
ile yine görüşeceğim. 

Hristiyan dünyasına buradan mesajım 
olacak. Hristiyan dünyasının buraya sahip 
çıkması lazım. Dikkat edin bu işin başını 
çeken Sayın Trump Hristiyan değil mi? 
Bu olaylar karşısında Hristiyan dünyası 
herhalde eli bağlı kalmayacaktır. Çünkü 
aynı zamanda Kudüs’te Hristiyanların da 
malum hakkı var. Onların da burada dik, 
diri durması lazım. Dün beni ziyarete ge-
len Hahambaşı ve heyetine onu söyledim, 
“Sizin de burada atmanız gereken adımlar, 
yapmanız gerekenler var. Sizden de ben 
bunu bekliyorum” dedim. 

Bizim, hem inancımız, hem kültürümüz 
gereği, Musevilere karşı en küçük bir düş-
manlığımız yoktur, olamaz. Bizim 1967 sı-
nırları temelinde; egemen, bağımsız ve bi-
tişik bir Filistin’in komşusu olan İsrail dev-
letiyle de sorunumuz yoktur. Bizim karşı 
olduğumuz, İsrail yönetiminin sergilediği 
haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, zu-
lüm ve kıyımdır. Sokaklarda çocuğundan 
yaşlısına masumların resmen infaz edildi-
ği, insanların evlerinin başlarına yıkılarak 
gasp edildiği böyle bir haydut devlet, bizim 
gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz. 

Tarihte zalimlerin hiçbir zaman abad ol-
duğu, uzun süre ayakta kaldığı görülme-
miştir. Binlerce yıl boyunca omuz üstünde 
baş bırakmayarak kıtalar dolaşanlar ha-
ni nerede? Bir dönem Afrika’yı ve Güney 
Amerika’yı kan denize boğanlar, çalıp çır-
panlar hani nerede? Cezayir ziyaretimiz 

gibi deprem bizi beklemiyor. Öyleyse bi-
zim deprem kapımızı çalmadan hazırlık-
larımızı tamamlamamız şarttır. İnşallah 
önümüzdeki dönemde, milletimizin de 
desteğiyle, bu hassasiyetle yatırımlarımızı 
hızlandıracak ve neticeye ulaştıracağız. 

Çevre ve Şehircilik Bakanıma da söyledim, 
hiç beklemeden Elazığ ve Malatya’da kırsal 
kesimde süratle tek katlı binaları yapaca-
ğız. Hemen arkasından da merkezdeki bi-
naların yapımına başlayacağız. Oralarda da 
yine zemin artı 3 şeklinde çelik konstrük-
siyon ile bu binaları inşa edeceğiz. Çevre 
Şehircilik Bakanlığımızın elinde 400 ko-
nut var. Bu konutlara geçmeyi kabul eden 
vatandaşlarımızı da hemen buraya taşıma-
yı düşünüyoruz. Böylece bir an önce vatan-
daşlarımızı sağda solda kalmaktan, kirada 
kalmaktan kurtaralım istiyoruz.

Değerli arkadaşlar,

Ecdadımızın asırlarca barış içinde yönetti-
ği ve Birinci Dünya Savaşının ardından ge-
ride bıraktığı pek çok bölge halen huzura 
kavuşmadı. İşgal, yıkım ve gözyaşının sür-
düğü yerlerin başında ise Filistin geliyor. 
İkinci Dünya Savaşının akabinde Filistin 
topraklarında korsan bir şekilde kurduru-
lan İsrail devleti, kan döke döke, haksız ve 
hukuksuz bir şekilde bugünkü sınırlarına 
ulaşmıştır. Zalimin gözü kana da doymaz, 
mala da doymaz. İsrail’in de gözü doymu-
yor.  Son olarak, Amerikan yönetiminin 
desteğiyle, hem Kudüs’ü, hem de işgal al-
tındaki diğer Filistin topraklarını ilhak 
anlamına gelen bir planı devreye almaya 
çalışıyor. 1947’de bir Filistin vardı. Ancak 

bu toprakların çok büyük bir bölümü İsra-
il tarafından işgal edildi. Tekrar altını çize-
rek ifade ediyorum, bu planla işgal edilen 
Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. 
Türkiye olarak, görünürde iki devletli çö-
zümü kabul eden ama esasta Filistin’i tü-
müyle yok eden ve Kudüs’ü tamamen gasp 
eden bu planı asla tanımıyor, kabul etmi-
yoruz. Rabbimizin çevresiyle, yani tüm Ku-
düs ve Filistin topraklarıyla birlikte müba-
rek kıldığı Beytu’l Makdis’in, yani Mescid-i 
Aksa’nın mahremiyetine uzanan elleri 
kırmak imanımızın bir gereğidir. Şayet bu-
gün Mescid-i Aksa’nın mahremiyetini ko-
ruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe’ye 
çevrilmesini engelleyemeyiz. İşte bunun 
için “Kudüs kırmızı çizgimizdir” diyoruz. 

Alkış Tutan Eller, Haince 
Atılan Adımın Hesabını Nasıl 
Verecekler?

İslam dünyasındaki ülkelerin şu atılan 
adım ve açıklanan metinle ilgili tavırlarına 
baktığımız zaman ben halimize acıyorum. 
Başta Suudi Arabistan, sesin çıkmıyor, se-
sin. Ne zaman sesin çıkacak? Bakıyorsu-
nuz Umman, Bahreyn, aynı şekilde Abu 
Dabi Yönetimi… Bir de oraya katılıp alkış 
tutuyorlar, yazıklar olsun. Acaba o alkış tu-
tan eller, bu haince atılan adımın hesabını 
nasıl verecekler? Başlarında kipalarla ora-
da olanlar da alkış tutuyor. Söyle bana ar-
kadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. 

Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de dün-
ya barışının anahtarı Kudüs’tür. Barış 
çınarı Kudüs’te yıkılırsa, bunun altında 
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yol ayrımına doğru gidiyoruz. Hiç kimse-
nin Türkiye’yi, bölücü örgütün kıskacına 
sokmaya da, rejimin zulmüne rıza göster-
meye zorlamaya da hakkı yoktur. 

Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Adı 
ne olursa olsun, bölücü terör örgütünün 
Suriye’nin herhangi bir yerinde bölgemiz 
için bitip tükenmeyecek bir fitne ve ihanet 
çukuru açmasına izin vermeyeceğiz. Ge-
rekirse teröristlerin bulunduğu her yere 
bilfiil giderek, bu oyunu bozacağız. Reji-
min, kendi halkını zulmederek, saldırarak, 
kanını dökerek, tehdit ederek ülkemizi 
sürekli bir şekilde göçmen tehdidi altında 
tutmasına da izin vermeyeceğiz. 

Suriye’deki krizin tek çözümü, bu ülkenin 
tüm vatandaşlarını kucaklayan siyasi sü-
recin hızla ve adil bir şekilde hayata geçi-
rilmesidir. Bu ülke topraklarında yakarak, 
yıkarak, öldürerek, göç ettirerek elde edil-
miş gibi gözüken kazanımlar, siyasi süre-
cin önünü kesmekten başka işe yaramaz. 
Rejimi bu yönde cesaretlendirenlerin tek 
amacının da, Suriye’deki krizin uzun süre 
devam etmesini sağlamak olduğu açıktır. 
Biz Türkiye olarak, tüm samimiyetimizle 
Suriye’nin, tüm halkıyla birlikte istikrarı-
nı ve güvenliğini istiyoruz. Bunun için de, 
askeri güç kullanmak dâhil, ne gerekiyor-
sa yapmaktan çekinmeyeceğiz.  Ülkemizi 
Suriye’de çıkmaza sürükleyerek dikkati-
mizi dağıtmak isteyenlerin hesapları tut-
mayacaktır. 

Bu ilkeli duruşumuzun bir benzerini 
Libya’da sergiliyoruz. Türkiye, Suriye’de 
halkın, Libya’da da ülkenin meşru hükü-

metinin yanındadır. Hafter gibi, afedersi-
niz, ücretli bir lejyonerle değil; biz oradaki 
ilişkimizi, BM Güvenlik Konseyi’nin tanı-
dığı Sarrac ile yürütüyoruz. Ama maalesef 
birçok ülke, Hafter gibi ücretli, Abu Dabi 
yönetiminin adeta memuru konumundaki 
bir lejyonerle faaliyetlerini yürütüyorlar. 
Wagner denilen, yine Rusya’nın oraya gön-
derdiği güvenlik güçleri, Hafter’in oradaki 
askerleri konumundadır. Sudan’dan gelen 
5 bin asker aynı şekilde... Türkiye, BM Gü-
venlik Konseyi’nin tanıdığı Sarrac’ın dave-
tiyle Libya’dadır. 

Libya halkının kahir ekseriyetinin desteği-
nin ve duasının da bizimle olduğunu bili-
yoruz. Bu ülkenin, Köroğlu Türkleri başta 
olmak üzere tüm halkıyla olan 500 yıllık 
ortak geçmişimizin getirdiği sorumluluk-
lardan asla kaçmayacağız. 

Türkiye, Libya’da Meşruiyet 
Sınırları Dışında Hiçbir Adım 
Atmamıştır

Libya’nın meşru hükümeti ve halkı yerine, 
bir darbecinin yanında yer alanlar, en baş-
ta demokrasiye ihanet etmişlerdir. Ülkenin 
meşru hükümeti, Moskova’da ve Berlin’de 
yapıcı bir tutum ortaya koymasına rağ-
men, darbeci general her seferinde masayı 
devirerek, gerçek yüzünü göstermiştir. Sa-
dece bununla kalmamış, saldırılarını sür-
dürerek, niyetinin asla anlaşmak olmadı-
ğını ortaya koymuştur. Buna rağmen dar-
beci generali desteklemeyi sürdüren bazı 
Avrupa ve Arap ülkelerinin riyakârlığını 
tarih kaydetmiştir. 

sırasında, Cumhurbaşkanı Abdulmecid 
Tebbun bana, “Fransa 5 milyon insanımı-
zı katletti” dedi. Bunların arşiv bilgilerini 
Tebbun’dan istedim. Çünkü “Bu Macron 
bu işleri bilmiyor, ona da bunları anlatma-
mız lazım” dedim. Siz işte bunları yaptınız. 
İkinci Dünya Savaşında onlarca milyon 
insanın ölümüne yol açanlar hani nerede? 
Senegal’de Goree Adası var. Oraya ‘köleler 
adası’ da derler. Orada Müslümanları zin-
cirlerler ve kadırgalarla Amerika’ya yolcu 
ederlerdi. Bunu yapanlar, bu zulmün he-
sabını verdiler mi? Hayır. Ada orada duru-
yor. O hücreler de orada duruyor. Bunlar 
böyle hain. 

Biz diyoruz ki, “Zalimler için yaşsın cehen-
nem.” Bugünkü zalimler de yarın tarihin 
karanlık dehlizlerinde yok olup gidecektir. 
Biz Türk Milleti olarak hep, lanetle anılan-
lardan değil hayırla yâd edilenlerden ol-
duk, inşallah olmaya da devam edeceğiz. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inancımızın 
ve medeniyetimizin gereğini yerine geti-
rerek, hem Kudüs davasına, hem Filistin 
halkının onur mücadelesine sonuna kadar 
destek verecektir. 

Ülkemizin, Yeni Bir Göç  
Dalgasına Tahammülü Yoktur

Değerli arkadaşlar,

Son dönemde önemli gelişmelerin yaşan-
dığı yerlerden ikisi de Suriye ve Libya’dır. 
Esed rejimi, İdlib’teki saldırılarını ar-
tırmıştır.  İdlib’teki vahşeti engellemek, 
Suriye’nin istikrarına ve siyasi çözüme 

destek vermek amacıyla, Rusya ile bir mu-
tabakat imzalamıştık. Bu mutabakat, Esed 
rejimi ve onu destekleyen Rusya tarafın-
dan, kanla ve acıyla adım adım delinmekte, 
bozulmakta, ihlal edilmektedir. Suriye’de-
ki her gelişme, Türkiye için en az kendi 
sınırları içindekiler kadar önemlidir, haya-
tidir, kritiktir. Halen 3,6 milyon Suriyeliyi 
topraklarında barındıran ülkemizin, yeni 
bir göç dalgasına tahammülü yoktur. Reji-
min terör örgütleriyle olan kötü sicilini de 
göz önüne aldığımızda, aynı zamanda ye-
ni tehditlerin sınırlarımıza dayanmasına 
da seyirci kalamayız. Hiçbir ülkenin siyasi 
ve ekonomik çıkarı, Türkiye’nin güvenlik 
ve istikbal önceliklerinden daha önemli 
olamaz. Bu bakımdan, Suriye’nin ne diğer 
bölgelerindeki, ne de İdlib’teki duruma 
seyirci kalamayız. 2016’dan beri gerçek-
leştirdiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve 
Barış Pınarı Harekâtlarımız, hassasiyetle-
rimize riayet edilmemesi halinde sahadaki 
durumu fiilen kontrol altına alma irademi-
zin en somut örnekleridir. 

Bize diyorlar ki, sizin orada ne işiniz var. 
Adana Mutabakatı’nı öğren, oku, niye 
oradayız o zaman bunu en iyi şekilde an-
larsın. Biz bu mutabakatın gereği olarak 
oradayız. Teröristlerle mücadele Adana 
Mutabakatı’nın gereğidir.  

İdlib’teki durumun süratle normale dön-
dürülmemesi halinde, yeniden aynı yola 
başvurmaktan başka çaremiz kalmayacak-
tır. Bize verilen sözlerin yerine getirilmedi-
ği Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde de aynı 
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Sudan’dan Rusya’ya kadar dünyanın dört 
bir yanından paralı askerleri darbeci ge-
neralin safında savaşa sokanlar, kendisine 
her türlü silahı, desteği verenler, kalkıp 
bir de utanmadan Türkiye’yi eleştiriyor-
lar. Libya konusunda hiç kimsenin, özel-
likle eli kanlı savaş baronlarına kol-kanat 
gerenlerin, Türkiye’ye söz söyleme hakkı 
yoktur. Çünkü Türkiye, Libya’da meşruiyet 
sınırları dışında hiçbir adım atmamıştır. 
15 Temmuz’da darbecilere karşı şanlı bir 
direniş sergileyen Türkiye, Libya’da da 
meydanı darbecilere bırakmayacaktır. 
Halkın tamamının rıza göstereceği bir 
çözüm bulunana, istikrar ve güven ikli-
mi tesis edilene kadar Libya’da kalmaya 
devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Gördüğünüz gibi içeride ve dışarıda yapa-
cak çok işimiz var. Kurulduğu günden beri 
Türkiye’yi büyütmenin, kalkındırmanın, 
güçlendirmenin mücadelesini veren AK 
Parti’nin sorumluluğu giderek artıyor. Biz 
gücünü milletten alan, Hakkın ve halkın 
rızası için çalışan bir kadro olarak bugün-
lere geldik. Türkiye’nin önünü kesmek, 

istikrarını bozmak, gücünü kırmak, hedef-
lerine ulaşmasını engellemek isteyenler, 
gece gündüz bizi zayıflatmaya çalışıyor. 
Bu tablo karşısında bize düşen, daha çok 
çalışmak, milletimizden aldığımız desteği 
daha çok artırmaktır. Ülkemizde yaşayan 
82 milyonun her birinin gönlüne girme-
den, her birinin desteğini almadan ken-
dimizi başarıya ulaşmış sayamayız. AK 
Parti, bu ülkedeki herkesin partisidir. Bu 
gerçeği ne derece sandığa yansıtabilirsek, 
o derece işimizi iyi yapmış oluruz. Teşki-
latlarımız, günün 24 saati, yılın 365 günü 
bu hedef doğrultusunda çalışmalı, gayret 
göstermelidir. 

Kongre sürecimizi, bu çerçevedeki eksik-
lerimizi giderme, gücümüzü takviye etme 
vesilesi olarak görüyorum. İnşallah hep 
birlikte AK Parti’yi daha da yükseğe çıkar-
tacak, ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 
2071 vizyonlarına adım adım yaklaştıraca-
ğız. Rabbim bu kutlu yolda gösterdiğiniz 
gayretler için hepinizden razı olsun. 

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

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

Sözlerimin hemen başında, önceki gün 
İdlib’te uğradıkları alçakça saldırı sonucu 
şehit olan 7 askerimize ve 1 sivil perso-

nelimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı 
saldırıda yaralanan 12 askerimiz ile 1 sivil 
tercümanımıza da Rabbim’den acil şifalar 
diliyorum. Bu vesileyle, Türkiye’nin Suriye 
politikası hakkında kapsamlı bir değerlen-
dirme yapmak ve önümüzdeki dönemde 
izleyeceğimiz stratejiyi kamuoyumuzla 
paylaşmak istiyorum. 

Parlamentonun Hukuku 
Boruyla Sindirilemez

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 5 Şubat 2020
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Hayır. Ancak, rejim bu mutabakata uyma-
yarak, İdlib dışındaki tüm çatışmasızlık 
bölgelerini ağır saldırılarla, yakarak, yıka-
rak ve kan dökerek ele geçirdi. Üstelik tüm 
dünya çocuk, yaşlı, kadın, erkek demeden 
oluk oluk sivil kanının döküldüğü bu vah-
şete seyirci kaldı. 

Diğer yandan biz de, PKK-YPG ve yine DE-
AŞ terör örgütlerinin ülkemize karşı saldı-
rı merkezi olarak kullandıkları Afrin böl-
gesine yöneldik. 2018 yılı Ocak ayında ger-
çekleştirdiğimiz Zeytin Dalı Harekâtı ile 
Afrin’i de teröristlerden temizleyip, bölge 
halkını huzura ve güvenliğe kavuşturduk. 
Zeytin Dalı Harekâtında etkisiz hale getir-
diğimiz terörist sayısı 4 bin 500’ü buldu. 

Rejimin saldırılarının yoğunlaşması üze-
rine, 2018 Eylül’ünde Rusya ile Soçi’de, 
İdlib’te bir gerginliği azaltma bölgesi oluş-
turulması konusunda anlaşmaya vardık. 
Bu çerçevede İdlib’te 12 gözlem noktası 
kurduk. Bir kez daha altını çizerek ifade 
ediyorum: Tüm bu süreçleri, Amerika ve 
Rusya ile en üst düzeyde tesis ettiğimiz te-
maslarla, vardığımız mutabakatlarla, işbir-
liğiyle yürüttük. 

DEAŞ’ın Suriye’deki varlığı ve gücü büyük 
ölçüde kırılmış olmasına rağmen, Fırat’ın 
doğusundan Irak sınırına kadar olan gü-
ney sınırlarımız boyunca bir terör kori-
doru oluşturma gayretleri hiç durmadı. 
Amacın DEAŞ’la mücadele değil, bir başka 
terör örgütü eliyle Suriye’yi bölme olduğu 
açıkça ortadaydı. Aslında dert, Kamışlı ve 
Deyrizor’daki petrol kuyularıydı. Kimin iş-
tahını kabarttığı da ortadaydı. Bunun üze-

rine, 2019 yılı Ekim ayında, Amerika ile de 
gereken mutabakatı sağlayarak, Barış Pı-
narı Harekâtını başlattık. Bu harekâtla da, 
Resulayn ve Telabyad arasındaki 145 kilo-
metre genişliğe ve 30 kilometre derinliğe 
sahip bir bölgeyi teröristlerden temizledik. 
Barış Pınarı Harekâtı bölgesinin sağındaki 
ve solundaki bölgeler için de, yaklaşık iki 
hafta sonra Rusya ile yine Soçi’de vardığı-
mız mutabakatla 30 kilometre derinliğin-
de güvenli bölgeler oluşturma kararı aldık. 
Bugün geldiğimiz noktada, ne İdlib’teki, 
ne de Barış Pınarı Harekâtı Bölgesindeki 
güvenli bölge mutabakatlarının gerçek 
anlamda işlemediğini görüyoruz. Hassa-
siyetlerimizi ve kararlılığımızı her sevi-
yede, her fırsatta, her platformda belirt-
memize rağmen, Suriye’de anlaşmalara 
uyulmuyor. 

Değerli arkadaşlar,

Önceki gün askerlerimize yapılan saldırı, 
Türkiye açısından Suriye’de yeni bir dö-
nemin miladıdır. Çünkü bu, askerlerimize 
karşı taammüden yapılmış bir saldırıdır. 
Türk askerinin kanının aktığı bir yerde, 
hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine 
izin veremeyiz. Nitekim anında yaptığı-
mız operasyonlarla 76 kişiyi orada etkisiz 
hale getirdik. Şayet taraflardan biri uyma-
yacaksa ve bunun bir müeyyidesi olmaya-
caksa, bu mutabakatlar niçin yapılıyor? 
Biz Suriye’de rejimin, Rusya olmadan ha-
vada, İran olmadan karada tek bir çakıl 
taşını dahi yerinden oynatacak gücünün 
bulunmadığını bilmiyor muyuz? Aynı şe-
kilde, Fırat’ın doğusunda bölücü terör ör-
gütünün Amerika’nın desteği ve Rusya’nın 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’nin Suriye’deki varlığı keyfe keder 
bir tercih veya basit çıkar hesapları sonu-
cu ortaya çıkmış değildir. Suriye’de, 2011 
yılında başlayan iç çatışmalardan uzak 
durmak için yıllarca sabrettik. Vatanlarını 
korumak, canlarını ve namuslarını kurtar-
mak için mücadele eden Suriye halkına 
desteğimizi hep sınırlarımızın bu tarafın-
dan verdik. Rejimin ve terör örgütlerinin 
saldırılarından kaçan 4 milyon Suriyeli 
kardeşimize kapılarımızı açmakta tered-
düt etmedik. Bu millet, tarihinin hiçbir dö-
neminde yapmadığı gibi bugün de mazlu-
ma sırtını çevirmemiştir, çevirmeyecektir. 

Ancak, 2015 yılından itibaren Suriye’deki 
kriz tamamen kontrolden çıktı. Durum, 
rejimin ve terör örgütlerinin sınırlarımızı 
taciz etmeye başladığı, vatandaşlarımızın 
can ve mal güvenliğini doğrudan tehdit 
ettiği bir noktaya ulaştı. Rusya ile yaşadı-
ğımız ve bir provokasyon olarak kabul et-
tiğimiz uçak krizi, bizim açımızdan Suriye 
meselesini daha da karmaşık hale getirdi. 

Bu tablo karşısında elimiz kolumuz bağ-
lı kalacak değildik. Suriye Hükümeti ile 
1998 yılında imzaladığımız Adana Muta-
bakatı, Türkiye’ye gerektiğinde teröristle-
ri takip etmek için Suriye topraklarında 
operasyon yürütme hakkı tanıyor. Bu hak-
kın sınırının da, terörist nerede ise oraya 
kadar uzandığına inanıyoruz. Bu çerçeve-
de ilk olarak, 2016 Ağustos’unda DEAŞ ve 
PKK-YPG’ye yönelik ilk operasyonumuz 

olan Fırat Kalkanı Harekâtını başlattık. Bu 
harekâtta 3 binin üzerinde DEAŞ’lıyı imha 
ederek Cerablus ve El Bab bölgesini terö-
ristlerden temizledik. 

Bazıları “Sizin Suriye topraklarında ne işi-
niz var? Sizi Suriye oraya davet etti mi? Di-
ğerlerini davet etti” diyor. ABD’yi de davet 
etmedi. Koalisyon güçlerini de davet etme-
di. Sadece Rusya’yı davet etti ama bizim 
elimizde kapı gibi bir Adana Mutabakatı 
Anlaşması var. Biz bu anlaşmanın gereği 
olarak oradayız.

Fırat Kalkanı Harekâtı, tüm dünyanın 
bahane ederek adeta Suriye’nin üzerine 
çullandığı DEAŞ’a karşı gerçekleştirilmiş 
tek ciddi ve sonuç alıcı operasyondur. 
Suriye’de etkinlik gösteren diğer güçlerin 
tamamı, DEAŞ bahanesiyle kendi ajanda-
larını uygularken, Türkiye bu terör örgü-
tünün belini kırmış, foyasını ortaya çıkar-
mıştır. Türkiye, DEAŞ’la savaşırken, Suriye 
rejimi ise ağır bir yıkımın ardından Halep’i 
ele geçirmekle meşguldü. 

Aslında Dert, Kamışlı ve 
Deyrizor’daki Petrol Kuyularıydı

Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen 
Cenevre Süreci’nden somut neticeler çık-
maması üzerine, 2017 yılında Türkiye, 
Rusya ve İran olarak Astana görüşmelerini 
başlattık. Astana’daki kapsamlı görüşme-
ler sonucunda, Suriye’deki İdlip, Humus, 
Hama, Lazkiye, Dera ile Doğu Guta bölge-
lerinin çatışmasızlık alanı olarak belirlen-
mesi kabul edildi. Peki, buna uydular mı? 
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görüşmede ifade ettim. Şu anda 12 Gözlem 
Noktamızın 2’si rejim hattının gerisinde 
kalmıştır. Şubat ayı içerisinde rejimin Göz-
lem Noktalarımızın gerisine çekilme işle-
minin bitirilmesini umut ediyoruz. Rejim 
bu sürede geri çekilmezse, Türkiye bu işi 
bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır. 

Bugüne kadar rejimin İdlib’te yaptığı sal-
dırıların gerekçesi diye sunulan ateşkes 
ihlalleri, en başından beri tek taraflı olma-
mıştır. Hatta rejimin ateşkes ihlalleri, mu-
halif grupların ihlallerinden katbekat daha 
fazladır. Suriye’deki en sorunlu grupların 
ülkenin dört bir yanından getirilerek özel-
likle toplandığı İdlib’te, işlerin kolay yürü-
meyeceğini herkes biliyordu. Türkiye’nin 
bu konudaki samimi gayreti ve azımsana-
mayacak başarısı ortadadır. Rejim nasıl 
muhalif grupların en küçük bir ihlaline, 
sivilleri de hedef alan ağır saldırılarla 
karşılık veriyorsa, bundan sonra rejimin 
ihlalleri de askeri unsurlarına yönelik ola-
rak mukabil şekilde cevaplandırılacaktır. 
Askerlerimize ve birlikte çalıştığımız dost 
unsurlara havadan veya karadan yapılan 
her saldırı, kaynağın aidiyetine bakılmak-
sızın ve herhangi bir ikaz yapılmaksızın 
misliyle cevaplandırılacaktır. Madem İd-
lib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği 
sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma 
hakkımızı kullanmamıza kimse itiraz ede-
mez. Bunun için, Türk Silahlı Kuvvetleri-
nin hava ve kara unsurları, ihtiyaç duydu-
ğumuz her an, tüm harekât bölgelerimiz-
de ve İdlib’te serbestçe hareket edecekler, 
gerektiğinde operasyon yürüteceklerdir. 
Fırat Kalkanı Harekâtı bölgemizde bir ur 
gibi duran ve tehdit kaynağı olan Tel Rıfat 

bölgesi, derhal teröristlerden temizlene-
rek, Suriye halkının yönetimine bırakıl-
malıdır. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgemizde 
huzurun ve güvenliğin daim olabilmesi 
için bu sorunun çözümü şarttır. 

Diğer yandan, Barış Pınarı Harekâtı 
bölgesinde, Cerablus’tan Telabyad’a ve 
Resulayn’dan Irak sınırına kadar olan kı-
sımlar hala terör örgütünün kontrolü al-
tındadır. Bu gerçeği inkâr etmenin artık 
hiç kimseye bir faydası yoktur. Aynı şekil-
de Telabyad-Resulayn arasındaki kısım da, 
güney tarafından terör örgütünün sürekli 
saldırısı altındadır. Türkiye, bu bölgelerle 
ilgili mutabakatlarında, terör örgütünün 
ülkemize yönelik saldırılarının durdurul-
ması şartını koşmuştu. Her gün yaşanan 
tacizler ve bölge dışından gönderilen bom-
balı araçlar, bu beklentimizin karşılanama-
dığını gösteriyor. Madem terör örgütünün 
saldırıları, bu bölgelerin garantörü konu-
mundaki ülkeler tarafından durdurulamı-
yor, öyleyse, bizim bu işi bizzat kendimizin 
yapması kaçınılmaz hale gelecektir. Önü-
müzdeki günlerde bu çerçevede bekledi-
ğimiz adımların atılmaması halinde, Barış 
Pınarı bölgesinde başlattığımız harekâtı 
sağ, sol ve alt taraftan sürdürmekte tered-
düt etmeyeceğiz. Türkiye’nin Suriye’deki 
güvenlik ihtiyaçları karşılanana kadar, 
İdlip’te ve diğer harekât bölgelerinde izle-
yeceği yeni yol, işte bu şekildedir. 

Bizim, hiçbir müttefikimizle, hiçbir dostu-
muzla, hiçbir ülkeyle karşı karşıya gelmek 
gibi bir niyetimiz, amacımız, derdimiz ke-
sinlikle söz konusu değildir. Tek gayemiz; 
Suriye’deki kriz sona erene, bu ülke istik-

müsamahası olmadan varlık gösteremeye-
ceğini bilmiyor muyuz? Türkiye’ye karşı 
aslan kesilen rejimin, Fırat’ın doğusundaki 
bölücü terör örgütüne karşı en küçük bir 
kazanım elde edememesinin gerisindeki 
sebepleri görmüyor muyuz? Rejim deni-
len kuklanın, küçük bir hizip dışında, ken-
di ülkesinde herhangi bir karşılığı yokken, 
suni solunumla yaşatıldığının farkında 
olmadığımız mı düşünülüyor? Ülkemizde 
yaşayan Suriyelilerin vatanlarına, şehirle-
rine, evlerine dönüşlerinin bilinçli olarak 
engellendiğini bilmediğimiz mi var sayılı-
yor? Hayır… 

Biz tüm bu gerçekleri ve daha fazlasını 
biliyoruz. Ama bizim karşımızdakilerden 
bir farkımız var. Türkiye, her ne yapacak-
sa, bunu hiçbir masumun canına, malına 
zarar gelmeden yapma prensibiyle hare-
ket ediyor. Aksi takdirde zalimlerden bir 
farkımız kalmaz. Medeniyetimizin ve kül-
türümüzün bize gösterdiği yol, zalimin 
başını ezmek, mazluma sahip çıkmaktır. 
Bunun için ülkemizde, maddi-manevi 
nice fedakârlıkla 3,7 milyon sığınmacıyı 
barındırıyoruz. Bunun için Suriye’deki 
milyonlarca insanı canımız pahasına sa-
vunuyoruz. Bunun için yıkılan her şeh-
rin, ölen her insanın acısını yüreğimizde 
hissediyoruz. Çözümün masumları zali-
me teslim etmekten değil, zalimleri yok 
ederek masumların hayat hakkını koru-
maktan geçtiğine inandığımız için bunca 
riski göze alıyoruz. 

İdlib’te Sınırlarımıza Doğru 
Harekete Geçen Kişi Sayısı 1 
Milyona Yaklaştı

Elbette bunları yaparken, vatandaşlarımı-
zın huzurunu, sınırlarımızın güvenliğini, 
devletimizin bekasını da düşünüyoruz. 
Bunların birbirleriyle ilişkili bulundu-
ğunu, biri olmadan diğerini sağlamanın 
mümkün olmadığını da biliyoruz.  Her 
kim, “Türkiye’nin Suriye’de ne işi var” diye 
soruyorsa, bilin ki ya gafildir, ya da taam-
müden bu ülkenin ve milletin hasmıdır. 
Aynı durum Libya başta olmak üzere tüm 
Kuzey Afrika, Balkanlar, Kafkaslar, Akde-
niz ve Karadeniz için de geçerlidir. Bunun 
için tüm gücümüz, imkânlarımız ve karar-
lılığımızla, bölgemizin güvenliği ve huzu-
ru için çalışmayı sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Suriye’deki gelişmeler bizi, hem İdlib’te, 
hem de tüm sınır hattımızdaki güvenlik 
stratejimizde değişiklik yapmaya mecbur 
bırakmıştır. İdlib’ten kontrolümüz altında-
ki bölgelere ve sınırlarımıza doğru hareke-
te geçen kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Kim-
senin böyle bir yükü omuzlarımıza yükle-
meye hakkı yoktur. Bu çarpık fotoğrafı 
süratle düzelterek, İdlip halkının evinde 
güvenle yaşamasını sağlamakta kararlıyız. 
Bundan sonra vardığımız mutabakatların 
ihlali anlamına gelen hiçbir adıma göz 
yummayacağız. Öncelikle İdlib’de rejimin 
bir an önce Soçi Mutabakatı sınırlarına, ya-
ni gözlem noktalarımızın gerisine çekilme-
sini dün akşam da Sayın Putin ile yaptığım 
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rara kavuşana kadar, hem Türkiye için, 
hem de Suriye halkı için en doğru, en 
sağlıklı, en güvenli ve en sürdürülebilir 
çözümü bulmaktır. Bu yolda bize dostluk 
gösterenleri de, husumet sergileyenleri 
de asla unutmayacağımızı özellikle be-
lirtmek isterim. 

Suriye’de Sadece Türkiye’nin 
Varlığından Rahatsızlık 
Duyuluyor

Rusya ile olan dostluğumuzun ve işbirli-
ğimizin sürmesine özel önem veriyoruz. 
Ticaretten turizme, savunma sanayinden 
enerjiye kadar geniş bir alanda çok derin 
ilişkilere sahip olduğumuz Rusya’dan tek 
beklentimiz, Suriye’deki hassasiyetleri-
mizi daha iyi anlamasıdır. Sayın Putin’le 
telefonla ve yüz yüze sık sık gerçekleştir-
diğimiz görüşmeler, ilişkilerimizin sağlıklı 
bir zeminde yürümesini sağlamıştır. Dün 
akşam da kendisiyle verimli ve kapsam-
lı bir telefon görüşmesi yaptık. Suriye ve 
Libya’daki beklentilerimizi Sayın Putin’e 
doğrudan ifade ettik. Ekiplerimiz tüm bu 
konuları enine boyuna görüştükten sonra 
kendisiyle tekrar bir araya geleceğiz. Ül-
kemize verilen sözlerin takipçisi olmayı 
sonuna kadar sürdüreceğiz. Aynı şekilde 
Şansölye Merkel’le de görüşme yaptık ve 
onunla da Libya’daki gelişmeleri ele aldık.

Değerli arkadaşlar, 

Ülkemizin Suriye’deki varlığından ra-
hatsızlık olduğunu görüyoruz. Bugün 
Suriye’de kimler var diye baktığımızda, 

karşımıza çıkan manzara şudur: Suriye’de 
Amerika var. Suriye’de Rusya var. Suriye’de 
İran var. Suriye’de kimi Avrupa ülkeleri 
var. Suriye’de Körfez ülkelerinden bazı-
ları var. Suriye’de PKK terör örgütü var. 
Suriye’de az da olsa, kullanışlı bir malzeme 
oldukları için bırakılmış DEAŞ kalıntıları 
var. Velhasıl Suriye’de herkes var. Elbet-
te Türkiye de var. Buna karşılık Suriye’de 
sadece Türkiye’nin varlığından rahatsızlık 
duyuluyor, diğerlerinin sözü dahi edilmi-
yor. Üstelik bu rahatsızlığı en çok da, Su-
riye krizinin bugüne gelmesinde ve halen 
devam etmesinde payı olanlar gündeme 
getiriyor. 

Bu kadar Suriyeli bu konuştuğunuz ülke-
lere mi gidiyor? 4 milyon Suriyeli bizim 
topraklarımızda kalıyor. Onlara biz ev sa-
hipliği yapıyoruz. Yoğun şekilde briket 
barınaklar yapmaya başladık. Sınırdan Su-
riye içlerine kadar yaklaşık 30 kilometre 
güvenli bölge oluşturduk. Burada briket 
barınaklara, İdlib’den gelmekte olan Suri-
yelileri yerleştirmeyi planlıyoruz.  Biz dert-
liyiz, bunların böyle bir derdi var mı? Hiç-
birinin böyle bir derdi yok. Onların derdi 
“Acaba biz bu PYD’yi, YPG’yi yani PKK’yı 
daha fazla nasıl silahlandırırız? Öyle si-
lahlandıralım ki bunlar Türkiye’ye karşı 
orada ayakta durabilirsinler.” Dertleri bu-
dur. Onların düşmanı kim? Türkiye… Ni-
ye, Türkiye onlara orada işgal gücü olarak 
bir imkân tanımaz, bunu çok iyi biliyorlar. 
Ama bunu rejim dahil maalesef bilmiyor 
veya bilmek istemiyor. 

Suriye rejimi, Kürtlerden hiç hoşlanmaz. 
Kürtlere pasaport dahi vermezdi, kimlik 
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kararlı mücadele, sadece Müslümanların 
Kudüs üzerindeki haklarını koruma müca-
delesi değildi. Biz Kudüs konusundaki du-
ruşumuzla aynı zamanda Hristiyanların 
da, Musevilerin de hakkını savunduk. “LA 
İLAHE İLLALLAH, İBRAHİM HALİLUL-
LAH” lafzında sembolleşen kuşatıcı bir an-
layışla, tam 4 asır Kudüs’e hizmet eden bir 
ecdadın torunları olarak, zaten başka türlü 
davranamazdık. Tarihimizin ve inancımı-
zın gereği neyse onu yaptık, yapmayı da 
sürdürüyoruz.

Amerikan yönetimi geçen hafta İsrail-Filis-
tin ihtilafına dair bir plan açıkladı. Daha 
önce de ifade ettiğim gibi bu bir barış de-
ğil, işgal ve ilhak planıdır. Açıklanan pla-
nın yegâne hedefi, 70 yıldır aralıksız süren 
İsrail’in işgal, yıkım ve gasp politikalarına 
meşruiyet kazandırmaktadır. 1947’deki 
İsrail-Filistin haritasıyla bu planı karşılaş-
tırmak bile “barış” kelimesinin arkasına 
gizlenen sinsi niyetleri ortaya koyuyor. 

Filistin toprakları 1947’li yıllarda neydi, 
bugün ne? Şimdi oraya bakacağız. 1947 
öncesi haritayı görüyorsunuz. Filistin top-
raklarının 1947 öncesindeki durumuna 
dikkat edin. Şu anda yapılmak istenen ne? 
Filistin topraklarının bu halini İsrail top-
rakları haline getirmek istiyor. Haritayı bir 
ezberleyelim. Hep birlikte ezberletelim. 
Televizyonda bizi izleyenler bunu ezberle-
sin. Şu anda yapmak istedikleri İsrail’i bu 
hale getirmektir. Ne yazık ki Filistin’i de 
İsrail’in o zamanki haline dönüştürmek. 

Vicdani olmayan, insani olmayan bir adım 
atılıyor. Şimdi tabii bu Birleşmiş Millet-

lere de gelecek. Birleşmiş Milletlerde de 
bunun tartışmalarını yapacağız. O ayrı me-
sele… Fakat kendileri de zaten birbirlerine 
düştüler. Bakıyorsunuz, Nancy Pelosi el 
sıkmıyor. O, onun elini sıkmıyor. Verilen 
konuşma metnini Pelosi, bütün milletin 
huzurunda yırtıyor, atıyor. Böyle... Alma 
mazlumun ahını çıkar aheste aheste. 

Bakınız, Sayın Trump ekranlarda izledi-
niz videoda ne diyor? “Kudüs, İsrail’in 
bölünmemiş başkenti olacak” diyor. Bu 
plan, işgal planıdır. Kudüs bizim kırmızı 
çizgimizdir. 

Şimdi buradan soruyorum. Akıl, vicdan ve 
ahlak sahibi hangi kimse bu vahşete rıza 
gösterebilir? Tam 70 yıldır evlerine kavuş-
ma hasretiyle bekleyen Filistinli mülteci-
lerin geri dönüş hakkını kim elinden ala-
bilir? Kendi topraklarına dönemeyecekler, 
Ürdün’de ise orada kalacak. Bunlar birer 
şagil, bunlar işgalci. Demek ki Trump bu 
işgalcilerin arkasında duruyor. 

Kudüs’ün ve Filistin’in göz göre göre İsrail’e 
peşkeş çekilmesini, kim içine sindirebilir? 
Bırakın Müslümanları, böylesi bir işgal 
planının Hristiyanlar ve aklıselim sahibi 
Museviler için bile kabul edilmesi müm-
kün değildir. Ortodoks Museviler araçların 
önüne yattılar, direniyorlar. Aynı gün ben 
Türkiye’deki Hahambaşını ve cemaatin li-
derini kabul ettim. Niye? Bizde düşmanlık, 
kin, nefret yok. Ama bunların her yerin-
den nefret akıyor, kin akıyor. Bunların eli 
savunmasız kadınlara kalkıyor, o sabilere-
çocuklara kalkıyor. 

kartı vermezdi. Kendisine aksini söyler-
dim o vermezdi. Esed aynı Esed, değişen 
bir şey yok. Şu anda da Suriye toprakların-
da şagil bunlar. Ben inanıyorum ki bundan 
sonra da onlara orada böyle bir yaşam hak-
kını rejim tanımayacaktır. 

Bizim ise zaten böyle bir derdimiz yok. 
Topraklarımız bize yeter. Biz 780 bin kilo-
metrekarelik vatan topraklarımızda mutlu 
olarak, insanca yaşıyoruz. Ama derdimiz, 
aramızda tarih boyunca birliğimiz, bera-
berliğimiz, dostluğumuzun, kardeşliğimi-
zin olduğu Suriye’ye işgal güçlerinin, kuv-
vetlerinin girmesini engellemektir. Oraya 
girdiğinizde hep tarihimizi, Misakı Milli’yi 
görürsünüz. Bay Kemal, “Ne işimiz var 
orada” diyor. Bay Kemal, Misakı Milli’nin 
altında kimin imzası var, önce onu araştır. 
Hep diyorsun ya “CHP Atatürk’ün partisi-
dir.” Ama sen kimin partisi olduğunun bile 
farkında değilsin.

Suriye’de herkes var, sadece halkın tama-
mını temsil eden bir yönetim yok. Üstelik, 
911 kilometrelik sınırı, kadim tarihi bağ-
ları, halklarının yakın kardeşlik ilişkisi 
ve topraklarında barındırdığı 3,7 milyon 
Suriyeli sebebiyle, burada olmaya en çok 
hakkı bulunan ülke Türkiye’dir. Ülkemizin 
Suriye’de kontrol altında tuttuğu alan sa-
dece 8 bin 200 kilometrekaredir.  Ama me-
sela bölücü terör örgütünün, Amerika’nın 
desteği ile Suriye’nin 50 bin kilometrekare-
lik bir kısmında varlık göstermesini kimse 
dert etmiyor. Kendi halkıyla kavgalı, kendi 
halkını katleden rejimin, sadece Rusya ve 
İran’ın desteğiyle ayakta kalması da kimse-
yi rahatsız etmiyor. Bu ülkenin petrol kay-

nakları üzerinde yürüyen ve Suriye halkıy-
la en ufak bir ilişkisi olmayan kavgaya da 
dönüp bakan yok. 

Buradan bir kez daha tekrar ediyorum: 
Türkiye’nin Suriye topraklarında ilanihaye 
kalmak gibi bir niyeti yoktur. Ne zaman ki 
Suriye halkının tamamını kucaklayan yeni 
bir Anayasa yapılır, ülkenin başına halkın 
tamamını temsil eden bir yönetim gelir, te-
rör örgütleri ve diğer güçler Suriye toprak-
larını terk eder, işte o zaman Türkiye’nin 
de orada bir işi kalmaz. O gün gelene ka-
dar hiç kimsenin Türkiye’ye “Suriye’de 
ne işi olduğunu” sorma hakkı da, böyle 
bir talepte bulunma salahiyeti de yoktur. 
Suriye’nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü 
ne kadar çabuk sağlanırsa, bizim için o ka-
dar iyi olur. Türkiye olarak bu doğrultuda 
çalışmayı, gayret göstermeyi, tarafları teş-
vik etmeyi sürdüreceğiz. Herkesten de ay-
nı sağduyulu tavrı bekliyoruz. 

ABD’nin Filistin Planı, Barış 
Değil, İşgal ve İlhak Planıdır

Değerli arkadaşlar,

Türkiye olarak, hassasiyetle takip ettiğimiz 
bir diğer mesele Filistin ve Kudüs’tür. Bil-
hassa İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Baş-
kanlığımız sırasında, İslam âleminin takdi-
rini kazanacak bir tavırla Kudüs davasına 
sahip çıktık. Gerek bölgesel platformlarda, 
gerekse Birleşmiş Milletler Genel Kurulun-
da 128 üye ülkenin desteğiyle Amerika’nın 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti tanıma kararını 
mahkûm ettirdik. Bu dönemde verdiğimiz 
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den biri de, suça karışmış asker kişilerin 
sivil mahkemelerde yargılanabilmelerinin 
önünün açılmasıdır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, bu önemli düzenlemeyi 25 Hazi-
ran 2009 tarihinde, grubu bulunan 4 par-
tinin ittifakıyla gerçekleştirmiştir. Bu par-
tilerden biri de, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
Grup Başkanvekilliğini yürüttüğü CHP’dir. 
Malum, durmuş saat bile günde 2 defa 
doğruyu gösterebilir. O dönem CHP, her 
nasıl olmuşsa, bu konuda doğru bir tutum 
sergilemiştir. Hatta bu düzenlemeyle ilgili 
AK Parti Grup Başkanvekilleriyle görüş-
meye gelenlerden biri de Kılıçdaroğlu’dur. 
Sonuçta, Meclis tarihinde ender rastlanan 
bir uzlaşmayla, bu düzenleme komisyon-
dan ve Genel Kuruldan geçip kanunlaşmış-
tır. Düzenlemenin amacı; darbelere zemin 
hazırlayan, hukukun işlemesinin önüne 
geçen, ülkemizi uluslararası platformlar-
da sürekli eleştiri konusu yapan yanlış bir 
uygulamanın düzeltilmesidir. Suç işleyen 
kişinin asker kimliğinin ona ayrıcalık tanı-
masının, ne hukukta, ne demokraside yeri 
zaten olamaz. Dönemin Meclis tutanakla-
rına, Komisyon ve Genel Kurul görüntüle-
rine, gazete haberlerine, verilen demeç-
lere baktığımızda, CHP’liler başta olmak 
üzere tüm Meclis’in bu düzenlemeyi des-
teklediğini görüyoruz. Bugün de geriye 
dönüp baktığımızda, Meclisimizin gayet 
doğru bir iş yaptığını düşünüyoruz. Bilin-
diği gibi 15 Temmuz’un ardından askeri 
mahkemeleri ilk derecesi ve yükseğiyle 
tümden kaldırdık. 

Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle 
kamuoyunun önüne çıkan eski bir Genel-
kurmay Başkanı, bu düzenlemeyi bahane 

ederek, Meclis’imizi toptan itham eden bir-
takım açıklamalar yapmıştır. Grubumuza 
sesleniyorum, Parlamentonun hukukunu 
korumak için hepiniz dava açmalısınız. 
Maalesef bu açıklamalara, CHP’den ve di-
ğer partilerden kimi milletvekilleri de des-
tek vermiştir. Bundan yaklaşık 11 yıl önce 
tüm partilerin desteğiyle çıkartılan bir dü-
zenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürül-
meye çalışılması, en hafif tabiriyle Meclis’e 
saygısızlıktır. Daha da önemlisi, bu düzen-
lemeye destek veren tüm milletvekilleri-
nin böyle bir ithama maruz bırakılması, 
yasama dokunulmazlığına ve milli irade-
nin temsilcilerine yönelik gayet bilinçli bir 
saldırıdır. Vesayet döneminin hevesi olan 
bu yaklaşımların, kendileri de milletvekili 
sıfatı taşıyanlar tarafından desteklenmesi-
nin ise anlaşılabilir hiçbir tarafı yoktur. 

Meclisi ve milletvekillerini aşağılayarak 
sadece darbe ve vesayet zihniyetine hizmet 
edilebilir. Bu, boru göstermeye benzemez. 
Bir defa, Parlamentonun hukuku boruyla 
sindirilemez. Emekli bir askerin peşine dü-
şüp Meclis’i, milletvekillerini, yasama do-
kunulmazlığını ilzama yeltenenler, herhal-
de kendi geçmişlerinden utanıyorlar. Aksi 
takdirde böyle bir yanlışın içine düşmez-
lerdi. CHP’nin geçmişinde hiç şüphesiz 
utanacak çok işi, eylemi, söylemi vardır; a-
ma müsterih olsunlar, bu konu göğüslerini 
gere gere savunabilecekleri bir meseledir. 
2009 yılında Meclis’te görev yapmış tüm 
arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm mil-
letvekillerimizin, bu tür ithamları dile ge-
tirenlere karşı hemen dava açarak, parla-
mentonun ve yasama dokunulmazlığının 
onurunu savunacaklarına inanıyorum. 

Türkiye olarak “Filistin’i işgal, Kudüs’ü 
gasp etme” anlamına gelecek bu planı he-
men ret ettik, tepkimizi açıkça ortaya koy-
duk. Ardından Filistin Devlet Başkanı Sa-
yın Mahmut Abbas ile telefonda,  HAMAS 
Lideri İsmail Heniye ile İstanbul’da yüz 
yüze görüşerek, Filistinli kardeşlerimizin 
yanında olduğumuzu gösterdik.

Türkiye’nin güçlü tepkisinin, plana destek 
açıklaması yapan kimi Arap ülkelerini de 
tavır değişikliğine zorladığını görüyoruz. 
Şu anda maalesef Amerika, gerek şahsıma 
gerek istihbarat başkanıma yönelik tehdit-
ler savuruyor. Daha da ileri, Türkiye’deki 
bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına 
alıyorlar. Ne yaparsanız yapın, bunu ke-
sinlikle başaramayacaksınız. Filistin’de ka-
dınların direnişi karşısında en az onların 
direnişi kadar dik durulması gerekiyor. 
Bunu başarmamız lazım. Çok büyük para-
ları, silahları olabilir. Nükleer başlıklı si-
lahları da olabilir. Ama biz şunu biliyoruz; 
“Nice az inanmış toplulukları inanmamış 
kalabalıkların üzerine galip kıldık” diyor. 
Dolayısıyla planla ilgili ikircikli ifadeler 
kullanan kimi devletler de kamuoyların-
dan gelen tepkiler karşısında farklı bir 
tutum almaya başladılar. Arap Birliği’nin 
ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın geçtiğimiz 
günlerde aldığı kararları, bu noktada o-
lumlu karşılıyor, destekliyoruz. Çıkarları 
veya korkuları yüzünden Kudüs’ü gasp et-
me girişimlerine sessiz kalanları ise tarih 
asla affetmeyecektir. Gün sessizliğe bürün-
me değil, Filistin davasına ve Kudüs’ü Şeri-
fe sahip çıkmak günüdür.

Kudüs Davası Tüm 
Müslümanların Davasıdır, 
Onurudur, Namusudur

Buradan bir kez daha şu gerçeğin herkes 
tarafından bilinmesini istiyorum. Kudüs 
davası tüm Müslümanların davasıdır, onu-
rudur, namusudur. Kudüs, aynı zamanda 
üç semavi dinin de mukaddes beldesidir. 
Kudüs’ün nevi şahsına münhasır bu özel-
liklerini dikkate almayan hiçbir girişimin, 
hangi ambalajla pazarlanırsa pazarlansın, 
başarı şansı yoktur. Hele hele Filistin’in ve 
Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını 
ellerinden almaya yönelik teşebbüslerin 
tamamı hezimete uğramaya mahkûmdur. 
Bölgemizde ve Kudüs’te barış, ancak her 
kesimden, her milletten, her inançtan ah-
laklı, dürüst ve adil insanların çabasıyla 
sağlanacaktır. Filistinli kardeşlerimizin 
razı olmadığı bir plana asla destek verme-
yeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da zulme rıza göstermeyecek; 1967 
temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, ege-
men, bitişik ve bağımsız bir Filistin devle-
tini savunmayı sürdüreceğiz.

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’de milli iradeye ve milli iradenin 
tecelligâh yeri olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sürekli tuzak kuran, sürekli bu 
yüce kurumu yıpratmaya çalışan bir zih-
niyet vardır. Zahirde demokrat gözüken 
ama aslında faşistin önde gideni olan bu 
jakoben zihniyetin yeni bir oyunuyla karşı 
karşıyayız. Türkiye’nin AK Parti dönemin-
de yaşadığı demokratikleşme hamlelerin-
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Deprem Bölgesinde Esnafa 
Gerekli Desteği Verdik

Değerli arkadaşlar,

Sözlerimi bitirmeden önce bir çağrıda bu-
lunmak istiyorum. AK Parti olarak Elazığ 
ve Malatya’da meydana gelen depremden 
etkilenen vatandaşlarımız için bir yardım 
kampanyası başlattık. Seferberlik ruhu 
içinde hareket ederek, depremzede kardeş-
lerimizin yaralarını bir an önce sarmama-
mız gerekiyor. Ülkemiz genelinde yürütü-
len yardım kampanyasına AK Parti grubu 
olarak biz de en güçlü biçimde destek vere-
ceğiz. Bu amaçla Ziraat Katılım’ın Kızılay 
Şubesi’nde bir hesap açtık. Milletvekille-
rimizden, bin liradan az olmamak üzere, 
açılan bu hesaba 21 Şubat Cuma gününe 
kadar katkıları yapmalarını bekliyorum. 
Teşkilat mensuplarımızdan ve yakınların-
dan kampanyaya katılmak isteyen olursa, 
onlar da aynı hesaba yardım yapabilir.

Dün çıkmış konuşuyor. “İki gün Elazığ’da 
kaldım, Kızılay’ın bir çadırını bile görme-
dim” diyor. Senin gözün var ama göremi-
yorsun. Bu millet Sakarya, Kocaeli, Bolu, 
Düzce depremlerini de yaşadı. O zaman 
kimler vardı biliyorsunuz ve bitiremediler. 
Biz geldik oradaki bütün o yıkık binaları, 
her şeyi bitirdik. Van depreminde aynı ge-

ce bölgedeydik. O enkazları süratle kaldı-
rarak, orada yeni şehirler inşa ettik. 

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olma-
mış olsaydı, halimiz ne olurdu? Bu, sahra 
hastaneleriyle falan olacak iş değildi. Fethi 
Sekin Hastanesi, 1000’in üzerinde yata-
ğıyla hamdolsun bütün gelenlere anında 
müdahale etme imkânını buldu. Bu bir 
gerçeği ifade ediyor. Aynı şey Malatya için 
de geçerlidir. Ufku olan, geleceği gören bir 
devlet, “Şehir hastaneleri niye var?” diyen-
lere en güzel cevaptır. 

Deprem bölgesinde esnafa gerekli desteği 
verdik. Gerek İçişleri Bakanım gerek Çev-
re ve Şehircilik Bakanım, bugün de Hazine 
ve Maliye Bakanımız oradalar. Esnaflar-
la görüşmeleri yapacaklar. Onlara ne gibi 
destekler vereceğimizi açıklayacaklar, do-
layısıyla esnafımızın da yalnız olmadığını 
kendilerine ilk elden ifade edecekler. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanımız da 
özellikle SGK’yi ilgilendiren konularda ve-
rilecek destekleri açıklayacak. Bu şekilde 
inşallah bu badireyi en kısa zamanda atlat-
mış olacağız. 

Bu düşüncelerle sizlere veda ederken bu 
haftaki Meclis çalışmalarında her birini-
ze Mevla’dan başarılar diliyorum. Rabbim 
yar ve yardımcımız olsun diyorum.

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

Sözlerimin hemen başında, Van’da mey-
dana gelen çığ felaketinde vefat eden 41 
kardeşimize Allah’tan rahmet, yaralanan 

84 kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi 
bir kez daha ifade etmek istiyorum. İstan-
bul’daki uçak kazasında hayatını kaybe-
den 3 vatandaşımıza da Allah’tan rahmet, 
yaralanan 180 vatandaşımıza geçmiş ol-
sun dileklerimi tekrarlıyorum.

Geçen haftaki grup toplantımızda Elazığ 
ve Malatya depremlerinden etkilenenler 

FETÖ’nün En Önemli Siyasi 
Ayağı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

Kendisi ve Ekibidir

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 12 Şubat 2020
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cağız. Bitmez tükenmez toplantıların sonu-
cunu beklemeden, hemen şimdi ne yapma-
mız gerekiyorsa onun adımlarını atacağız. 

Bu amaçla son günlerde İdlib’teki aske-
ri gücümüzü ciddi oranda tahkim ettik. 
Bölgedeki muhalif gruplardan, başıbozuk 
hareket ederek, rejime saldırı bahanesi ve-
renlere de, artık tavizsiz davranacağımızın 
mesajını ilettik. Geldiğimiz noktada artık 
kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satıl-
mışlığına, provakasyonlarına göz yumacak 
değiliz. Ülkemizle birlikte mücadele eden 
Suriyeli kardeşlerimiz, rejimi Soçi Muta-
bakatı sınırlarının ötesine atmak üzere ha-
rekete geçtiler. Biz de kendilerine her tür-
lü desteği veriyoruz. İdlib’te sivil yerleşim 
yerlerini vuran hava araçları artık eskisi gi-
bi rahat hareket edemeyeceklerdir. Karada 
da rejim güçlerini, aynı şekilde belirlediği-
miz sınırların ötesine kadar kovalayacağız. 
Bu süreçte, Gözlem Noktalarındaki veya 
diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük 
bir zarar gelmesi halinde, bugünden itiba-
ren, İdlib’le ve Soçi Muhtırası sınırlarıyla 
bağlı kalmadan, rejim güçlerini her yerde 
vuracağımızı buradan ilan ediyorum.

Türkiye’yi hedef alan herkes, bunun be-
delini, sadece saldırı alanında değil, her 
yerde ödeyeceğini bilmelidir. Harekât böl-
gelerimize yönelik tacizlere ilişkin karşılık 
hakkımızı da, gerektiğinde bire 10, bire 50, 
bire 100 misliyle vereceğimiz, en küçük bir 
ihlali dahi affetmeyeceğimiz bir döneme 
girdik. Şehitlerimizin bir tek damla kanını 
dahi teröristlerin ve rejimin tüm güçlerine 
değişmeyiz. İdlib başta olmak üzere Suriye 
halkının hayatta kalma ve onurunu koru-

ma mücadelesine destek vermek, hem ta-
rihi, hem ahlaki, hem insani sorumluluğu-
muzdur. Şayet bunun için hesap vermemiz 
gerekiyorsa, her platformda göğsümüzü 
gere gere ve her türlü bedeli ödeyerek onu 
da yaparız. Mehmetçiklerin kanının dökül-
düğü bir yerde, kendini ne kadar büyük 
görürse görsün, hiç kimsenin güvende ola-
mayacağını da burada açıkça söylüyorum. 
Bugün Suriye’de vermekten imtina edece-
ğimiz mücadeleyi, yarın kendi toprakları-
mızda yürüteceğimizin bilinciyle, tüm gü-
cümüzü kullanacağız. 

Unutulmamalıdır ki, Suriye halkının öz-
gürlük mücadelesi, aynı zamanda 83 mil-
yon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının be-
ka mücadelesidir. Bu mücadeleyi başarıya 
ulaştırırsak, önümüzdeki yarım asırda, bir 
asırda Anadolu topraklarında huzurla ya-
şayabiliriz. Eğer Suriye terör örgütlerinin 
ve ipi başkalarının elinde kukla rejimlerin 
elinde kalırsa, bizim de burada güvenliği-
miz ve istikrarımız tehdit altına girer. Suri-
ye güvende olacak ki, biz de kendi evimiz-
de rahat edebilelim. “Türkiye’nin Suriye’de 
ne işi var” diye soranlar, aslına bakılırsa, 
terör örgütlerinin niçin ülkemizde değil 
de hala Suriye’de faaliyet gösterdiğine ha-
yıflananlardır. Ülkemizin, ne terör örgütle-
rinin eylem sahası haline getirilmesine, ne 
de kukla rejimlerin burnunun dibinde sü-
rekli tehdit unsuru olarak kalmasına izin 
vereceğiz. Kendimiz ve Suriyeli kardeşle-
rimiz için en hayırlısı, en doğrusu ne ise 
onu yapmak için çalışmayı sürdüreceğiz. 
Milletimden, ülkemizin Suriye’deki mü-
cadelesine bu gözle bakmasını ve destek-
lerini artırarak sürdürmesini bekliyorum. 

için bir yardım kampanyası başlattığımızı 
söylemiştik. Şu ana kadar bu kampanya 
hesabında yaklaşık 1 milyon lira toplandı. 
Kampanyamızı, il-ilçe-belde teşkilatlarımı-
zı, belediye başkanlarımızı, belediye ve il 
genel meclis üyelerimizi, tüm üyelerimizi 
kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ziraat 
Katılım Kızılay Şubesinde AK Parti adına 
açılan yardım hesap numaramız ekranda 
gözükmektedir. Ayrıca bu hesap numara-
sı, tüm milletvekillerimize ve teşkilatları-
mıza mesajla da gönderilmiştir. Teşkilat 
mensuplarımızı ve tüm vatandaşlarımızı 
bu hesaba katkıda bulunmaya davet edi-
yorum. Her zaman olduğu gibi, bu sıkıntılı 
dönemde milletimizin yanında olmak, bi-
zim en büyük görevimizdir. 

Değerli arkadaşlar, 

Önceki gün rejim güçlerinin ateşi sonucu 
İdlib’te şehit olan askerlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralılarımıza acil şifa niyaz edi-
yorum. İdlib’de verdiğimiz 14 şehidimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca 45 yara-
lımıza da Rabbim’den acil şifalar diliyorum. 
Ülkemizin kontrolü altında tuttuğu yerler-
deki huzur ortamından rahatsız olan terör 
örgütleri, sürekli insanlık dışı eylemleriyle 
kana susamışlıklarını gösteriyor. Sadece iki 
gün önce Afrin’de meydana gelen bombalı 
araç saldırısında, aralarında çocukların da 
olduğu tamamı sivil 8 kişi hayatını kaybet-
ti, 7 kişi yaralandı. Benzer tacizler diğer 
harekât bölgelerimizdeki sivillere de yönel-
tiliyor. İdlib’te rejim ve onlarla birlikte hare-
ket eden Rus güçleri ile İran destekli mili-
tanlar sürekli sivil halka saldırıyor, katliam 
yapıyor, kan döküyorlar. 

Söze gelince insan haklarını, çocukları, 
kadınları, sivil hassasiyetini ağızlarından 
düşürmeyenler, tüm bu saldırılar karşı-
sında derin bir sessizliğe gömülmüş du-
rumdadır. İdlib’le ilgili kimi endişe ifade-
lerinin de, insan hayatına ve onuruna olan 
saygıdan değil, başka saiklerden kaynak-
landığını çok iyi biliyoruz. Herkes gözünü 
kapatsa, sırtını dönse, vicdanını dondursa 
da, Türkiye bu duruma seyirci kalmaya-
caktır. İdlib’te, rejim ve Ruslar ile yine re-
jimle birlikte hareket eden güçlerin çoğu 
saldırılarının, teröristleri değil, doğrudan 
sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını bir 
kez daha çizmek istiyorum. Amaç, kolay-
ca işgal etmek için bölge halkını ülkemiz 
sınırlarına doğru hareketlenmeye zorlaya-
rak sahayı tamamen boşaltmaktır. Bugüne 
kadar, yapılan anlaşmalara, verilen sözlere 
riayet edilmesini bekleyerek, en az fiili mü-
dahaleyle süreci yönetmeye çalıştık. Ama 
bize verilen sözler yerine getirilmediği gi-
bi, anlaşmalara da kimse uymuyor. Üstelik 
bir süredir bu saldırılar doğrudan askerle-
rimizi, dolayısıyla doğrudan Türkiye’yi de 
hedef almaya başladı. Madem durum bu, 
öyleyse biz de artık lafa değil, sadece saha-
daki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz.

Türkiye’yi Hedef Alan Herkes, 
Bunun Bedeli Öder 

Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi Muh-
tırası sınırları dışına, yani gözlem nokta-
larımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. 
Bunun için karada ve havada her ne gere-
kiyorsa çekinmeden, tereddüt etmeden, 
hiçbir oyalamaya meydan vermeden yapa-
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eden kişi ve kuruluşların şahsımıza, hükü-
metlerimize ve partimize karşı başlattığı 
saldırılara ve sürdürdüğü savaşa herkes 
şahittir.

Peki, CHP bu işin neresindedir? Daha 
eskileri bir kenara bırakıyorum, Sayın 
Baykal’ın Genel Başkanlıktan ayrılması ve 
yerine Kılıçdaroğlu’nun gelmesiyle birlik-
te CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. 
Kılıçdaroğlu, kendisini genel başkanlığa 
taşıyan kaset kumpasının dahi sorum-
luluğunu üzerimize yıkmaya çalışarak, 
FETÖ’nün istediği yolda yürümeye başla-
mıştır. Seni oraya getiren FETÖ, ne konu-
şuyorsun? Sayın Baykal’a kurulan kaset 
kumpasının savcısı FETÖ’den ihraç edildi-
ği halde, Kılıçdaroğlu’nun bunun hiç sözü-
nü ettiğini duydunuz mu? Tam tersine, FE-
TÖ tetikçisi savcının görevden alınmasına 
şiddetle karşı çıkan da yine bu zat olmuştu. 
Kimi CHP milletvekilleri, kaset kumpasla-
rının sorumlusu olarak FETÖ’yü gösteren 
MHP Genel Başkanına, Pensilvanya’daki 
şahsı ilzam ettiği için teessüflerini dile ge-
tirmişlerdir.

Biz geçmişten bugüne kadar, hukukun suç 
isnat etmediği tüm yapıların haklarına say-
gı duyduk. CHP ise FETÖ hukuk tarafından 
terör örgütü olarak tanımlandığı halde ıs-
rarla bu yapının safında yer almıştır. Bölü-
cü-mezhepçi terör örgütleriyle ve uzantıla-
rıyla kol kola yürüyen CHP, 17-25 Aralık’tan 
sonra bu kadroya FETÖ’yü de dâhil etmiştir. 
Esasen, bu konuda söyleyecek tek sözü ol-
mayan tek partinin, “FETÖ’nün siyasi ayağı” 
diye ortaya çıkması, suç mahalline dönen 
hırsız misali, kendi kendini ele vermesidir. 

Kılıçdaroğlu, FETÖ’ye    
Diyet Borçludur

Değerli arkadaşlar, 

FETÖ’nün MİT Müsteşarımıza yönelik sin-
si kumpasını ifade eden ve 7 Şubat MİT 
Krizi olarak bilinen hadisede CHP’nin or-
taya koyduğu tavır, FETÖ’nün siyasi ayağı-
nın bir başka örneğidir. Biz bu kumpasın 
önüne geçmek için çalışırken, dönemin 
CHP milletvekilleri “MİT Müsteşarı yet-
mez, Başbakan da soruşturmaya dahil edil-
sin” diyerek FETÖ tezlerinin borazanlığını 
yapıyordu.  Kılıçdaroğlu’nun tavrı da farklı 
değildi. O da, MİT Müsteşarını hedef alan 
FETÖ kumpasını engellemek için yaptığı-
mız düzenlemeyi desteklemek yerine, “Ki-
şiye özel düzenleme yapılamaz” diyerek, 
FETÖ ağzıyla kamuoyu oluşturmanın pe-
şindeydi. Her sözü, her mesajı, her eylemi 
FETÖ medyasında manşet olan Kılıçdaroğ-
lu, FETÖ’yle mücadele konusunda attığı-
mız her adımda karşımızda yer almıştır.

FETÖ’nün en önemli insan devşirme ve 
mali kaynak kapısı olan dershanelerin ka-
patılması tartışması, CHP’yi ele veren bir 
diğer örnektir. Daha önce dershaneleri ka-
patmayı seçim beyannamesine dahi koyan 
bu parti, biz aynı amaçla harekete geçtiği-
mizde, karşımıza en büyük dershane des-
tekçisi olarak çıktı. Çünkü bu zat ve ekibi 
omurgasızdır, FETÖ’ye diyet borçludur. 
Tek dertleri AK Parti’ye ve şahsıma zarar 
vermektir. Bunun için yapmayacakları iş, 
atmayacakları iftira yoktur. Biz kararlılık-
la bu işin üzerine giderken, CHP milletve-

Bugün gösterdiğimiz çabalarla, gelecekte 
evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını 
hayata geçirebilecekleri bir ülke bırakma-
yı hedefliyoruz. Rabbim bu yolda gayret 
gösteren, kahraman ordumuz başta olmak 
üzere, herkese güç versin, kuvvet versin, 
zafer nasip eylesin.

FETÖ Vesayetine    
Asla Teslim Olmadık

Değerli arkadaşlar,

Biz, milletimizle el ve gönül birliği için-
de ülkemizin geleceğini şekillendirecek 
bu büyük mücadeleyi verirken, maalesef, 
birileri de içeride sürekli fitne çıkarma-
nın, kafaları bulandırmanın peşindedir. 
Üstelik bunu, dışarıdan ve içeriden belli 
kesimlerle aynı anda, aynı argümanlarla, 
aynı hedeflere saldırarak yapıyorlar. Açık 
söylüyorum, bunun adı tetikçiliktir, al-
çaklıktır, fırsatçılıktır. Siyasetçinin görevi 
tetikçiliğe soyunmak değil, ülkesinin ve 
milletinin ortak menfaatleri çerçevesinde, 
hitap ettiği kesimin sözcülüğünü yapmak-
tır. Türkiye’nin en büyük sorunlardan biri-
nin ana muhalefet ve onun başındaki zat 
olduğunu söylemekten dilimizde tüy bitti. 
Bu şahıs son günlerde “FETÖ’nün siyasi a-
yağı” diye esip gürlemeye başladı. Madem 
bu kadar istiyor, öyleyse işte bugün burada 
FETÖ’nün siyasi ayağını açıklıyorum. Rus 
edebiyatının ünlü ismi Tolstoy’un dediği 
gibi; “Birine çamur atmadan önce iyi dü-
şün ve sakın unutma, önce senin ellerin kir-
lenecek.” Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya 
çalışırken, elinde çamurla yakalanmıştır. 

Çünkü bu ülkede FETÖ’nün en önemli si-
yasi ayağı, bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
kendisi ve ekibidir. 

Şimdi niçin böyle olduğunu sizlere ve tüm 
milletime, tüm delilleriyle anlatacağım. 
FETÖ denilen yapı, ülkemizde uzunca bir 
süre hayır, eğitim, dayanışma faaliyeti yü-
rüten bir sivil toplum yapısı görüntüsüy-
le varlık göstermiştir. Ülkemizdeki tüm 
siyasi iktidarlar, pek çok benzer yapı gibi, 
FETÖ’nün faaliyetlerini de, ihtiyatlı ve 
aynı zamanda müsamahakâr bir şekilde 
takip etmiştir. Hatta, diğer yapılara karşı 
oldukça hoyrat olan CHP iktidarları, darbe 
yönetimleri ve cunta yapılanmaları zama-
nında dahi, FETÖ aynı müsamahayı gör-
meyi sürdürebilecek ilişkiler kurabilmiş-
tir. Ne zamanki bu yapı doğrudan milleti 
ve devleti hedef almıştır, milli iradeyi devi-
rerek ülkeyi teslim almaya kalmıştır, işte o 
vakit durum değişmiştir.

Bizim FETÖ’yle davamız asla kişisel değil-
dir. Bizim davamız, ülkemizin ve milleti-
mizin hakkını, hukukunu, geleceğini koru-
ma davasıdır. Geçmişte irticayla mücadele 
bahanesiyle bu ülkenin ve milletin değer-
lerine yönelen saldırılara nasıl karşı çıktıy-
sak, FETÖ tehdidi ortaya çıktıktan sonra 
da bu yapıya karşı aynı kararlılıkla müca-
dele ettik. Daha önce CHP güdümlü vesa-
yete eyvallah etmediğimiz gibi, ardından 
gelen FETÖ vesayetine de teslim olmadık. 
Bu yapıyı suç örgütü olarak ilan eden, kap-
samlı idari ve hukuki soruşturmalar başla-
tan, milletimize gerçekleri anlatan AK Par-
ti iktidarı ile Başbakan ve Cumhurbaşkanı 
sıfatıyla şahsım olmuştur. FETÖ’yü temsil 
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ayak olur mu? 2014 yılındaki mahalli ida-
reler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
FETÖ’nün CHP’yi desteklediğini, bizzat bu 
partinin milletvekilleri açıklamışlardır. 

Her Krizde CHP Yönetimi ile 
FETÖ Ortak Tavır Geliştirmiştir

CHP’yle FETÖ’nün ilişkisinin çok net gö-
rüldüğü hadiselerden biri de Adana’daki 
MİT tırlarının durdurulmasıdır. Bu kum-
pasın amacı Türkiye’yi Suriye’deki radi-
kal gruplara silah gönderen bir ülke gibi 
göstererek, uluslararası müdahaleye açık 
hale getirmekti. FETÖ’nün tüm unsurla-
rı ve CHP yönetimi, bu olaya adeta dört 
elle sarılmıştır. Kılıçdaroğlu, doğrudan 
devletimizi hedef alan bu kumpası, “Sav-
cının görevi bu değil mi” diye savunarak, 
FETÖ’nün siyasi ayağı olduğunu bir kez 
daha göstermiştir. CHP’nin yayın organı 
gibi çalışan Cumhuriyet gazetesi, bu ope-
rasyonu yürüten savcı görevden alınınca 
hemen kendisiyle röportaj yapıp, “MİT 
suç işledi” başlığını atıyordu. Şimdi genel 
yayın yönetmeni nerede?  Almanya’da. O-
nunla beraber ajanlık yapan CHP’nin mil-
letvekili cezaevine girdi, bir müddet yattı, 
şimdi nerede? CHP’de ve Parlamento’da... 
Siyasi ayak kim? Hâlihazırda CHP Mec-
lis Başkanvekili olan dönemin CHP Grup 
Başkanvekili, FETÖ’cüler gibi bizi “Lahey 
Adalet Divanında yargılanmayı gerektire-
cek savaş suçu işlemekle” itham ediyordu. 
FETÖ’nün siyasi ayağı tarifine en çok, bu 
örgütün üyelerinin gözaltına alınmasını 
“cadı avı” olarak niteleyen CHP yönetimi 
yakışıyor. 

Genel Başkanı başta olmak üzere, CHP 
milletvekilleri kapatılan FETÖ gazeteleri-
nin binalarına giderek dayanışma göste-
risi yaparken, aynı zamanda siyasi ayağın 
kimliğini ilan etmiş oldular. Yine CHP’nin 
Cumhurbaşkanı adayının, yapılan operas-
yonları “Cemaati sindirme girişimi” olarak 
niteleyip, devamında CHP’nin mallarına 
el konacağını iddia etmesi de aradaki iliş-
kinin ikrarıdır. Tabii Kılıçdaroğlu’nun, 15 
Temmuz’dan sonra da FETÖ elebaşının ki-
taplarının toplatılmasına da karşı çıktığını 
hatırladığımızda, bu tavrın gayet bilinçli 
olduğu anlaşılıyor. 

Kendilerini yıllarca Atatürkçü olarak pa-
zarlayan CHP destekçisi kimi yazarların, 
bir anda en büyük FETÖ sevdalısı kesil-
meleri, projenin kapsamının genişliğini 
gösteriyor. Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın 
şehit edilmesinden Büyükelçi Karlov su-
ikastine ve 6-8 Ekim hendek olaylarına 
kadar ülkemizin karşı karşıya kaldığı her 
krizde CHP yönetimi ile FETÖ ortak dil ve 
tavır geliştirmiştir.

Değerli arkadaşlar, 

15 Temmuz’u “kontrollü darbe” olarak ni-
teleyen Kılıçdaroğlu’na bu aklı ve tabiri ve-
ren de FETÖ’dür. Halen By-Lock dahil pek 
çok delille FETÖ üyeliğinden hapiste olan 
Kılıçdaroğlu’nun bir danışmanının ya-
zışmalarında bu durum zaten anlatılıyor. 
FETÖ’cü danışman By-Lock’ta yazıştığı ör-
güt abilerine, Kılıçdaroğlu’na istediklerini 
söyletebileceklerini belirtiyor. Kılıçdaroğ-
lu sözde adalet yürüyüşünü, zahirde kendi 
milletvekili ama aslında FETÖ’cüler için 

killeri çıkıp “Dershaneler kapatılırsa eği-
timde sorunlar büyür” diyebilecek kadar 
zıvanadan çıkabilmişlerdir. Hatta CHP, 
dershanelerin kapatılmasıyla ilgili düzen-
lemeyi, tam da FETÖ’nün talebine uygun 
şekilde Anayasa Mahkemesine taşıyarak, 
bu yapıyla aynı safta durduğunu iyice belli 
etmiştir. 

FETÖ mensupları tarafından hazırlanan 
dokümanlar, Meclis’te CHP milletvekilleri 
tarafından soru önergesi, konuşma, teklif 
olarak sürekli gündemde tutulmuştur. Biz 
FETÖ’nün üzerine gittikçe, Kılıçdaroğlu 
“Biz cemaat dahil bu grupların özgürlük 
alanını genişletmek istiyoruz” diyerek, si-
yaseten nerede durduğunu gösteriyordu. 
FETÖ’nün siyasi ayağını soranların baka-
cakları yerler buralardır.

Gezi olayları, FETÖ ile CHP’nin birlikteliği-
ni bir kez daha ortaya koyan hadiselerden 
bir diğeridir. Türkiye’nin tüm büyük proje-
lerinin, yatırımlarının, milletimizin huzur 
ve güven ikliminin hedef alındığı bu süreç-
te CHP yönetimi, FETÖ’nün dolaşıma sür-
düğü her argümana dört elle sarılmıştır. 
Avrupa ülkelerine FETÖ tezleriyle mektup 
yazıp ülkemizi şikâyet eden bu zat, İstan-
bul Havalimanının ve Yavuz Sultan Selim 
Köprüsünün inşaatlarının durdurulması-
nı bizzat istemiştir. 

Değerli arkadaşlar,

Tabii bu işin asıl dönüm noktası 17-25 
Aralık emniyet-yargı darbe girişimi sü-
recidir. Bu süreçteki işbirliklerini, aynı 
mesajları kopyala-yapıştır yaparak atacak 

kadar aleniyete dökmüşlerdir. CHP yöne-
ticileri “Turpun büyüğü heybede” diyerek, 
bu tezgahı FETÖ ile birlikte kurdukları-
nı, gelişmelerden haberdar olduklarını 
ikrar etmişlerdir. Bugün hepsi de kaçak 
durumunda olan FETÖ mensubu savcılar 
ile CHP yöneticileri 17-25 Aralık emniyet-
yargı darbe girişimini yapan çeteye karşı 
gösterdiğimiz tepkiye aynı refleksle karşı 
çıkıyorlardı. FETÖ savcılarının hukuksuz 
emirlerine karşı koyan devlet görevlilerini 
“Sanmayın bu devran böyle gidecek” di-
yerek tehdit eden bizzat Kılıçdaroğlu’nun 
kendisiydi.

Buradan son zamanlarda meydanlarda do-
laşan kıdemli bir Genelkurmay Başkanı’na 
da sesleniyorum. Aynı Kılıçdaroğlu, 15 
Temmuz’dan sonra da “Askerler her ko-
şulda emre itaat eder” diyerek, darbecileri 
savunmaktan da geri kalmamıştır. 17-25 
Aralık’tan sonra CHP Grup kürsüsü aylar 
boyunca, Kılıçdaroğlu tarafından, FETÖ 
mensuplarının montaj ve iftira kasetleri-
nin dinletildiği bir mecraya çevrilmiştir. 
FETÖ ne demişse, Kılıçdaroğlu aynısını 
tekrarlamıştır. Biz, “Paralel devlet yapısı” 
adıyla FETÖ’nün üzerine giderken, Kılıç-
daroğlu emniyet ve yargı içinde çöreklen-
miş bu yapıyı “devletin vicdanı” diye tarif 
ediyordu. Bu şekilde tarif ettiği kişiler ara-
sında Sayın Baykal’a kaset kumpası kuran-
ların bulunduğunu özellikle hatırlatmak 
istiyorum. 

Devleti bu terör örgütünün mensupların-
dan temizleme çalışmalarımızın hepsinde, 
karşımızda öncelikle CHP’yi ve başındaki 
zatı bulduk. Allah aşkına bundan ala siyasi 
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FETÖ’ye kol kanat geren, FETÖ’nün propa-
gandasına hizmet eden, FETÖ’cülerin argü-
manlarını kullanan değil midir? FETÖ’nün 
siyasi ayağı, FETÖ’nün yargı darbesinde 
kullandığı montaj ses kayıtlarındaki ya-
lan ve iftiraları siyasete taşıyan, seçim 
malzemesi yapan, kürsü kürsü gezdiren 
değil midir? FETÖ’nün siyasi ayağı, FETÖ 
ile mücadeleye tam destek vermek yerine, 
süreci sulandıran ve kafaları karıştırma-
ya kalkan değil midir? FETÖ’nün siyasi 
ayağı, darbe kalkışmasını milletle birlikte 
durduran mıdır, kontrollü diyerek darbeyi 
meşrulaştırmaya çalışan mıdır? FETÖ’nün 
siyasi ayağı, bu yapıyla canı pahasına mü-
cadele eden midir, genel başkanlık koltuğu 
dâhil CHP genel merkezini işgal etmiş olan 
FETÖ’nün ayak takımı mıdır?

Kılıçdaroğlu, sürekli yalan söyleyerek, 
sürekli altı boş ithamlarla kamuoyunu 
meşgul ederek suçunu bastırmaya çalışı-
yor. Hatta bugünlerde, eski Genelkurmay 
Başkanlarından biri vasıtasıyla, doğrudan 
Meclis’in yasama dokunulmazlığına saldı-
rı anlamına gelen bir kampanya başlattılar. 
Meclis’te tam kadro destek verdikleri bir 
düzenlemeyi, hemen ardından iptali tale-
biyle Anayasa Mahkemesine götürenlerin 
kulaklarının, bu arada kimler tarafından 
çekildiği ortadadır. Vesayet döneminin 
hastalıklarının kalıntısı gördüğümüz bu 
tür saldırılara karşı tüm milletvekillerimi-
zin derhal dava açması önemlidir. 

Malum genelkurmay başkanı ile ölen bir 
genelkurmay başkanı bildiri hazırladılar. 
Bu bildiri yetmez. Şimdi soruyorum, genel-
kurmay başkanlığı dönemlerinde ne kadar 

FETÖ’cü ihraç ettiler? Buna cevap versin-
ler. Desinler ki, “Biz şu kadar FETÖ’cü su-
bayı ordudan ihraç ettik.” Bu görev kimin? 
Benim görevim değil, sizin görevinizdi. Ni-
ye ihraç etmediniz? Kimi aldatıyorsunuz? 
Yüksek Askeri Şura’da önümüze imza için 
getiriyorlardı. Şahsım, Milli Savunma Ba-
kanım ve generaller... Her şey hazırlanır, 
önümüze gelir. Önümüze geldikten sonra 
da imzalar atılır. Bunların içinde çoğu za-
man FETÖ’cü değil, Nurcuların içerisin-
den Kurdoğlu takımı vardır. Bunların on-
lardan da ihraç ettikleri olmuştur. Biz on-
lara bile imza atmadık. Ben de atmadım, 
Milli Savunma Bakanları da atmadı. Peki, 
bunlar neye atıyordu imzayı? Onlara atı-
yordu. Peki, FETÖ’cüleri niye atmadınız? 
Onları niye ihraç etmediniz? Bana bunun 
cevabını verin. 

Çıkıp sağda solda “Ben Başbakan’a şunu 
söyledim, bunu söyledim” diyor. Yalan söy-
lüyorsun. Sadece yargıdakilerden endişe 
ettiğin, korktuğun için ve bunlardan do-
layı da “Biz acaba bunu çözer miyiz” diye 
bize bunları anlattınız. Açık ve net söylüyo-
rum, elinizde rahatlıkla ihraç edebileceği-
niz FETÖ mensubu subaylar vardı. Bunları 
en iyi sizin bilmeniz gerekirdi. Niye bunla-
rın tespitini yapmadınız? Askeri istihbarat 
da vardı. Askeri istihbaratla bunları niye 
çıkarmadınız? Nitekim şu anda televizyon 
televizyon dolaşan istihbaratçı bir korge-
neral de var. Niye bunları halletmediniz, 
niye bunları çıkarmadınız? Kimi aldatı-
yorsunuz?”

Orduda sivilleşme süreci kapsamında ge-
nelkurmay başkanını, savunma bakanı 

yapmıştır. Yollarda FETÖ’cülerle kolkola 
yürümüştür. Dünyada, terör örgütüne des-
tek için bunca yol yürüyen bir siyasetçinin, 
aynı yapının bir ayağı olmadığına kimseyi 
inandıramazsınız. 

CHP yönetiminin, sadece 15 Temmuz’u 
itibarsızlaştırma çabası ile darbe girişimi-
nin ardından FETÖ’yü devletten ve toplum 
hayatından tasfiyeye yönelik her adımı 
engelleme çabası, örgütün siyasi ayağı ol-
duğunun en büyük delilidir. Ağızlarını her 
açtıklarında, bizi FETÖ konusunda ikaz et-
tiklerini söyleyenler, FETÖ’nün hain yüzü 
ortaya çıktıktan sonra bu yapının en büyük 
sözcüsü, taşeronu ve müdafii haline geldi. 
Ya ikazları yalandı, ya sonrasında ortaya 
koydukları tavır yalandı… Netice itibariyle 
bunların hayatı yalan…

Madem bu işler soru sorarak oluyor, öy-
leyse ben de burada birkaç soru sorayım: 
FETÖ’nün siyasi ayağı, FETÖ’cülerin devir-
meye çalıştığı siyasetçi midir, yükseltmeye 
çalıştığı siyasetçi midir? FETÖ’nün siyasi 
ayağı, FETÖ’nün darbe gecesi öldürmeye 
çalıştığı siyasetçi midir, FETÖ’nün yol ver-
diği siyasetçi midir?

Gezi’den önce hükümete tehdit, FETÖ lo-
bisiyle toplantılar, FETÖ kanalından şah-
sıma tehditler. Kaçarsam dışarıda beni ya-
kalayacakmış. Bu vatandan ben kopmam, 
sen kaçarsın ama ben buradayım. Biz 
hiçbir zaman bu topraklardan kaçmadık, 
kaçmayız, kaçmayacağız. Sen kendini tarif 
ediyorsun.

Şimdi ekrandaki görüntülerde şu başlıkla-
rı okuyorsunuz değil mi? “FETÖ’cü gazete-
cilere destek”, “ByLockçu başdanışman”, 
“FETÖ’cülerle yoğun telefon görüşmesi”, 
“ByLock üzerinden FETÖ-CHP yazışma-
sı”. Buyurun kendi adamı söylüyor. “Genel 
Başkanın talimatıyla Zaman Gazetesi’ne 
gittim” diyor. 6 danışman FETÖ’cü çıktı. 
Urla Belediye Başkanı malum FETÖ’cü çık-
tı ve şu anda içeride. FETÖ’nün siyasi ayağı 
tamamen Bay Kemal’in yatak odasına gir-
miş, haberi yok.

FETÖ’cüler Silahlı 
Kuvvetlerimizden Büyük  
Oranda Temizlendi

FETÖ’nün siyasi ayağı, bu yapı terör örgü-
tü olarak tanımlanmadan önce görüntü 
veren midir, devlet aynı yapıyı terör örgü-
tü olarak tanımladıktan sonra yanından 
ayrılmayan mıdır? FETÖ’nün siyasi aya-
ğı, gerçek yüzü ortaya çıkmadan önce oy 
verdiği parti midir, FETÖ tehlikesi ayyuka 
çıktıktan sonra tüm gücü ve imkânlarıyla 
desteklediği parti midir? FETÖ’nün siya-
si ayağı, FETÖ ile kavgada saldırıya uğra-
yan parti midir, FETÖ adına yumruk sal-
layan parti midir? FETÖ’nün siyasi ayağı, 
bu yapıyla topyekûn mücadeleye giriştiği 
için hedef alınan parti midir, FETÖ’nün 
organlarına, kurumlarına, adamlarına sa-
hip çıkan, onlara göğüslerini siper edenler 
midir? FETÖ’nün siyasi ayağı, 2012 MİT 
operasyonundan, 2013 17-25 Aralık yargı 
kumpasından, 2014 Milli Güvenlik Kuru-
lu bildirisinden ve Bakanlar Kurulu Ka-
rarından, 2016 darbe girişiminden sonra 
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çarkların işlemesini bu kabiliyete borçlu-
yuz. Ülkemizin, son açıklamaya göre artık 
83 milyonu geçen nüfusunun her biri, bu 
gerçek ışığında yönü daima geleceğe dö-
nük olarak hayatını sürdürmektedir. 

Hatırlarsanız 2019 yılına başladığımız-
da, birileri yine milletimizin umudunu 
kırmak için kendilerine biçilmiş rollerini 
oynuyorlardı. Onların senaryosuna göre, 
2018’deki kur-faiz-enflasyon darbe girişi-
minin ardından Türkiye 2019’da tümüy-
le batacak, bitecek, yerle yeksan olacaktı. 
Bunlara göre dolar 10 lira olacak, enflasyon 
yüzde 30’u aşacak, bankalarımız tökezle-
yecek, hazinemiz iflas edecekti. Aldığımız 
kararlar, uygulamaya koyduğumuz tedbir-
ler, iş dünyamızın dirayetli duruşu ve en 
önemlisi milletimizin desteğiyle, hamdol-
sun bir kez daha bu felaket senaryolarını 
yırtıp attık. Ülkemizi hızlı bir toparlanma 
sürecine sokarak, üçüncü çeyrekte ekono-
mimizi yeniden artı büyümeye geçirdik. 
Öncü göstergeler, dördüncü çeyrek rakamı 
da açıklandığında, inşallah 2019’un tama-
mını da artı büyümeyle kapatacağımıza 
işaret ediyor.

2019’da, tarihte eşine nadir rastlanacak şe-
kilde, faizler 4 ayrı indirimle yılı yüzde 12 
ile kapattı. Bu yılın ilk ayında faiz rakamı 
yüzde 11,25’e geriledi. Piyasa faizleri, yüz-
de 8-10 aralığıyla, Gezi olayları döneminin 
gerisindeki seviyeye kadar düştü. Risk gös-
tergemiz 235’e geriledi, borsamız tarihinin 
en yüksek seviyesi olan 120 binleri buldu. 
Ocak ayında yıllık bazda tüketici fiyatları 
endeksi yüzde 12,2 ve üretici fiyatları en-
deksi de yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. İn-

şallah enflasyonda yıl sonu hedefimiz olan 
yüzde 8,5’in bile altına ineceğiz. 

Merkez Bankası döviz rezervimiz, 2018 A-
ğustos’undaki rakamın da üzerine çıkarak 
105 milyar dolar seviyesinde seyrediyor. 
Turizmde yılı 51,7 milyon turist ve 34,5 
milyar dolar turizm geliriyle kapattık. 

Geçtiğimiz yıl ihracatımız yüzde 2’nin 
üzerinde artarak 180,7 milyar dolara yük-
seldi. Dış ticaret açığımız yüzde 45 dü-
şerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 
yüzde 76’dan yüzde 86 seviyesine çık-
tı. Türkiye, çok uzun bir süre sonra cari 
dengede fazla verir hale gelmeyi başardı. 
Kasım ayı itibariyle 2,7 milyar dolar cari 
fazla elde ettik. Geçen hafta açıklanan O-
cak ayı dış ticaret rakamlarımız ise bu iv-
menin devam ettiğini gösteriyor. Ocak’ta 
ihracatımız aylık bazda yüzde 6,1 artarak 
14,8 milyar dolara, yıllık olarak ise 181,6 
milyar dolara ulaştı. Bu, şimdiye kadarki 
en yüksek Ocak ayı ihracat rakamına te-
kabül ediyor.

Yine Ocak ayında otomobil satışlarında 
yüzde 100’ün üzerinde bir artış yaşandı. 
Görüldüğü gibi, faizler indiği halde ne dö-
viz kuru patladı, ne enflasyon zıpladı, ne 
piyasalar karıştı, ne başka bir sıkıntı ya-
şandı. Tam tersi açıklanan her gösterge, 
daha iyiye doğru bir gidişe işaret ediyor. 
Bu tablo, ülkemizde eskiden beri sürekli 
“Faizleri indirirseniz batarsınız, bitersi-
niz” diyen zihniyete verilmiş en güzel ce-
vaptır. Ekonomimizin gerçeklerine uygun 
olarak bu süreci kontrollü bir şekilde sür-
düreceğiz. 

yaptık. Çünkü bu onların işine gelmiyordu, 
bunu istemiyorlardı. Aslında bu beyefendi 
de istemiyor. İşine gelmiyor ve bundan ra-
hatsız. Ama biz bu adımı atarak, Avrupa 
Birliği normlarını da yakalamış olduk. 15 
Temmuz’la birlikte de görüldüğü gibi FE-
TÖ’cüler silahlı kuvvetlerimizden büyük 
oranda temizlenmiş oldu. Daha bitmedi, 
daha yapacağımız işler var. 

Bu eski genelkurmay başkanının avukat-
lığına da Kılıçdaroğlu soyunuyor. Çok an-
lamlı değil mi? Herhalde bir şeyler vadet-
tiler ve sırtında resmi kispeti, kıyafeti var-
ken boruyu çıkarıp medya mensuplarına 
gösteriyordu. Şu andaki hale gelişinde de 
yine bu parlamentonun, yasama organının 
çok büyük onlara desteği var ama bunun 
da kıymetini bilemedi. Şimdi onun savun-
masını yapan partinin de destek verdiği o 
düzenlemeyi, şimdi onlar da inkâr ediyor. 
Kusura bakmasınlar, ne gerekiyorsa yapa-
rız, yapacağız.

Eşim, Başörtülü Olduğu İçin 
Nejat Uygur’u GATA’da Ziyarete 
Gidemedi

Yıllarca bu ülkenin ve milletin adeta ka-
nını, iliğini, enerjisini sömüren vesayet 
anlayışının sesi olan CHP, aynı role FETÖ 
soyunduğunda bu defa da oraya demir at-
makta tereddüt etmemiştir. Vesayete, dar-
belere, cuntalara karşı verdiğimiz mücade-
lede dün de karşımızda CHP vardı, bugün 
de karşımızda CHP var. Vesayetin, darbe-
cinin kimliği değişiyor ama CHP’nin ora-
daki konumu hiç değişmiyor. Hamdolsun, 

bizim de bunların karşısındaki konumu-
muz değişmiyor. Yıllarca bu ülkeyi irtica 
tehdidiyle korkutanlar ile teröre bulaşmış 
bir yapının siyasi temsilciliğini yürüten-
lerin aynı olmasının takdirini milletimize 
bırakıyoruz. 

Bunlar FETÖ’cülerle, FETÖ’yle uğraşma-
dılar, bizimle uğraştılar. Başbakanlığım 
döneminde yaşadığım bir anımı anlatmak 
istiyorum. Rahmetli Nejat Uygur, GATA’da 
yatıyor. Eşim, arkadaşlar, dostlar onu zi-
yarete gitmek istiyor. Hastanenin başında 
tabii bir general var. Rahmetlinin eşine di-
yorlar ki “Sakın gelmesin.” Niye? Başörtülü 
olduğu için. Düşünebiliyor musunuz eşim, 
Başbakanın eşi Nejat Uygur’u ziyarete gi-
demiyor. Tabii bu olay sebebiyle tatsız bir 
Yüksek Askeri Şura geçirdik. Şimdi öldü, 
tabii bazı şeyleri anlatmak istemiyorum. 
Bunlardan geçtik. Başbakanın eşi, GA-
TA’daki bir hastayı, devlet sanatçısını, bu 
ödülleri alan Nejat Uygur’u, ziyarete gide-
cek, bundan rahatsız oluyorsunuz. Niye? 
Başörtüsü var. Buralardan geldik. Bu mil-
let neler çekti. Bunları bir daha yaşamamak 
için çok daha fazla çalışmamız, yere sağlam 
basmamız lazım. Biz dün de milli irade düş-
manlarına karşıydık, bugün de karşıyız, ya-
rın da karşı olmayı sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

AK Parti olarak Türkiye’ye yaptığımız en 
büyük hizmetlerden biri de, içeride ve dı-
şarıda ne yaşanırsa yaşansın, hedeflerin-
den kopmama iradesini temel bir ilke ola-
rak yerleştirmiş olmamızdır. Yaşadığımız 
onca tarihi hadiseye rağmen, ülkede tüm 
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2020 Yılını Patara Yılı İlan Ettik

Değerli arkadaşlar,

Sözlerimi, turizm sektörümüz açısından 
önem taşıyan bir müjdeyi milletimizle 
paylaşarak tamamlamak istiyorum. 2020 
yılını Patara Yılı ilan ettik. Bilindiği gibi Pa-
tara Antik Kenti, Fethiye-Kalkan arasında 
bulunuyor. Likya’nın ana liman şehri olan 
Patara, bizim tarihimizin de önemli sem-
bollerinden biridir. Osmanlı devleti, Kuzey 
Afrika ile olan telgraf bağlantısını Patara 
Telsiz Telgraf İstasyonu aracılığıyla sağlı-
yordu. Yaklaşık 850 kilometrelik uzunlu-
ğuyla Avrupa’nın en büyük hattının ucun-
da yer alan Patara istasyonu, İtalyanlar 
tarafından bombalanana kadar ülkemize 
çok önemli hizmetler vermiştir. Bu telsiz-
telgraf istasyonunu, aslına uygun şekilde 
yeniden ayağa kaldırıyoruz. Roma’nın bir 
parçası olan Likya Birliğinin yönetim mo-

deli, Amerika Birleşik Devletlerinin kuru-
luşuna örnek olacak kadar önemlidir. Ni-
tekim, Likya Birliği’nin Meclis binası, tari-
hi önemine binaen, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığımız tarafından restore 
ettirilmiştir. Antik dönemden günümüze 
kadar ulaşan tek deniz feneri de yine Pata-
ra’dadır. Bu deniz fenerini de en kısa süre-
de ayağa kaldırmayı planlıyoruz. 

Şehir kapısından su yollarına kadar daha 
pek çok nadide özelliğiyle Patara’yı, ülke-
mizin tarihi zenginliğini dünyada temsil e-
debilecek bir yer olarak gördük. 2020 Pata-
ra Yılının ülkemize ve turizm sektörümüze 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu kampanya 
ile geçtiğimiz yıl 200 bine yakın turisti 
ağırlayan Patara’yı, çok daha ileri bir yere 
taşımayı hedefliyoruz. 

Sizlere bu haftaki Meclis çalışmalarında 
başarılar diliyorum. Hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.

İstanbul İl Teşkilatımızın kıymetli men-
supları, sevgili dava arkadaşlarım, değerli 
hanımlar ve gençler, sizleri en kalbi duygu-
larımla, muhabbetle selamlıyorum. 

İstanbul İl Teşkilatımızın partimize ka-
zandırdığı 45 bin yeni üyemize, büyük 
AK Parti ailesine hoş geldiniz diyorum. 

Yeni üyelerin partimize kazandırılmasın-
da emeği geçen, katkısı olan tüm teşkilat 
mensuplarımızı tebrik ediyorum. “Üye 
sayımız artıyor ailemiz büyüyor” sloga-
nıyla yürütülen bu çalışmanın, önümüz-
deki aylarda da aynı kararlılıkla devam 
edeceğine inanıyorum. 

AK Parti’nin Olması Gereken 
Yer, Yüzde 50’lilerin Çok Çok 

Üzeridir

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı 45 Bin Yeni Üye Kaydı Ödül Töreni
İstanbul | 15 Şubat 2020



Recep Tayyip ERDOĞAN

351350

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-5

için, diğer faaliyetlerimizle birlikte üye ça-
lışmamızı da, en küçük bir aksamaya, gev-
şemeye, göz boyamaya meydan vermeden, 
samimi ve sıkı bir şekilde sürdürmek mec-
buriyetindeyiz. 

Üye çalışması yapmak aynı zamanda, kapı 
kapı dolaşmak, sıkmadık el, dokunmadık 
gönül bırakmamak anlamına gelir. Biz, 
yılın 365 günü bu faaliyet vesilesiyle mil-
letimizle birlikte olacağız ki, seçim günü 
oyunu istemeye hakkımız ve yüzümüz ol-
sun. Seçimden seçime milleti hatırlayan-
ların, yıllardır oy oranlarını bir puan dahi 
artıramamış olmaları, bizim için en büyük 
ibrettir. Bu bakımdan son yıllarda girdiği-
miz seçimlerdeki oy oranımızı, asla yeterli 
görmüyoruz. AK Parti’nin olması gereken 
yer, mutlaka yüzde 50’lerin çok çok üzeri-
dir. İnşallah, yeni üye çalışmaları ve kong-
re sürecinde yürüteceğimiz çalışmalarla 
bunu sağlayacağız. Kuru üye değil, her üye 
adeta birer çarpan olarak artacaktır. 

Değerli arkadaşlar,

Büyük Kongre sürecimiz, belirlediğimiz 
takvime uygun şekilde ilerliyor. Belde 
kongrelerimizi tamamladık. İnşallah 23 
Şubat itibariyle ilçe kongrelerimize baş-
lıyoruz. Kongrelerimizde, hem yönetime 
talip olma, hem de katılım noktasında çok 
büyük teveccüh yaşıyoruz. Buradan bir 
kez daha, ülkesine, milletine, şehrine hiz-
met etmek isteyen herkesi AK Parti teşki-
latlarında görev üstlenmeye çağırıyorum. 
Fakat biliyorsunuz benim ısrarla üzerin-
de durduğum bir konu var, o da şu: Evet, 
Ömer’leri, Hatice’leri, Ayşe’leri bulacağız. 

İnşallah Mus’ab bin Umeyr’leri bulacağız. 
Teşkilatımızı bu anlayış üzerine bina ede-
ceğiz. Herhangi bir spekülasyona vesile 
olacak kişiler değil, bu konuda hassas ola-
cağız. Güçlü bir teşkilat altyapısı ile 2023’e 
hazırlanacağız.

Aynı şekilde Kadın Kolları ve Gençlik Kol-
ları kongrelerimiz de sürüyor. Tüm kadın-
larımızı Kadın Kolları teşkilatımızda, tüm 
gençlerimizi Gençlik Kolları teşkilatımız-
da görev almaya davet ediyorum. Bugü-
ne kadar gayretleriyle, fedakârlıklarıyla, 
samimiyetleriyle, azimleriyle AK Parti’ye 
katkı veren her kardeşimiz, mutlaka teşki-
latımızda kendine yer bulacaktır. Milletve-
killiğinden belediye başkanlığına, belediye 
meclis üyeliğinden il genel meclis üyeliği-
ne kadar tüm kademelerimiz, her kardeşi-
mize açıktır. Siyaset, gönüllü bir uğraştır. 
AK Parti’de siyaset kapıları, amacı ülkesi-
ne ve milletine hizmet etmek olan herke-
se, her kademede, her alanda sonuna ka-
dar açıktır. Üyelikten teşkilat yönetimine 
kadar AK Parti ailesi içinde yer alan tüm 
kardeşlerimizin, bu bilinçle gece gündüz 
çalıştıklarına, çalışacaklarına inanıyorum. 

Unutmayınız, AK Parti güçlü olursa, Tür-
kiye de güçlü olur. Bunun için ülkemizi 
hedef alanlar, aynı zamanda AK Parti’ye de 
saldırıyor. Bize diz çöktürebilirlerse, mil-
letimizin direncini kırıp Türkiye’yi iste-
dikleri istikamete yönlendirebileceklerini 
biliyorlar. Bu bakımdan AK Parti’de görev 
üstlenmek demek, millete hizmet yanında, 
vatan müdafaasında en ön safta yer almak 
demektir. 

Siyasi partilerde üye çalışmaları gerçek-
ten zor, çok büyük emek ve azim isteyen 
bir iştir. Gençlik Kollarında aktif siyasete 
başladığım 1976’dan beri bu çalışmala-
rın önemine ve zahmetine yakinen şahit 
birisiyim. Aynı şekilde, üye sayısının bir 
partinin gerçek gücünü yansıttığını da bi-
liyorum. Bunun için AK Parti’yi kurduğu-
muzdan beri, teşkilatlarımızda asla taviz 
vermediğimiz en önemli faaliyet, üye sayı-
sını artırma çalışmasıdır. 

Bugün AK Parti 10,5 milyona yakın üye 
sayısıyla, Türkiye’nin en fazla üyeye sahip 
partisidir. Aynı şekilde 1 milyonu aşan 
genç ve 4 milyon 700 bini aşan kadın üye 
sayısıyla, bu alanlarda da rakipsiz durum-
dayız. Üye sayımız, toplam seçmenin yüz-
de 19’u gibi önemli bir orana ulaşıyor. Bu 
elbette önemli ama bize göre yeterli olma-
yan bir orandır. Türkiye’nin, önceki yıl 82 
milyon nüfusu ve 57 milyon seçmeni var-
dı. Geçtiğimiz yıl nüfusumuz 83 milyonu 
aştı. Hep söylediğimiz gibi, amacımız 83 
milyon insanımızın her bir ferdini bu bü-
yük ailenin bir parçası haline getirmektir. 
Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan 
ve orada kalıcı hale gelmeden, kendimizi 
görevimizi bihakkın yerine getirmiş saya-
mayız. AK Parti, kurulduğu günden beri 
girdiği her seçimde istisnasız birinci çık-
masını, işte bu anlayışla çalışıyor olmasına 
borçludur. 

Türkiye’nin en çok oy alan ve 17 yılı aşkın 
süredir iktidarda bulunan partisinin genel 
başkanı olarak, hala tüm liderlerden daha 
çok il, ilçe ziyareti yapıyor, milletimizle bu-
luşuyor, gönül seferberliğimizi kesintisiz 

sürdürüyorum. Partimizin her kademe-
sindeki kardeşimden de aynı gayreti bek-
liyorum. Mahalle temsilcimiz mahallesine, 
ilçe teşkilatımız ilçesine, il teşkilatımız ili-
ne, MKYK ve MYK üyelerimiz sorumluluk 
alanlarındaki yerlere, Genel Merkezimiz 
tüm Türkiye’ye bu şekilde sahip çıktığı sü-
rece, Allah’ın izniyle AK Parti’nin sırtını 
yere getirmeye kimsenin gücü yetmeye-
cektir. 

Bizim İçin Tebessüm    
Bir Sadakadır

AK Parti, ulusal bir coğrafyaya değil, ulus-
lararası bir coğrafyaya hitap eden partidir. 
Öyleyse bunun idraki içerisinde çalışmala-
rımızı sürdüreceğiz. Bu bizim sorumlulu-
ğumuzu daha da artırıyor. Bu sorumlulu-
ğun bilinciyle, kadim tarihimizden aldığı-
mız mesuliyetin idraki içerisinde bu yola 
devam edeceğiz.

  “AK Parti milletin partisidir” diye boşuna 
söylemiyoruz. 2001 yılının Ağustos ayında 
kuruluşunu açıkladığımız AK Parti’yi, is-
minden ve programından başlayarak, her 
şeyiyle milletimize hizmetkâr olacak bir 
anlayışla inşa ettik. Bu çatı altında gurur 
ve kibir yok. Birileri afra-tafra yapabilir, 
gurur satabilir, insanlara tebessümü bile 
kendi nezdinde haram görebilir. Ama biz 
bunu asla yapamayız. Bizim için tebessüm 
bir sadakadır. 

Türkiye’de kuruluşu tepeden tabana doğru 
değil, tabandan tepeye doğru gerçekleşti-
rilmiş ilk ve tek parti, AK Parti’dir. Bunun 
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mayanlar, Türkiye tüm sınır hattı boyunca 
güvenli bölge oluşturmaya kalkınca niçin 
birden Suriye sevdalısı kesildi? Rejim ken-
di halkını, kadın-çocuk demeden uçaklar-
la, helikopterlerle, tanklarla, toplarla bom-
balayarak, gözü dönmüş katil sürüleriyle 
katlederek ilerlerken, Türkiye’nin bu in-
sanların hayatlarını kurtarma çabasına ni-
çin bu derece karşı çıkılıyor? Türkiye’nin 
Suriye’de davetsiz misafir olduğunu öne 
sürenler, acaba kendilerinin dünyanın 
dört bir yanında davetsiz şekilde yürüttük-
leri faaliyetleri aynı şekilde tarif edebile-
cekler mi? Davetsiz misafir olduğunu id-
dia ettikleri Türkiye’ye yönelik saldırılara 
hak verenler, aynı zamanda dünyanın dört 
bir yanında kendileri için de benzer bir yo-
lu açtıklarının farkında mıdırlar? Suriye 
halkının canını ve onurunu korumak için 
yürüttüğü mücadeleye destek vermek üze-
re davet ettiği Türkiye’nin buradaki varlığı, 
rejimin davetinden daha mı az meşrudur? 
İdlib’ten ülkemize yönelen 1 milyon kişi-
lik göç dalgasını umursamadan, kimseye 
gücü yetmeyen ama kendi halkına saldır-
makta pek bir şahin kesilen zalim rejime 
kol-kanat gerenler, Türkiye’nin bu çarpık 
denklemi bozmakta kararlı olduğunu hala 
görmüyorlar mı? Bugün İdlib’te yaşanan 
insani trajediye, sırf Türkiye güç durum-
da kalacak diye seyirci kalan uluslararası 
toplum da, yarın yıkılan bir bentten akan 
seller gibi üzerine çullanacak yükü karşıla-
maya hazır mıdır? Evet… Bu soruları daha 
epeyce uzatmak mümkündür. 

Buradan bir kez daha Suriye’deki zulmü 
durdurma, sınırlarımızın ve kardeşleri-
mizin güvenliğini sağlama kararlılığımızı 

tekrarlıyorum. Rejim güçleri, Soçi Muhtı-
rasının sınırlarına çekilene kadar İdlib’te-
ki sorun çözülmeyecektir. İdlib’teki sorun 
çözülmedikçe de, ne buradan sınırlarımıza 
yönelen yeni kitlelerin, ne de ülkemizdeki 
Suriyelilerin evlerine dönüşü mümkün ol-
mayacaktır. 

Şubat Ayı Bitmeden İblib’teki  
Bu İşi Bizzat Çözeceğiz

Dikkat ediniz, rejimin saldırıya geçtiği 
her yerde insanlar, diğer bölgelere değil, 
Türkiye’ye yöneliyor. Çünkü bu insanlar, 
rejimin hakim olduğu yerlerde ne canları-
nın, ne onurlarının, ne mallarının güven-
de olamayacağını biliyorlar. Rusya’nın, 
kendi halkına düşman bir rejime toprak 
kazandırma çabası, suni solunumla onun 
ömrünü uzatma gayretinden başka bir şey 
değildir. Bir süre sonra suni solunum da 
işe yaramayacak, rejim tümüyle bir cesede 
dönüşecektir. 

Bizim tüm çabamız, bu süreçte olabildiği 
kadar az can kaybı yaşanmasıdır. Suriye’yi, 
kendi siyasi ve askeri hesaplarının bilek 
güreşi alanına çevirmeye çalışanların 
umurunda olmayabilir, ama bu topraklar-
da yiten her can bizim yüreğimizi yakıyor. 
Çünkü bu insanlar bizim, hem tarihi, hem 
coğrafi, hem dini olarak kardeşimizdir. 
Kardeşlerimizi zalimlerin insafına ve zul-
müne terk etmeyecek, sınırlarımızda terör 
örgütlerinin ve meşruiyetini yetirmiş reji-
min tehdidiyle yaşamayacağız. Biz bu yol-
da gerekirse ölmeyi göze aldık. Varsa aynı 
fedakârlığı göze alan, hodri meydan. 

Ölenler Öldü,     
Kalan Sağlar Bizimdir

Bugün Türkiye, en az Cumhuriyetimizin 
kuruluş dönemindeki kadar kritik, sonuç-
ları en az o dönemdeki kadar büyük olacak 
bir mücadelenin içindedir. Siyasi, ekono-
mik, askeri olarak öylesine büyük bir ku-
şatma ve saldırı altındayız ki, tam mana-
sıyla Çanakkale’deki gibi 7 düvele karşı 
duruyoruz desek yeridir. Mücadelenin bü-
yüklüğü, öncelikle bizlerin, yani milletimi-
zin ülkeyi yönetme sorumluluğunu tevdi 
ettiği kadroların sağlam durmasını, safları 
sıkı tutmasını gerektiriyor. Bir siyasi parti 
olarak saflarımızın sıkılığının somut işare-
ti, kadrolarımızın ahengi ve milletimizden 
aldığımız desteğin oranıdır. Kurulduğu-
muz günden beri girdiğimiz her mücade-
lede yanımızda yer alan, desteğini bizden 
esirgemeyen milletimizin gönlünün yine 
bizimle olduğunu biliyoruz. AK Parti teş-
kilatlarına düşen görev, varsa gönül kır-
gınlıklarını telafi etmek, bununla beraber 
sürekli yeni gönüller kazanmaktır. 

Şimdi “Bazıları istifa ediyor” diyorlar. Ede-
bilir ama bakın bir ayda 45 bin üye geldi. 
Ölenler öldü, kalan sağlar bizimdir. Olay 
bu. “Bir ölür, bin diriliriz.” Bu üye kayıtla-
rında yoğun bir şekilde çalışmaya devam 
edelim. Gitmişler, hayır olmuş. Niye? De-
mek ki onlar kendileri için burada bekle-
diklerini bulamadılar. Aynı anlayışla yola 
devam edeceğiz. Yeter ki düsturumuz Tek 
Millet, Tek Vatan, Tek Bayrak Tek Devlet 
olsun. Bir olacağız, İri olacağız, Diri olaca-
ğız, Kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye 

olacağız. Büyük Kongremize, her bakım-
dan Türkiye’nin geleceğini kucaklamaya 
hazır, milletimize daha büyük hizmetler 
getirmeye azimli bir şekilde gireceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Suriye’deki gelişmeler, ülkemizin gelece-
ğini biçimlendirmede hayati öneme sahip-
tir. Buradan bir kez daha ifade ediyorum. 
Türkiye’nin Suriye topraklarını işgal ve il-
hak gibi bir niyeti asla söz konusu değildir. 
Tam tersine biz, Suriye topraklarının işga-
linin ve ilhakının önüne geçmenin gay-
reti içindeyiz. Suriye topraklarının nere-
deyse üçte birlik bölümü PKK terör örgü-
tünün ve onu destekleyen Amerika’nın 
işgali altındadır. 

Aynı şekilde Suriye topraklarında Rus-
ya’sından İran’ına, kimi Avrupa ve Körfez 
ülkelerine kadar pek çok devlet faaliyet yü-
rütüyor. Daha önemlisi, Suriye’de, halkın 
en azından büyük bölümünün desteğine 
sahip, muhatap alınacak meşru bir yöne-
tim de bulunmuyor. Suriye’de rejim diye 
karşımıza çıkartılan yapı, halkıyla kavgalı, 
bir takım devletlerin desteğiyle sun’i ola-
rak hayatta tutulan siyasi bir mevtadır. 

Türkiye’nin Suriye’deki varlığına itiraz 
edenlerin önce şu sorulara cevap vermesi 
lazımdır. PKK terör örgütü ve onu destek-
leyen Amerika dururken, niçin 4 milyona 
yakın Suriyeliye kendi topraklarında, bun-
dan çok daha fazlasına da Suriye içinde in-
sani destek veren Türkiye hedef alınıyor? 
Ülkemizin güneyindeki şehirleri terör ör-
gütünün saldırısı altındayken sesleri çık-
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Şu anda Suriye’de en aciliyet kesbeden yer 
olan İdlib’teki çözüm, rejimin saldırgan-
lığının bir an önce durdurulması ve daha 
önce varılan anlaşmalardaki sınırlara çe-
kilmesidir. Aksi takdirde Şubat ayı bitme-
den biz bu işi bizzat yapacağız. Bunu dost-
larımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek, 
memnuniyet duyarız. Yok, bu işi zor yol-
dan yapmamız gerekiyorsa, ona da varız. 
İşte bu kadar açık ve net ifade ediyorum. 
Suriye’yi terör örgütlerinden ve rejimin 
zulmünden temizlemeden bize huzurla 
uyumak haramdır. Madem ki, 81 vilayeti 
ve 83 milyon vatandaşıyla Türkiye’nin gü-
venliği buradan geçiyor, öyleyse ne yapıp 
edip, bunu başaracağız. 

Değerli kardeşlerim,

Sizlerden beklentim, ülkemizin bu büyük 
mücadelesinin başarısı için zemini güç-
lü tutmanızdır. Milletimizden aldığımız 
destek ne derece çoğalırsa, bu mücadeleyi 
zafere ulaştırma imkânımız da o derece ar-
tar. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Söz-
lerimi, Peygamber Efendimizin Uhud’da 
yaptığı duadan ilhamla ifade ettiğim bir 
niyazı tekrarlayarak bitirmek istiyorum:

“Allah’ım! Hamd sana mahsustur. 

Allah’ım! Senin ihsanına kimse karşı çıka-
maz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Biz 
sadece sana tabiyiz. 

Allah’ım! Lütfundan, rahmetinden, bere-
ketinden ve rızkından bizlere bolca ihsan 
eyle… Ülkemizi ve milletimizi muhannete 
muhtaç etme… İstiklalimize ve istikbalimi-
ze göz dikenlere fırsat verme… 

Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Benim 
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… Mi-
narelerimizden ezanları susturma… Cami-
lerimizden Kur’an-ı Kerim nidalarını eksik 
etme… Semalarımızı bayrağımızdan mah-
rum bırakma…

Allah’ım! Verdiğini kimse engelleyemez. 
Engellediğini kimse veremez. Uzaklaştır-
dığını kimse yaklaştıramaz. Vatanımızın 
bekası, milletimizin huzuru için müca-
dele eden kahramanları sen koru… Sen 
âlemlerin Rabbisin. Senin her şeye gücün 
yeter. Amin!” 

Rabbim dualarımızı dergâhı izzetinde ka-
bul buyursun diyorum.

Üye kaydı yoluyla AK Parti ailesini büyüt-
me çabanızda sizlere başarılar diliyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, değerli milletvekili arka-
daşlarım, aydınlık yarınlarımızın teminatı 
sevgili gençler, hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri en kalbi duygularımla, has-
retle, muhabbetle selamlıyorum. Grup 
toplantımızın ülkemiz ve partimiz için 
hayırlara vesile olmasını Rabbim’den ni-
yaz ediyorum.

Sözlerimin hemen başında dün akşam 
Manisa’da meydana gelen depremden 
dolayı tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun 
diyorum. 

Geçtiğimiz hafta, ülkemiz bunca sıkıntıyla 
boğuşurken, birilerinin ısrarla “FETÖ’nün 
siyasi ayağı” ve bununla bağlantılı bir şe-
kilde yeni darbe teşebbüsü tartışması aç-

İdlib Harekâtı Artık “An” 
Meselesidir, Bir Gece 

Ansızın Gelebiliriz 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 19 Şubat 2020
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FETÖ’yle Gerçek Anlamda 
Amansız Bir Savaşa Sadece   
Biz Tutuştuk

Bizim bu zırvalara cevap vermemizin tek 
sebebi ise, milletimize olan saygımızdır. 
Meydanı, demokrasinin kendilerine sun-
duğu zemini yalanları ve iftiralarıyla mille-
ti zehirlemek için kullananlara asla bırak-
mayacağız. Türkiye’nin, terörle mücadele-
den ekonomiye kadar her alanda tarihinin 
en büyük mücadelelerinden birini verdiği 
şu dönemde, ülkenin ve milletin dikkatini 
dağıtmak, enerjisini heba etmek isteyenle-
re izin vermeyeceğiz. Son defa bu meseleyi 
izah edecek, ithamları cevaplandıracak, 
iftiraları atanların yüzlerine çarpacak ve 
yaşananları tarihe havale edeceğiz. 

Aziz Milletim 

Değerli arkadaşlar, 

FETÖ’yü bir terör örgütü olarak tanımlar 
ve mücadeleyi başlatırken, karşımızdaki 
sorunun büyüklüğünü az-çok biliyorduk. 
Tahmin edemediğimiz husus, CHP’nin ve 
yıllarca zahirde bu gibi yapılara karşı gözü-
ken çevrelerin, bir anda karşımıza en bü-
yük FETÖ yandaşı olarak çıkmalarıydı. Bi-
zim bu yapıyla en başından beri hem meş-
rebi, hem itikadi sorunumuz vardı. Ama 
hükümetlerimiz döneminde, ülkede bizim 
gibi düşünmeyen, hareket etmeyen herkes 
gibi bunlara da hukuk ve hakkaniyet sınır-
ları içinde yaklaştık. Doğru, ben de görüş-
tüm. Bunu kaçırmama gerek yok. Ama Er-
bakan Hocamın bunlarla ilişkisinin olma-

dığını ifade ettim. Liderler içerisinde zaten 
ilişkisi olmayan sadece o idi. Demirel’in, 
Ecevit’in, Erdal İnönü’nün görüşmüşlüğü 
vardır, şu andaki beyefendinin aynı şekil-
de, hepsinin bunlarla görüşmüşlüğü var-
dır. İrtibatları ileri derecededir. Vesayet 
tüm gücüyle üzerimize gelirken, hem bu 
işin arkasındaki FETÖ gölgesini, hem de 
örgütün bürokratik ve toplumsal işgal pro-
jesini fark edip, gereken tedbirleri 10 yıl 
öncesinden almaya başladık. 

İlk zamanlar, bu yapının oluşturduğu teh-
didi, kendi çevremize bile anlatmakta zor-
landığımızı kabul ediyorum. MİT kumpa-
sı, bu yapının gerçek niyetinin, şüpheye 
mahal bırakmayacak şekilde anlaşılmaya 
başlanmasını sağladı. Hem siyasette, hem 
bürokraside, hem de nazımızın geçtiği si-
vil toplum yapılarında bildiğimiz, teşhis 
ve tespit ettiğimiz FETÖ’cüleri süratle tas-
fiye etmeye başladık. FETÖ’nün devlet ve 
toplum hayatımızın kılcal damarlarına 
kadar sızmasının tarihi eskidir ve müseb-
bipleri çoktur, ama FETÖ’yle gerçek an-
lamda amansız bir savaşa tutuşan tektir; 
o da biziz. Biz ülkenin yönetimini devral-
dığımızda, güya bu konuda en hassas ku-
rumlar olan ordunun, emniyetin, yargının, 
akademinin kritik noktaları zaten örgüt 
tarafından işgal edilmişti. CHP dâhil ol-
mak üzere, yıllarca irticayla mücadele ba-
hanesiyle cadı avına çıkar gibi Müslüman 
avına çıkanların, tek bir gün bile, gerçek 
anlamda FETÖ’cüleri hedef aldıkları gö-
rülmemiştir. Teröristbaşının ismi ve ör-
gütün rumuzu, şimdi daha iyi anlıyoruz 
ki, kasıtlı bir şekilde, Müslümanlara karşı 
yürütülen saldırıların maskesi olarak kul-

masının gerisindeki sinsiliğe dikkat çek-
miştim. Maalesef, aynı tartışmanın hala 
sürdürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu 
ülkede FETÖ meselesinin, çok uzun ve 
derin, sosyal, siyasi, kültürel kökleri oldu-
ğunu bilmeyen kimse yoktur. AK Parti’den 
önce olduğu gibi, AK Parti döneminde de 
Türkiye bu süreci yaşamıştır. Bunları şöyle 
ekrandan da izleyeceksiniz. Bu yapı, diğer 
pek çok sivil toplum örgütü gibi, toplu-
mun ve hukukun meşru kabul ettiği sınır-
lar içinde faaliyet yürütürken tehdit ilan 
edilmiş değildir. Herhalde Sayın Ecevit’in 
CHP’nin veya DSP’nin Genel Başkanı oldu-
ğunu bilmeyen yoktur ve aradaki muhab-
beti bilmeyen de yoktur. Ne zaman ki bu 
yapının, eğitim, hayır, dayanışma sınırla-
rını aşıp, devleti ele geçirmeye çalışan bir 
örgüt olduğu netleşmiştir, işte o zaman 
karşısında bizi, milletimizi ve hukuku 
bulmuştur. 

Türkiye’de FETÖ’nün serpilmesinde, bü-
yümesinde, güçlenmesinde herkesin payı 
olabilir. Ama bu ülkede FETÖ’yü terör ör-
gütü olarak ilan edip ona savaş açan şah-
sım ve AK Parti’dir. Bu süreçleri iyi bilen 
birisiyim. FETÖ’nün bu ülkede anlaşa-
madığı, görüşemediği tek lider var, o da 
merhum Erbakan Hoca’mızdır. Erbakan 
Hoca’mızdan nefret ederdi. Hiçbir zaman 
bir araya da gelmemişlerdir. Ancak şimdi 
Erbakan Hoca’mla beraber olduğunu iddia 
eden malum zat, ne yazık ki onun mürit-
leriyle, onunla beraber dirsek temasında 
olanlarla beraber yürüyor. Onları herhalde 
ismen zikretmeme gerek var mı? İsraf olur. 

Her gün birileri çıkıp, FETÖ konusunda 
ahkâm kesmeye çalışıyor. Hâlbuki bu ül-
kede vesayet güçleri yıllarca FETÖ’ye en 
küçük bir şekilde dokunmamışlar, tam 
tersine Allah diyen, kitap diyen, namaz kı-
lan, eşi başörtülü kim varsa, onları tasfiye 
etmenin yollarını aramışlardır. İrtica ile 
mücadele kisvesi altında din düşmanlığı 
yapılmasına elbette biz de, milletimiz de 
rıza gösteremezdi. Başbakanlığım boyun-
ca, Yüksek Askeri Şuralarda önüme tek bir 
FETÖ’cünün dosyası gelmedi. Gelen dos-
yalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi. 
Çünkü takiyyeyi bir hayat biçimi haline 
getiren FETÖ’nün hiçbir mensubu, dinle, 
diyanetle ilişkili bir görüntü vermiyordu. 
Milletin değerleriyle uğraşmaktan ken-
di bünyelerini “habis ur” gibi saran FETÖ 
tehdidini görmeyenlerin bugün bizi suç-
laması, aslında kendi gafletlerini saklama 
çabasından başka bir şey değildir. Yıllar-
ca siyasi alanda insanlara değerlerinden, 
ibadetlerinden, kıyafetlerinden dolayı sal-
dıranların durumları da aynıdır. Bunlar, 
FETÖ tehdidi ortaya çıktıktan ve mücade-
le başladıktan sonra birden karşımıza en 
büyük FETÖ savunucusu olarak çıkarak, 
aslında ne kadar omurgasız olduklarını 
göstermişlerdir. Demokrasi, insan hakları, 
hukuk, adalet söylemlerini FETÖ’yle mü-
cadeleyi sulandırmak, FETÖ tehdidini ha-
fifletmek için kullananlar, bu millet için en 
az FETÖ zihniyeti kadar tehlikelidir. Bu ke-
simlerin PKK için de, ülkemize adeta savaş 
açmış her türlü iç ve dış odak için de aynı 
tutumu göstermeleri, zihniyet bozukluğu-
nun konjonktürel değil yapısal olduğunun 
işaretidir. 
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Şimdi buradan soruyorum: Şayet 15 Tem-
muz darbesi başarılı olsaydı, ertesi gün 
Kemal Kılıçdaroğlu milletin karşısına 
acaba hangi sıfatla çıkartılacaktı? Darbe 
girişimini “kurgu” diyerek önemsizleştir-
meye çalışan, darbeciler için adalet yürü-
yüşü yapan, danışmanından milletveki-
line etrafındaki nice kişi FETÖ’den hapse 
atılan böyle bir siyasetçinin, örgütle hiç-
bir ilişkisi olmadığına nasıl inanabiliriz? 
Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’yle ilişkisi, bu ör-
gütün deşifre olduğu 17-25 Aralık’la hız-
lanmış, 15 Temmuz’un ardından da zir-
veye çıkmıştır. Eline milletin kanı bulaşan 
bir örgütün savunuculuğuna soyunmanın, 
siyasetle, siyasi hesapla, şark kurnazlığıy-
la, çıkarcılıkla dahi ilgisi olamaz. Bunun 
adı, örgütün kendisine verdiği kamikaze 
görevini yerine getirmektir. 

Kariyerini feda etmeyi göze alarak örgütün 
çıkarlarını korumaya çalışan bu zatın, her 
şeyi gibi, siyasi duruşunun da yalan olma-
sı tabiidir. Çünkü nice sosyalist diye, nice 
ulusalcı diye, nice milliyetçi diye, nice libe-
ral diye, nice Kemalist diye, hatta nice şu 
veya bu İslami ekolden diye bilinen ismin, 
aslında su katılmamış FETÖ’cü çıktığını 
gördük. Kemal Kılıçdaroğlu için de aynı 
endişenin içindeyiz.

Değerli arkadaşlar,

FETÖ tehdidi konusunda kurumlarımızı 
harekete geçirdikten sonra dahi, bu yapı-
nın gerçek organizasyon şemasını çıkart-
makta zorlandık. Hatta hala bu şemayı tam 
olarak çıkartamadığımızı düşünüyorum. 
İlk kuruluş yıllarından itibaren bu yapıyı 

organize eden akıl, öyle bir sistem kurmuş 
ki, en kritik isim üzerinden dahi en fazla 
birkaç kademe geriye gidebiliyorsunuz. 
Sonra silsile kopuyor. Böylesine karmaşık 
bir yapının kendi kendine doğup gelişme-
diği açıktır. Bizi en çok da, ülkemizin her 
köşesine ve dünyanın dört bir yanına, sos-
yal ve ekonomik bir örümcek ağı gibi yayı-
lan bu örgütün CHP içinde böylesine güçlü 
olması şaşırttı. Devlet FETÖ’yü her yerde 
elbette izlemiştir, ama CHP Genel Merke-
zine yeteri kadar bakılmadığı anlaşılıyor. 

Son dönemde tedavüle sürülen en sinsi 
oyunlardan biri de, FETÖ’nün istismar 
ettiği, kendi amaçları için kullandığı bir 
takım düzenlemeler bahane edilerek doğ-
rudan milli iradenin, milletvekillerinin, 
Meclis’in hedef alınmasıdır. Kılıçdaroğlu 
ve CHP ekibi ile kimi eski askerlerin koç-
başlığını yaptığı bu oyun, geçmişte darbe-
cilerin ve cuntacıların milli iradeyi ipotek 
altına alma yöntemlerinin bir başka versi-
yonudur. Türkiye Büyük Millet Meclisin-
den çıkan her kanun, her karar, beğense de 
beğenmese de, katılsa da katılmasa da tüm 
Meclis’in, tüm milletvekillerinin namusu-
dur. Kılıçdaroğlu ve avanesi, milli iradeye 
saldırarak kendi namuslarını ayaklar altı-
na almaktadır.

Yargının FETÖ’nün tasallutundan kurtarı-
labilmesi için verilen mücadeleyi değersiz-
leştirmeye ve hatta tam tersi göstermeye 
çalışan herkes, hükmen FETÖ’cüdür. Çün-
kü şayet, 17-25 Aralık darbe girişiminin 
ardından yargıda verilen mücadele olma-
saydı, 15 Temmuz dâhil diğer saldırıları 
hukuk devleti sınırları içinde göğüsleye-

lanılmıştır. Milli Güvenlik Kurulu’nda, biz 
bu meselenin üzerine gidene kadar alınan 
kararların hepsinin de gerisindeki gizli ni-
yetin, FETÖ’yle mücadele değil toplumsal 
reaksiyonu tetikleyerek FETÖ’yü koruma 
olduğunu görüyoruz. 

İşte buyur, FETÖ’cü danışmanlar Bay 
Kemal’in yanında. Akıl hocaları onlar. Sa-
dece onlar değil, İP’in danışmanları da on-
lardan oluşuyor. Tam bir istila hareketi…

Arkadaki gerçek oyunun ortaya çıkmaması 
için kurulan bu tezgâhın yıllarca başarıyla 
yürütüldüğünü de teslim etmemiz gereki-
yor. Kasım Gülek’ten Ecevit’e kadar namlı 
CHP’lilerden 12 Eylül ve 28 Şubat darbe-
cilerine kadar herkes, bu oyunda üzerine 
düşen rolü oynamış, FETÖ’ye figüranlık 
yapmışlardır. Bu oyunun son perdesinin 
başrolü de Kemal Kılıçdaroğlu’na verilmiş-
tir. Dikkat ediniz, 15 Temmuz gecesi FETÖ, 
şahsımdan bakanlarımıza, bürokratlardan 
medya temsilcilerimize kadar, iktidarıy-
la muhalefetiyle pek çok milletvekiline 
kadar herkesin peşine düşmüştür. Bir tek 
kişi FETÖ’nün özel ilgisine, himayesine, 
korumasına mahzar olmuştur; o da Kemal 
Kılıçdaroğlu’dur. İstanbul Atatürk Havali-
manında FETÖ’cülerin tanklarıyla burun 
buruna gelen bir genel başkanın önünde 
bir anda tüm yollar açılmıştır. 

Şimdi ekranlarda, Kılıçdaroğlu’nun 15 
Temmuz’daki kaçış görüntülerini izliyor-
sunuz.  Görüyorsunuz tankların arasından 
VIP nizamiyesinden uğurlanan kim? Bay 
Kemal. Tabii burada ilginç olan bir şey 
daha var. “Haberim olsaydı ben de bekler-

dim” diyor. Bütün milletin haberi oldu, on 
binler havalimanında ama Bay Kemal’in 
kulağı var, duymadı. O geldi Bakırköy’e, 
Belediye Başkanı’nın evinde televizyondan 
süreci izledi, kahvesini orada içti. Sayın Kı-
lıçdaroğlu, biz tankların karşısındaydık. 
Biz F16’ların, helikopterlerin altındaydık, 
milletimle beraber biz havalimanındaydık 
ama sen Bakırköy’de, Başkan’ın evinde 
kahve yudumluyordun.

Kılıçdaroğlu’nun Su Katılmamış 
FETÖ’cü Olmasından 
Endişeleniyorum 

Şahsımı öldürmek için helikopterle, uçak-
la, tankla, özel yetiştirilmiş timlerle ara-
yanlar, Marmaris’ten Atatürk Havalimanı-
na kadar, Kemal Kılıçdaroğlu’na bu şefkati 
ne için gösterdiler? İnsan, bu şahsın evinin 
ve cüzdanının en gizli köşesinde 1 dolarlık 
bir banknot saklayıp saklamadığını da me-
rak etmiyor değil. Benim orada korumala-
rım gazi oldu, hanım korumalarımız aynı 
şekilde gazi oldu. Bay Kemal, senin bunlar-
dan haberin var mı? Aradan bunca zaman 
geçti, bu harekâtın içerisinde olanlar hep 
yakalandı. O SAT komandoları yakalandı, 
bir kısmı Yunanistan’a kaçtı. Bana da ada-
ya gitmemi tavsiye edenler oldu. Ben de 
o kardeşimize dedim ki “Ben bu toprak-
larda doğdum, bu topraklarda öleceğim.” 
Eğer 10-15 dakikalık bir gecikme olsaydı 
bizi vuracaklardı. Ey Kılıçdaroğlu, sen ha-
la milleti aldatmakla meşgulsün. “Kont-
rollü darbe...” Doğru, kontrol sizde ama 
başaramadınız.
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rör örgütlerinin saldırıları, tıpkı FETÖ’nün 
17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişim-
leri gibi, devleti ve milleti hedef alan alçak 
bir saldırıdır. Bay Kemal, zannediyorum 
dünkü konuşmasıydı, bunları “aydınlık 
gençler” diye vasıflandırıyor. Başta şahsı 
olmak üzere, bunlar aldatılmış gençler. Bu 
aldatılmış gençlere orada ‘çevreci’ sıfatı 
verilmek suretiyle, bu ülkede milyonlarca 
ağaç ve fidan diken bir iktidara ‘ağaç sök-
me’ yaftası yapıştıranlara ben sadece lanet 
okurum. Çağrıyı Bay Kemal yapıyor, orada 
avanesini topluyorlar. 

Yaklaşık 3 ay boyunca İstanbul başta olmak 
üzere kimi büyükşehirlerimizin meydan-
larının, sokaklarının işgal edildiği, yakılıp 
yıkıldığı bu hadisenin en küçük bir masum 
tarafı yoktur. Sadece Gezi olaylarının şu 
özet bilançosu dahi, sergilenen vandallığın 
boyutlarını göstermeye kâfidir. Olaylar bo-
yunca 46 kamu binası ile 231 polis aracı ve 
44 ambulans kullanılamaz hale getirilmiş-
tir. Vatandaşlarımıza ait 326 işyeri ile 201 
araç tahrip edilmiş, yağmalanmıştır. Kamu 
hizmetinde kullanılan 80 belediye otobü-
sü ve 85 otobüs durağı yakılmıştır. Tüm bu 
maddi zararların da ötesinde, 697 güven-
lik görevlimiz yaralanmış ve 1 polisimiz de 
şehit olmuştur. Gezi olaylarının Türkiye’ye 
doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar iken, 
dolaylı maliyeti ise yüzlerce milyar doları 
bulmuştur.  Faizler, ilk defa Gezi olaylarıy-
la tırmanmaya başlamış, işsizliğin çift ha-
neye çıkması da, enflasyonun zıplaması da 
aynı dönemde gerçekleşmiştir. 

Dolmabahçe’deki çalışma ofisimi ne yazık 
ki işgale yeltendiler. Tıpkı güneydoğudaki 

kanal açan teröristler gibi bunlar da aynı-
sını İstanbul’un göbeğinde Bezmialem Va-
lide Sultan Cami’nden Beşiktaş  istikame-
tinde yapmışlardır. Kim bunlar; “aydınlık 
gençler.” Sevsinler senin aydınlık gençleri-
ni. Bunlar, tamamıyla sayenizde aldatılmış 
gençler. Siz değil misiniz, bu ülkede yıllar-
ca terörist olarak tescil edilmiş olanların 
posterlerini Atatürk Kültür Merkezi’nin 
duvarlarına asanlar? Hani Atatürkçüy-
dünüz? Adı Atatürk Kültür Merkezi olan 
AKM’nin Taksim’e bakan cephesinde bu 
posterleri görmedik mi?  Eğer sizin aydın-
lanmış gençleriniz bunlarsa, yandık. Bizim 
aldatılmış gençlere ihtiyacımız yok. Bizim 
bu vatan için feda-i can edecek gençlere ih-
tiyacımız var.

Suriye’de Destansı    
Bir Mücadele Yürütüyoruz

Bu olayları bitirmek için öne sürülen talep-
leri hatırlıyorsunuz değil mi? Türkiye’nin, 
İstanbul Havalimanı dâhil tüm büyük pro-
jelerinin, yol, köprü, baraj, kanal yatırım-
larının durdurulması isteniyordu. Yabancı 
medya, örneği görülmedik şekilde bu olay-
ları aylarca canlı yayınlamıştır. Tamamı 
yalan olan nice haber, Gezi olaylarını des-
tekleyen medya organlarında fütursuzca 
dolaşıma sokulmuştur. Bu süreçte Taksim 
meydanında boy gösterenlere baktığımız-
da, işin gerisinde kimlerin olduğu, hiçbir 
şüpheye mahal bırakmayacak şekilde an-
laşılmaktadır. Her kim bu olayları masum 
bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa, ya 
gafildir, ya da taammüden bu ülkenin ve 
milletin düşmanıdır. 

mezdik. FETÖ’cülerin, kendi çıkarları ve 
hedefleri için her kılığa, hatta CHP’li kılı-
ğına bile girdiklerini düşündüğümüzde, 
siyasette ve bürokraside bu örgüt mensup-
larının teşhisi ve tasfiyesinin zorluğu daha 
iyi anlaşılacaktır. 

Şayet 10 yıldan beri CHP’ye rağmen yü-
rüttüğümüz mücadele olmasaydı, bugün 
FETÖ ülkemizi tümüyle işgal edecek güce 
çoktan ulaşmıştı. Biz, FETÖ’yle mücadele-
yi başlattıktan sonra, bırakınız geri adım 
atmayı, her geçen gün çıtayı daha da yük-
selttik. FETÖ’nün 40 yıllık birikimini riske 
atarak başlattığı 15 Temmuz darbe girişi-
minin sebebi bizim kararlılığımız değil mi-
dir? Tespit ettiğimiz her yerde ve her du-
rumda, örgütün tepesine bine bine, muva-
zenelerini bozduk. Mücadelenin nispeten 
yavaş yürümesinin sebebi, her işimizi hu-
kuka uygun yapmamızdan kaynaklanıyor. 

FETÖ’yle Mücadeleyi Sonuna 
Kadar Devam Ettireceğiz

Bunların bir kısmı Amerika’da, bir kıs-
mı Almanya’da, Belçika’da, Fransa’da, 
Afrika’nın değişik ülkelerinde bulunuyor. 
Her yere serpilmişler. Kendi ifadesiyle 
“Dünyanın 160 ülkesinde varız” diyor. Biz 
160 ülkede bunları kovalıyoruz. Birçoğu-
nu da aldık, alıyoruz. En son Pakistan’da-
kileri de aldık.

Eğer 15 Temmuz yapılmasıydı, hukuki alt-
yapısını oluşturduğumuz tedbirlerle bir 
süre sonra FETÖ’nün tasfiyesini zaten hız-
landırmış olacaktık. Olağanüstü hal uygu-

laması, sadece hukuki zemini oluşturulan 
bu çalışmaların daha pratik şekilde yürü-
tülmesini sağlamıştır. Hala 15 Temmuz 
neydi, ne değildi tartışması yapan, hala 
15 Temmuz’u anlayamamış gibi davranan 
zihniyet, bizzat bu işin parçasıdır. By-Lock 
listelerinin, HTS kayıtlarının, darbe gece-
si görüntüleri ve görüşmelerinin yargının 
elinde olduğunu bildikleri halde, sırf kafa 
karıştırmak için bunları dile getirenler de 
bizzat işin parçasıdır. 

Hâlbuki hukukta bu işlerin nasıl olacağını 
en iyi onlar bilir. Tabii bu gerçekleri gör-
mek için göz, duymak için kulak, ikrar ede-
bilmek için dil, hakkı teslim etmek için de 
temiz bir kalp gerekir. Rabbim bu nimetle-
rini de, maalesef, herkese bahşetmiyor. Biz 
kimin ne dediğine bakmadan bu kervanı 
yürütecek, FETÖ’yle mücadeleyi sonuna 
kadar devam ettireceğiz. FETÖ’nün eline 
tutuşturduğu malzemelerle bizim karşı-
mıza çıkanların ömürleri, çakmak taşının 
çıngısının ışığı kadar olur. Ama, Allah’ın 
yardımı ve milletimizin desteğiyle bu mü-
cadele, bu dava ilelebet sürecektir. 

Değerli arkadaşlar,

Dün yaşanan gelişmeler bize, Gezi olayları-
nı bir kez daha hatırlattı. Taksim’deki Gezi 
parkında, güya ağaç ve çevre hassasiyeti 
bahanesiyle başlayan olaylar, kısa sürede 
büyüyerek, devlete ve millete karşı sivil bir 
kalkışma halini almıştı. 

Şimdi tekrar bir daha hatırlayalım, şöyle 
ekrana bakalım. Evet… Gezi olayları, tıpkı 
askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı te-
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konuyu görüştük ve onunla da bu tespitle-
rimizi paylaştık. Bu bölgedeki gelişmelerin 
ülkemizin üzerine getireceği yükü göz gö-
re göre omuzlamaya asla niyetimiz yoktur. 
Ne pahasına olursa olsun, İdlib’i, hem Tür-
kiye, hem de bölge halkı açısından güvenli 
bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız. 

Aynı şekilde Libya’da, bu ülkenin meşru 
hükümeti olan Trablus yönetiminin yanın-
da yer almayı sürdürüyoruz. Ülkemizin 
Libya’ya ayak basmasıyla birlikte darbeci 
Hafter’in ilerleyişi zaten durmuştu. Şayet 
uluslararası toplumun da dâhil olduğu gö-
rüşmelerden adil bir anlaşma çıkmazsa, 
meşru Trablus yönetimini, ülkenin tama-
mında hâkimiyet kurması için destekle-
yeceğiz. Akdeniz’de, Libya ile yaptığımız 
anlaşmanın ardından ülkemiz lehine de-
ğişen dengeleri giderek güçlendiriyoruz. 
Bu konuda sergilediğimiz kararlı duruş 
sayesinde, Akdeniz’de ilan ettiğimiz sta-
tü, Yunanistan başta olmak üzere, konuya 
müdahil ülkeler tarafından yavaş yavaş ka-
bullenilmeye başlandı.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Sayın Trump ile 100 milyar do-
larlık ticaret hacmine ulaşma hedefimizi, 
ülkelerimiz arasındaki diğer sorunlardan 
ayrı tutma kararına vardık. Türkiye’nin 
yüksek teknoloji başta olmak üzere, ge-
leceğin ekonomisinin altyapısını kurma 
çabalarına, Amerika ile tesis edeceğimiz 
ticari işbirliğinin, inşallah büyük katkısı 
olacaktır. 

Avrupa Birliği’nin Libya ile ilgili olarak 
herhangi bir karar alma yetkisi yoktur, bu-
nu da özellikle ifade etmek isterim. 

Enflasyonu ve Faizleri Düşürme 
Konusundaki Kararlılığımız 
Sürüyor

Değerli arkadaşlar, 

Ekonomi, bizim gündemimizin değişmez 
ve daima ilk sıralarında yer alan başlığı-
dır. Diğer alanlarda ne yaşarsak yaşayalım, 
ekonominin dinamiklerini hep güçlü tut-
maya özen gösterdik. Son 1,5 yılda ekono-
mi alanında gerçekten çok büyük ve tarihi 
bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi 
en az sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz 
harekâtlar kadar önemli kabul ediyoruz. 
Bilindiği gibi 2018 Ağustos ayında, tarihin 
en sinsi ekonomik saldırılarından birine 
maruz kaldık. Bu saldırılar, daha sonra da 
farklı yol ve yöntemlerle devam etti. Aldı-
ğımız tedbirlerle, hamdolsun, spekülatif 
kur saldırılarının öncüsü olduğu bu tuzağı 
bozduk ve sebep olduğu tahribatı önemli 
ölçüde giderdik. Ekonomik göstergelerde 
Ağustos 2018 dönemi öncesini yakaladık, 
hatta pek çok alanda daha iyiye gittik. Bizi 
“Kur-faiz-enflasyon” şeytan üçgenine hap-
sederek teslim almaya çalışanları, bir kez 
daha hüsrana uğrattık. Bu tablo, dünyanın 
önde gelen finans kuruluşları başta olmak 
üzere herkesin Türk ekonomisine olan ba-
kışını olumlu yönde değiştirdi. Ülkemizle 
ilgili büyüme tahminleri, sürekli olarak 
yukarı yönde revize ediliyor. 

Toplumumuzu bölmeyi amaçlayan Gezi 
olaylarını, ülkemize yönelik her saldırı 
gibi, milletimizle omuz omuza vererek bi-
tirdik. Gezi’de başaramadıklarını 17-25 
Aralık emniyet-yargı girişimiyle denediler. 
Milletimizle birlikte, bu tuzağı da bozduk. 
Bu defa, çukur eylemleriyle doğrudan ül-
kemizin topraklarını bölmeye çalıştılar. 
Bu tezgâhı da, güvenlik güçlerimizin kah-
ramanca mücadelesiyle, teröristleri açtık-
ları çukura gömerek akamete uğrattık. 15 
Temmuz askeri darbe girişimi, aynı saldırı 
silsilesinin devamıydı. Hamdolsun, bu iha-
neti de milletimizle birlikte boşa çıkardık. 
Bugün Suriye’de verdiğimiz mücadeleyi 
de, bu sürecin bir parçası olarak görüyo-
ruz. Gezi’den Suriye’ye kadar uzanan bu 
saldırı zincirinin hedefi doğrudan Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin bütünlüğü, Türk 
Milletinin birliği, beraberliği, kardeşliğiy-
di. Hukukun her kararına elbette saygımız 
vardır. Ama bizim ve milletimizin gözünde 
Gezi’nin ve bu kalkışmanın önünde yer 
alanların hükmü asla değişmeyecektir. 
Milletimiz müsterih olsun. Ülkemizin her 
davası gibi, bu meseleyi de sonuna kadar 
kararlılıkla takip edecek, adaletin tecellisi 
için son nefesimize kadar mücadeleyi sür-
düreceğiz.

Değerli arkadaşlar,

Son dönemde, ülkemizi asıl gündeminden 
kopartarak, zamanını ve enerjisini boş tar-
tışmalarla harcatmaya yönelik kasıtlı bir 
kampanyayla karşı karşıyayız. Türkiye’nin 

ve Türk milletinin aleyhine olan her iş gibi, 
bu kampanyanın da öncülüğünü CHP ya-
pıyor. Halbuki bizim gündemimizde, böl-
gemizdeki gelişmelerden ekonomiye ka-
dar nice hayati mesele var. Sadece sınır gü-
venliğimiz değil, aynı zamanda 83 milyon 
vatandaşımızın her birinin evinde huzurla 
uyuyabilmesi bakımından kritik öneme 
sahip Suriye’de, gerçekten destansı bir mü-
cadele yürütüyoruz. Harekât bölgelerimi-
ze yönelik tacizlere en sert şekilde cevap 
veriyoruz. Şayet bu bölgelerde muhatap 
ülkeler Türkiye’nin güvenlik kaygılarını 
karşılayamazsa, kendi başımızın çaresine 
bakmak zorunda kalacağımızı her fırsatta 
açıkça söylüyoruz. 

İdlib’te, rejimin saldırganlığını sona erdi-
rip Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi i-
çin son günlere giriyoruz. Artık son ikazla-
rımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde, gerek 
Rusya’da, gerekse sahada yapılan görüş-
melerde, şu ana kadar maalesef arzu etti-
ğimiz neticeye ulaşamadık. Her ne kadar 
görüşmeler devam edecek olsa da, masada 
bizim istediğimiz yerin çok uzağında olun-
duğu bir gerçektir.  Türkiye, İdlib konu-
sunda kendi harekât planlarını uygulamak 
üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her 
operasyonda olduğu gibi, bu konuda da 
“Bir gece ansızın gelebiliriz” diyoruz. Daha 
açık bir ifadeyle, İdlib harekâtı artık “an” 
meselesidir. Ülkemizin bu konudaki karar-
lılığını hala anlamamış olan rejime ve onu 
cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız. 
İşte Cumartesi günü Sayın Trump’la da bu 
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ile sınırlandırdık. Yapılan hesaplara göre, 
bu düzenlemenin ardından yaklaşık 30 
milyar liralık bir tutar, iş insanlarımızın ve 
vatandaşlarımızın cebinde kalacak. 

Bankalarımızın hizmet kalitelerini yük-
selterek, buradan elde ettikleri gelirdeki 
azalmayı telafi edeceklerine inanıyorum. 
Milletimize bir kez daha hayırlı olmasını 
diliyorum. Ekonomide yeni müjdeleri mil-
letimizle paylaşmayı, inşallah kesintisiz 
bir şekilde sürdüreceğiz. 

Bu Tür Çapsızlıklarını Gördükçe, 
SSK’nın Nasıl Batırıldığını Çok 
Daha İyi Anlıyoruz

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye’de bunca güzel iş olurken, birileri 
sırf milletin moralini bozmak için, mesela 
ülkemizin saman ithal ettiği gibi bir yala-
nı, utanmadan, sıkılmadan tekrarlayabi-
liyor. Neymiş efendim? Aslında kaba yem 
ve saman konusunda net ihracatçı bir ül-
ke olan Türkiye, İsviçre’den saman ithal 
ediyormuş… Tabii bunlar sapla samanı 
ayırt edemedikleri için, önlerine konan 
kâğıtlarda yazan bilgilerin ne anlama gel-
diğini de kavrayamıyorlar. İsviçre’den, 32 
kilosu yaklaşık 6 bin 500 liraya, yani kilo-
su 200 liraya ithal edilen ürünün adı hubu-
bat kapçığıdır. Bu özel bitki, tarım zararlı-
larına karşı yetiştirilen bir böceğin beslen-
mesi için kullanılıyor. Kıyılarak getirildiği 
için görüntüsü samana benziyor. Malum, 
samanın kilosu 1 liradır. Hesap uzmanı 
olmasına gerek yok, akıl ve izan sahibi bir 

insan, hiç değilse fiyatından hareketle it-
hal edilen ürünün saman olmadığını anlar. 
Ama bunların husumetleri gözlerini kör 
etmiş, kalplerini karartmıştır. Hayatları ya-
lan olanların, saman gibi bir konuyu dahi 
buna alet etmelerinin takdirini milletimi-
ze bırakıyoruz. Açıkçası bu tür çapsızlıkla-
rını gördükçe, SSK’nın nasıl batırıldığını 
da çok daha iyi anlıyoruz. 

Biz kurulduğumuz günden beri milletimi-
zin karşısına sadece eserlerimizle, hizmet-
lerimizle, icraatlarımızla, başarılarımızla 
çıktık. Şimdi de aynısını yapıyoruz. 

Bu vesileyle, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde inşasını tamamladığımız 
Millet Kütüphanesini yarın hizmete aça-
cağımızın müjdesini sizlerle ve tüm halkı-
mızla paylaşmak istiyorum. Büyük ve zen-
gin kütüphaneler, medeniyetlerin alamet-i 
farikalarındandır. Ülkemize, mimarisi ya-
nında kitap ve hizmet zenginliği ile Cum-
huriyet döneminin en büyük kütüphane-
sini kazandırmış olmanın memnuniyeti 
içindeyiz. Günün 24 saati hizmet verecek 
bu kütüphanenin, tüm milletimize, araştır-
macılarımıza, öğrencilerimize, gençlerimi-
ze şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Bilindiği gibi Antarktika’ya gerçekleş-
tirdiğimiz 4’üncü bilim seferi heyetimiz 
yerlerine ulaştı. Heyette yer alan 24 bilim 
insanımız, yaklaşık 1 ay sürecek seferleri 
boyunca 15 farklı bilimsel çalışma gerçek-
leştirecek. Geçen yıl kurduğumuz geçici 
bilim üssünü kalıcı üsse çevirmek için de 
gerekli hazırlıkları, bu heyetimiz tamam-
layacak. Buradaki kalıcı üssümüzü kur-

Enflasyonu ve faizleri düşürme konusun-
daki kararlılığımızı, mevcut uygulamaları 
geliştirerek ve gerektiğinde yeni tedbirle-
ri devreye sokarak sürdürüyoruz. Merkez 
Bankası, yüzde 24’e kadar çıkan politika 
faizini, yüzde 11,25 seviyesine kadar in-
dirdi. Bu, Ağustos 2018’in bile gerisinde 
bir seviyedir. Bir dönem yüzde 40’ların te-
laffuz edildiği piyasa faizleri bugün yüzde 
8-10 düzeyine geriledi. Ey Geziciler, piyasa 
faizleri bakımından, Mayıs 2013, yani Gezi 
olayları dönemi seviyesinin dahi gerisine 
ulaşmış durumdayız. 

Ekonomide sağlanan güven ortamı, özel 
sektör yanında kamu borçlanma maliyetle-
rini de fevkalade düşürmüştür. Önceki haf-
ta yapılan kamu borçlanma ihalesinde, son 
yıllardaki en düşük maliyetli ihraçlar ger-
çekleştirildi. Dolar tahvillerinin tamamı-
nı Euro cinsi yükümlülüğe dönüştürerek, 
maliyetleri daha da azalttık. Ocak ayında 
ekonomi güven endeksi ve reel kesim gü-
ven endeksi artarken, büyümenin önemli 
göstergelerinden olan satın alma yönetici-
leri endeksi, uzunca bir aradan sonra yeni-
den 50 eşik değerinin üzerine çıktı. 

Sanayi üretimimiz 2019 yılında yüzde 8,6 
artarak, son dönemlerin rekorunu kırdı. 
Katma değerli üretim, ihracat ve istihdama 
dayalı büyüme modelimizi kararlılıkla uy-
gulamayı sürdüreceğiz. Tüm veriler 2019 
yılını pozitif bir büyümeyle kapatacağımı-
za işaret ediyor. Geçtiğimiz yılı, uzun yıllar 
sonra ilk defa cari fazla vererek kapattık. 
Türkiye’nin küçüleceğini, yıkılacağını, yer-
le yeksan olacağını iddia edenlere en güzel 
cevabı, büyüme oranımız ve cari fazlamız-

la verdik. İnşallah 2020 yılında, hedefi-
miz olan yüzde 5’i de aşarak, herkesi şa-
şırtan çok daha güçlü bir büyüme oranına 
kavuşacağız. 

Görüldüğü gibi maliyetler düşüyor, iş dün-
yasının güven düzeyi yükseliyor, vatan-
daşımızın geleceğe olan umudu artıyor. 
Ekonomideki her olumlu gelişmeyi iş dün-
yamıza, piyasalarımıza, vatandaşlarımıza 
yansıtmaya özel önem veriyoruz. 

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın uzun za-
mandır şikâyetçi olduğu, bankaların aldık-
ları ücret ve komisyonlarla ilgili gereken 
adımlar da atıldı. Bankaların verdikleri 
hizmetlerin karşılığı olarak müşterilerin-
den aldıkları ücret ve komisyonlara bir 
standart getirildi. Ticari müşterilerden alı-
nabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısı 
2 bin 400 çeşitten 51 adede, finansal tü-
keticilerde, yani vatandaşlarda ise 20’den 
16’ya düşürüldü. Böylece ister esnaf veya 
sanayici, ister vatandaş olsun hiç kimse, 
hesap açmadan hesap işletmeye, kredi tah-
sisinden kredi kapatmaya kadar pek çok 
kalem altında sürekli ve sürpriz ücretler ö-
demek zorunda kalmayacak. Hangi hizmet 
için ne kadar ödeme yapılacağı önceden 
belli olacak. Vatandaşımız öğrenci olan 
evladına üç-beş yüz lira harçlık gönderir-
ken, bankanın buna ortak çıkmasını engel-
leyerek, kullandığı araca göre 1 lira ile 5 
lira arasında standart bir ücret ödemesini 
sağladık. Ticari kredilerde de yüzde 10’la-
ra varan erken ödeme komisyonunu, 2 yıla 
kadar olanlarda yüzde 1’e, 2 yıldan uzun 
olanlarda yüzde 2’ye düşürdük. Kredi kar-
tı nakit avans komisyonlarını da yüzde 1 
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duğumuzda, Antarktika’da bayrağımızı 
daimi dalgalandıracağız. Antartika’daki 
çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. 

Bir başka müjdemiz de sondaj gemileri-
mizle ilgilidir. Fatih ve Yavuz’un ardından, 
üçüncü sondaj gemimizi de aldık. Bu, 11 
bin 400 metre derinliğe kadar inebilen al-
tıncı nesil bir ultra deniz sondaj gemisidir. 
Mart ayında ülkemize ulaşacak gemimizin, 
geliştirme ve test işlemlerinin ardından bu 
yıl içinde sondaja başlamasını planlıyoruz. 

Sözlerime son vermeden önce, bugün bü-
yük AK Parti ailesine katılma kararı alan 5 
belediye başkanımızı sizlere tanıtmak isti-
yorum. Evet…

Afyon-Bolvadin Belediye Başkanı Fatih 
Kayacan’a…

Bilecik-Pazaryeri Belediye Başkanımız Ze-
kiye Tekin’e…

Bilecik-Osmaneli Belediye Başkanımız 
Münür Şahin’e…

Sakarya-Pamukova Belediye Başkanımız 
İbrahim Güven Övün’e…

Siirt-Baykan-Veyselkarani beldesi Belediye 
Başkanımız Murat Akgün’e…

AK Partimize hoş geldiniz diyorum. 

Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, değerli milletvekili arka-

daşlarım, sevgili gençler, hanımefendiler, 

beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 

hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Grup 

toplantımızın ülkemiz ve partimiz için ha-

yırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz 

ediyorum.

Yaş günüm için hazırlanan sürpriz, çok 
kısa da olsa benim için çok duyguluydu. 
Çocukluk yıllarıma beni götürmesi, bunun 
yanında da tercih edilen oradaki birkaç 
anekdot gerçekten çok çok önemliydi. İş-
te, bu simitti, bu kitaptı, bu suydu... Bun-
ların üçü çocukluk yıllarımın en önemli 
başlıklarıydı. Sınıfımdaki bir arkadaşımın 

Bay Kemal, Zihnini 
Emperyalistlere 

Gönüllü Olarak Satmış Biridir

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 26 Şubat 2020
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dana gelen depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan 
rahmet, yaralılara sıhhat diliyorum. Bilim 
insanları, yeni depremler beklendiğinin 
haberlerini veriyor. Son bir asırda ülkemiz-
de 6 ve daha üzeri büyüklüğe sahip 57 dep-
rem yaşadığımızı ve 80 bin vatandaşımızı 
yıkıntılar altında kaybettiğimizi düşün-
düğümüzde, bu ikazlara hak vermemek 
mümkün değildir. Ülkemizin mevcut yapı 
stokunun, bilhassa da bizim dönemimiz-
den önce yapılanların önemli bir bölümü, 
depreme ve diğer tabii afetlere dayanıksız-
dır. Öyle ki, birçok şehrimizin neredeyse 
tamamına yakınını yıkıp yeniden yapmak 
gerekiyor. 

Türkiye gibi 83 milyon nüfusa, 10 milyon 
binada 30 milyon bağımsız birime sahip 
bir ülkede böylesine köklü bir dönüşümü 
gerçekleştirmenin kolay olmadığı orta-
dadır. Yapılan değerlendirmelere göre ilk 
etapta dönüştürülmesi gereken konut sa-
yısı 6 milyon 700 bindir. Başka hiçbir şey 
yapmayıp, tüm yatırımları durdurup, tüm 
maaş ve destek ödemelerini kesip kamu 
kaynaklarının hepsini bu işe aktarsak bi-
le, bu dönüşüm yıllarca sürer. Devlet ve 
millet olarak ele ele vererek, en riskli olan 
yapılardan başlayıp bu süreci adım adım 
yürütmek mecburiyetindeyiz. 

Öncelikle, durumları aciliyet arz eden bi-
naların yıkılıp yeniden yapılması için bir 
çalışma başlattık. Hedefimiz her yıl 300 
bin yeni konut inşa ederek, önümüzdeki 
5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüş-
türmektir. TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar 
tamamladığımız ve inşa halindeki 863 bin 

konut, bu bakımdan önemli bir örnektir. 
Aynı şekilde bizim dönemimizde kamu fa-
aliyetleri için inşa edilen hizmet binaları, 
okullar, spor salonları, yurtlar, hastaneler, 
camiler ve diğer birimler de depreme da-
yanaklıdır. Kentsel dönüşüm çalışmaları-
nı başlattığımız 2012’den bugüne kadar 1 
milyon 350 bin konutu bu kapsama aldık. 
Bu konutlarda oturan vatandaşlarımızın 
mağdur olmaması için kira yardımı, hibe, 
destek, kamulaştırma gibi çalışmalar için 
17 milyar lira kaynak kullandık. 

Marmara depreminin ardından altyapısı 
ve diğer birimleriyle 43 bine yakın konu-
tu tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim 
etmiştik. Van, Kütahya, Bingöl, Dinar dep-
remlerinin ardından da, yine altyapısıyla 
birlikte 38 bine yakın konut inşa edip, va-
tandaşlarımızın hizmetine sunduk. Geçen 
yıl başlattığımız 65 bin konutluk dönüşüm 
projesinin bir kısmı tamamlandı, kalanla-
rı sürüyor. Kanalistanbul tek başına, diğer 
işlevlerinin yanında, 500 bin konutluk bir 
kentsel dönüşüm projesidir. 

Elazığ-Malatya depreminin ardından en-
kaz kaldırma, ağır hasarlı binaların boşal-
tılması ve tehlike arz edenlerin yıkımı ile 
hasar tespiti çalışmaları 12 günde tamam-
landı. Buna göre Elazığ’da yıkık 263 bina, 
ağır hasarlı 7 bin 698 bina, orta hasarlı 
1.540 bina tespit edildi. Bu binalarda top-
lamda 19 bin 821 bağımsız birim bulunu-
yor. Malatya’da ise 370 yıkık bina, 2 bin 
794 ağır hasarlı bina, 621 orta hasarlı bina 
olduğu, bu binalarda 6 bin 691 bağımsız bi-
rim bulunduğu belirlendi. Netice itibariyle 
Elazığ’da 19 bin 180, Malatya’da 4 bin 432 

kitabevleri vardı. Oradan elde ettiğim bu 
imkânlarla ilk ufak da olsa kütüphane-
me aldığım eser Ömer Nasuhi Bilmen 
Efendi’nin Hukuk-i İslamiyye Kamusu idi. 
Taksitlerini simit satarak, su satarak öde-
miştim. O günden bu güne de hamdolsun 
bu şekilde yürüyerek geldik. Arkadaşlarım 
bunları gerçekten güzel tespit etmiş, yaka-
lamış. Anneciğimin de evdeki makinesin-
de özellikle komşulara diktiği elbiselerle 
her hafta sonu yatılı okumam hasebiyle 
bana vermiş olduğu 3-5 kuruşla haftayı 
doldurur giderirdim. Böyle başlayan bir 
hayat ve şimdi de Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi’ndeki bu muhteşem dev kütüphane 
ile işte tırmandığımız nokta… Şüphesiz ki 
kitap bizim için en önemli yol arkadaşı-
dır. Unutmayalım ki her kitap bir alimdir. 
Onun için kitap, saygıdeğerdir. Onun için 
kitap bizim medeniyetimizde büyük öne-
me haizdir. Bu sürprizde emeği geçenlere 
çok teşekkür ediyorum.

Sözlerimin hemen başında, tüm İslam ale-
minin ve milletimizin, dün başlayan mü-
barek üç ayları ile yarın gece idrak edeceği-
miz Regaip Kandilini tebrik ediyorum. Bu 
mübarek ayların ve önümüzdeki günlerde 
ardı ardına idrak edeceğimiz mübarek ge-
celerin, Müslümanlara ve tüm milletimi-
ze hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz 
ediyorum. İslam dünyasının her köşesin-
den feryatların yükseldiği, zalimlerin her 
geçen gün daha da azgınlaştığı, zulmün 
adeta arşa çıktığı bir süreçten geçiyoruz. 
İlk kıblemiz Kudüs’ün mahremiyetine yö-
nelik pervasız saldırılar giderek artıyor. İş-
te böyle bir dönemde Rabbimizden, idrak 
ettiğimiz mübarek ayların ve gecelerin ha-

tırına birliğimizi, beraberliğimizi, kardeş-
liğimizi, mücadele gücümüzü artırmasını 
diliyorum. 

Merhamet, sevgi, kardeşlik, dayanışma iki-
limi olan bu mübarek ayların ve gecelerin 
ne kadar hakkını vererek yaşarsak, önü-
müzdeki meselelerin üstesinden kolayca 
gelecek gücü o derece kendimizde bulabi-
liriz. Şayet çevremizde tek bir garip, tek bir 
ihtiyaç sahibi, tek bir imkânsızlıktan dola-
yı gözü yaşlı, kalbi kırık insan varsa, ne bu 
mübarek ayları, ne de bu mübarek geceleri 
hakkıyla değerlendirememişiz demektir. 
Müslüman olmak sadece namaz kılmak-
tan, oruç tutmaktan, hacca ve umreye git-
mekten ibaret olsaydı, nefse ve küfre karşı 
verilen onca mücadeleye gerek kalmazdı. 
İnancımızın asıl ölçüsü, Rabbimizin bize 
gösterdiği şekilde “İyiliği emredip kötü-
lüğü nehyetme” düsturunu ne derece ha-
yata geçirebildiğimizdir. Gelmiş geçmiş 
tüm Peygamberlerin görevi, insanlığa işte 
bu temel ilkeyi vaz etmek olmuştur. Bize 
düşen de aynı yolda ilerlemektir. Rabbim 
hepimize inancımızın özünün farkında ol-
mayı ve buna uygun şekilde yaşamayı na-
sip etsin diyorum. 

Depreme Hazırlık Çalışmalarını 
Devletle Vatandaş Birlikte 
Yürütmelidir

Değerli arkadaşlar, 

Deprem felaketi kendini bize sürekli hatır-
latıyor. Son olarak Van’da can kaybıyla so-
nuçlanan bir deprem yaşadık. Van’da mey-
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kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, 
söylediği her sözle ve yaptığı her davranışla 
“arkadaşlar” dediği teröristlerin arkalarında 
duran bir kişi, bu ülkenin ancak hasmı ola-
bilir. Türkiye, tarihinin en kritik mücadele-
lerinden birini verirken, sürekli devletini ve 
milletini tahkir eden, askerinden hakimine 
kadar tüm kamu görevlilerine saldıran bir 
kişi, ülkesine değil düşmanlarına hizmet 
ediyor demektir. Ömrü boyunca ülkenin 
ve milletin hayrına tek bir icraatı olmamış, 
devlet nasıl yönetilir, uluslararası ilişkiler 
nasıl yürütülür zerre kadar bilgisi olmayan 
bir kişi, kürsüde mavra keserek sadece ken-
dini tatmin edebilir. 

Suriye meselesinin ne olduğunu zerre ka-
dar idrak edememiş bir kişinin, bu konu-
da söylediği söz, ancak sinek vızıltısı kadar 
değer taşır. Hele hele, “İdlib’te adam kendi 
toprağını savunuyor” diyerek, kendi ülkesi 
yerine rejimin yanında yer alan, kahraman 
askerlerimizin mücadelesine hakaret eden, 
şehitlerimize saygısızlık yapan, gazilerimizi 
rencide eden bir kişi, asla bu milletin evladı 
olamaz. 

İnsanda vicdan önemli bir sestir. İdlib’deki 
o yavruları televizyon ekranlarında izlemi-
yor musun? Üç, beş, yedi yaşındaki o yavru-
ların, ayakları çırılçıplak, o çamur deryaları-
nın içerisinde nasıl sığınacak yer aradıkları-
nı görmüyor musun?  O yavruların ahı sana 
yeter. O anneler, o babalar, o çamur deryala-
rı içerisinde başlarını sokacakları bir çadır 
dahi bulamıyorlar. Bunları bu katil Esed’in 
insafına mı bırakacağız? 

Bana yaptığı teklife bak: “Git Esed ile görüş” 
diyor. Sen daha Esed’i görmediğin zaman 
ben onunla görüşüyordum zaten. Ama biz 
ona hangi teklifi yaparsak yapalım, adam 
olmadığını gördük. Bunda insaf diye bir 
şey yok. Suriye’de Esed rejimi Kürtlere pa-
saport dahi vermiyordu. Ben de kendisine 
tavsiyede bulunuyordum, “Bunlar senin 
vatandaşın. Niye pasaport vermiyorsun?” 
Ama vermedi. Bay Kemal kalkıyor, bize bu 
noktada ahkam kesiyor. Sen siyaseti bil-
miyorsun, siyasetin cahilisin. Nerede ne 
oluyor haberin yok. Bunları tanımıyorsun. 
Bunlar cibilliyet fukarası. Bunlar hiçbir 
zaman kalkıp da kendi vatandaşına dahi 
insanca müdahale edebilecek durumda 
değiller. Bunu yapmadılar. 

Bunu Kürt vatandaşlara da anlatıyorum. 
Onlar da Suriye’nin kuzeyinde, kuzey do-
ğusundaki Kürt vatandaşlarımla ilgili bu 
durumları bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Ama 
bildikleri halde hala bunlardaki Erdoğan 
düşmanlığı ne yazık ki tavan yapmış va-
ziyette. Terör örgütlerine maalesef destek 
vermeye devam ediyorlar. 

Bay Kemal, Beşşar Esed ile görüşmemi tav-
siye ediyor. Sen görüşüyorsun zaten, yeter. 
Adamlarını gönderiyorsun, onlar görü-
şüyorlar. Ama bizim adımıza değil kendi 
adına. Apo’nun ortaklarıyla da zaten or-
taklığı var.  Ankara’dan İstanbul’a beraber 
yürüdüler. Bununla kalmadılar, Avrupa 
Parlamentosunda yine beraber dirsek dir-
seğe oturdular, oradan da yine ülkemize 
saldırdılar. Bunlar bu ülkenin menfaatleri-
ni, çıkarlarını savunmazlar. Kalkıp da AK 
Parti’yi Avrupa Parlamentosunda Türkiye 

yeni konut yapılması gerektiği ortaya çıktı. 
Şu ana kadar Elazığ’da 960 ve Malatya’da 
678 konutun, yıl sonunda teslimleri yapı-
lacak şekilde inşasına başlandı. Elazığ’da 
TOKİ’nin daha önce inşa ettiği 400 konu-
ta da vatandaşlarımız taşınmaya başladı. 
Diğer konutların inşasıyla ilgili çalışmalar 
süratle devam ediyor. Hedefimiz bir yıl 
içinde 23 bin 612 konutun tamamını biti-
rip vatandaşlarımıza teslim etmektir. 

Bu projeler, konutlar yanında okullarıyla, 
camileriyle, parklarıyla, millet bahçeleriy-
le, yollarıyla, alışveriş merkezleriyle tam 
tekmil yaşam alanları olarak planlanıyor 
ve yapılıyor. Güçlendirme yapılacak yer-
ler için de vatandaşlarımıza konut başına 
27 bin liraya kadar destek veriyoruz. Ağır 
hasarlı binalardaki dairelerin maliklerine 
AFAD vasıtasıyla 11 bin lira, kiracılarına 
5 bin lira, orta hasarlı binalardaki daireler 
için de yine 5 bin lira yardım yapıyoruz. 

Devlet, elbette felakete uğrayan vatanda-
şının yanında olacak. Ancak, depreme 
hazırlık çalışmalarını devletle vatandaşın 
birlikte yürütmesi gerekiyor. Vatandaşla-
rımızdan, sahibi oldukları yapıların risk 
seviyesini hemen tespit ettirip, depreme 
dayanıksız olanları süratle dönüştürmele-
rini bekliyoruz. Bugüne kadar 22 milyon 
vatandaşımızın oturduğu konutların 
depreme dayanaklılığı teyit edildi. Ama-
cımız bu sayıyı kısa sürede önce 35 mil-
yona çıkarmak, sonra da nüfusumuzun 
tamamına teşmil etmektir. İnşallah mil-
letimizle birlikte bu meselenin de üste-
sinden gelecek, ülkemizi depreme hazır 
hale getireceğiz. 

Diğer taraftan, Elazığ-Malatya depreminin 
ardından AK Parti Meclis Grubu olarak 
başlattığımız yardım kampanyasında yak-
laşık 1 milyon 600 bin lira toplandı. Grup 
yönetimimiz bu parayı AFAD hesabına 
aktaracak. Yardım kampanyamıza iştirak 
eden milletvekillerimize ve teşkilat men-
suplarımıza teşekkür ediyorum. 

Bay Kemal, Sen Siyaseti 
Bilmiyorsun, Siyasetin Cahilisin

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’nin pek çok sıkıntısı var, ama CHP 
zihniyeti ve onun başındaki zatın hezeyan-
ları hala en önemli meselemiz olmayı sür-
dürüyor. Hayatı kendi ülkesine karşı mü-
cadele etmekle geçmiş bir zatın zırvalarını 
muhatap almamak için elimizden geleni 
yapıyoruz. Ancak, milletimize olan saygı-
mız gereği, yalanların ve iftiraların ortada 
kalmaması için, kendimizi bazı gerçekleri 
ifade etmek mecburiyetinde hissediyoruz. 
Açık konuşmak gerekirse, karşımızda has-
talıklı bir zihniyet vardır. Önce adaletten ve 
yargıya saygıdan bahsedip, ardından yargı-
ya, hakimlere, savcılara, adalet kurumla-
rına her türlü hakareti yapan bir zihniyet, 
başka nasıl ifade edilebilir, bilmiyorum. 

Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve 
elindeki imkânları emperyalistlere gönül-
lü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz, 
onun adı da Bay Kemal’dir. 27 Mayıs ve 12 
Eylül darbe yargısını bile yüceltecek ka-
dar alçalabilen bir kişi, artık sözün bittiği 
yere ulaşmış demektir. FETÖ’den PKK’ya 
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dolar gelir elde ettik. Yine geçen yıl yapılan 
saman ve benzeri ürün ithalatının bedeli 
ise 1.953 ton karşılığı olarak 428 bin dolar-
dır. İşte olay bu kadar basit… Hem de Bay 
Kemal’in bile anlayabileceği kadar basit… 

Gelelim buğday meselesine… Yılda 20 mil-
yon ton buğday üretiyor ve 18,5 milyon 
ton da tüketiyoruz. Peki, buna rağmen 
niye buğday ithal ediyoruz? Çünkü Tür-
kiye, dünyanın en önemli gıda üretici ve 
ihracatçılarından biridir. Tarım ürünleri 
ihracatımız 2002 yılında 3,8 milyar dolar 
iken, 2019 yılında 18 milyar dolara yüksel-
di. Yani, yaklaşık 5 katına çıktı. Söylenenin 
aksine Türkiye, tarım ürünlerinde ithalat-
çı bir ülke değil, net ihracatçı bir ülkedir. 
2019 yılında dış ticaret fazlamız 5,3 milyar 
dolara ulaştı. Bizim üretimimiz gıda sana-
yinin talebini karşılamaya yetmediği için, 
yurt dışından ithal edilen buğday, makar-
na, bisküvi, un gibi katma değerli ürünle-
rin üretiminde ve ihracatında kullanılıyor. 
Bay Kemal, dünya un ihracatında 1’inci, 
makarna ihracatında ise 2’inci sıradayız. 
Patates ve soğan gibi ürünlerin ihracatı-
na da, iç talepte herhangi bir sıkıntıya yol 
açmamak için, kontrollü bir şekilde izin 
veriliyor. Nitekim geçen yıl 226 bin ton so-
ğan, 145 bin ton patates ihraç ettik. Bir kez 
daha söylüyorum, bu bilgileri milletimize 
olan saygımız sebebiyle kamuoyumuzla 
paylaşıyoruz. Yoksa, CHP’nin başındaki 
zatın dünyasının saman konusunu bile 
anlamaya yetmediğini hep birlikte zaten 
görüyoruz. 

Değerli arkadaşlar,

Kendisine verilen, ülkenin ve milletin yü-
rüttüğü tarihi mücadeleye saldırma görevi-
ni canhıraş bir şekilde yerine getiren CHP 
yönetiminin bir amacı da, kurduğu kirli 
ittifakları gizlemektir. Ama ne kadar uğra-
şırlarsa uğraşsınlar, herkesin zaten bildiği 
gerçeklerin, birileri tarafından ikrar edil-
mesinin önüne geçemiyorlar. Elbette siya-
sette ittifaklar vardır ve meşrudur. Meşru 
olmayan, bu işi gizli-saklı yapmak, özellik-
le de ucu terör örgütlerine çıkacak şekilde 
yürütmektir. Ellerinde milletin kanı olan-
larla yapılan ittifakın adı siyaset değil iha-
nettir. Böyle bir ittifakın, dünyanın nere-
sine giderseniz gidin demokrasilerde yeri 
yoktur. Sizlerin de takip ettiği gibi, bölücü 
örgütün güdümündeki partinin eş başkanı 
çıktı, CHP’ye, artık ittifak ilişkilerini aleni-
leştirme çağrısı yaptı. Bu ne demektir? Bu-
güne kadar gizli yaptık, şimdi artık açıktan 
açığa yapalım. Bu partinin bir diğer eşbaş-
kanı da daha önce, İstanbul’dan Ankara’ya 
kadar CHP’nin kazandığı belediyelerin 
hepsinde de katkıları olduğunu ve hakları-
nı istediklerini söylemişti. Bugün pek çok 
CHP belediyesinin yönetim kademelerin-
de, bölücü terör örgütünün güdümündeki 
parti tarafından tayin edilmiş kişilerin gö-
rev yaptığı biliniyor. Hatta bu durumdan 
rahatsız olan kimi CHP’lilerin partilerin-
den istifa ettikleri görülüyor. Gerçi mutla-
ka çıkıp bu gerçeği de inkâr edeceklerdir. 
Ama bu ittifakla kazanılan CHP’li beledi-
yelerin olduğu yerlerdeki halkın tamamı, 
yaşanan çarpık ilişkiyi gayet iyi biliyor.

düşmanlarına şikâyet etmek kadar alçal-
mak olabilir mi? Gayri milliliğin, gayri yer-
liliğin temsilcileri bunlardır. 

Gazi Mustafa Kemal’in 
Trablusgarp’ta Ne İşi Vardı?

Libya’da ülkemizin ne yapmaya çalıştığı-
nı anlamamış bir kişinin bu konuda söy-
ledikleri, deryada damla hükmünde dahi 
değildir. Bay Kemal, “Libya’da ne işimiz 
var?” diyor.  Hani CHP’nin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal’di? Demek ki Gazi Mustafa 
Kemal’in hayatından da haberin yok. Ga-
zi Mustafa Kemal’in oralarda ne işi vardı, 
Trablusgarp’ta ne işi vardı, niye oralara git-
ti? Bizim bir tarihimiz var. Biz tarihimizi 
inkâr eden değil, tarihimize sahip çıkan, 
tarihimizle geleceğe yürüyen bir siyasi 
partiyiz. Libya’da Türk aşiretleri bulunu-
yor. Ama Bay Kemal’e sorun, bilmez. Bu 
adam, CHP’nin 15-20 yıllık geçmişini da-
hi bilmez. Uluslararası ilişkilerde dostlu-
ğun ve düşmanlığın, ancak ülkemizin ve 
milletimizin çıkarlarıyla ilgili bir kavram 
olduğunu fark edememiş bir kişinin bu ko-
nularda söyledikleri, hezeyandan ibarettir. 
Tank üretmeyi teneke kutu üretmek, uçak 
üretmeyi kâğıttan model yapmak, savun-
ma ve muharebe sistemleri geliştirmeyi 
beş taş oynamak sanan birisine, elbette ne 
desek boştur. 

Esasen, bu zihniyet ülkemize yabancı de-
ğildir. Türk Milleti, Çanakkale’de 7 dü-
vele karşı mücadele ederken de, emper-
yalistlerin borazanlığını yapanlar vardı. 
Galiçya’dan Libya’ya kadar en geniş ma-

nada vatan müdafaası yürüttüğümüz bir 
dönemde de birileri manda savunuculuğu 
yapıyordu. İstiklal Harbimizde, Yunan’a ve 
onun arkasındaki güçlere alkış tutanlar ol-
duğunu biliyoruz. Cumhuriyetimiz kurul-
duktan sonra da, CHP çatısı altında varlı-
ğını sürdüren bu hastalıklı zihniyet, fırsat 
buldukça kafasını çıkartıp aynı sapkınlığı 
sergilemekten geri durmamıştır. Şimdi 
bu anlayışın bayraktarlığını CHP’nin ba-
şındaki zat yapıyor. Yalanlarını ve iftira-
larını, mahkemelerde defalarca mahkum 
olmasına rağmen sürekli tekrar etmekten 
geri durmuyor. Bu millet dün de istikla-
li ve istikbali için emperyalistleri de, on-
ların ülkemiz içindeki payandalarını da 
ezip geçmişti, inşallah bugün de aynısını 
yapacaktır. Gavurun kılıcını çalarak bu 
milletin canını acıtabilirsiniz, yüreğini ya-
ralayabilirsiniz ama asla mücadele azmini 
kıramazsınız. İşte bunun için CHP’yi mille-
timize, başındaki zatı da işinin erbabı olan 
hekimlerimize havale ediyorum. 

Esasen, bu zatın sürekli dönüp dolaşıp sa-
man konusunu açması, zihin dünyasının 
çapıyla ilgili yeteri kadar fikir vermeye ye-
terlidir. Daha bu ülkenin saman meselesini 
anlayamamış bir kişiden, bölgesel ve küre-
sel düzeydeki politikalarını kavramasını 
beklemenin haksızlık olduğunu da kabul 
ediyorum. Her ne kadar kendisinin anla-
mayacağını biliyorsak da, saman konu-
sunu bu zatın zihin çapına uygun şekilde 
tekrar izah edelim de, hiç değilse mesele 
onu dinleyenlerin aklında yanlış kalmasın. 
Türkiye 2019 yılında yaklaşık 24 milyon 
ton saman üretmiştir. Bu samanın yakla-
şık 85 bin tonunu ihraç ederek 14 milyon 
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gözetleme kulelerimizi kuşatma altına 
alanlara verdiğimiz süre doluyor. Bu ay so-
nuna kadar gözetleme ve gözlem kuleleri-
mizi bu kuşatmalardan kurtarmanın plan-
laması içindeyiz. Rejimin kendi toprakla-
rını kurtarmanın değil, kendi halkını yok 
etmenin ve bölgeyi çoğu da dışarıdan geti-
rilen mezhepçi fanatiklerin eline bırakma-
nın hesabını yaptığı, artık inkâr edilemez 
bir gerçek olarak karşımızdadır. Suriye’de 
asıl topraklarını, özgürlüklerini ve gele-
ceklerini kurtarmak isteyenler, ülkemizle 
birlikte hareket eden gruplardır. Bunların 
muhalefeti Esed rejimine, muhabbeti ise 
kendi vatanlarına ve halklarına karşıdır. 
İdlib’teki askeri varlığımızı, hem gözlem 
ve kontrol noktalarımızdaki askerlerimi-
zin güvenliğini sağlamak, hem de halkı 
Esed rejiminin zulmüne karşı korumak 
için güçlendirdik. Şu anda en büyük sı-
kıntımız hava sahasını kullanamıyor olu-
şumuzdur. İnşallah yakında buna da bir 
hal çaresi bulacağız. 

Aynı zamanda diplomatik kanalları da 
sonuna kadar çalıştırıyoruz. Türkiye’yi 
köşeye sıkıştırarak istediklerini kabul 
ettirebileceklerini sananlara, bu coğraf-
yanın bir özelliğini hatırlatmak isteriz. 
Bu coğrafya, kendini büyük gören nice-
lerini, daha ne olduğunu bile anlamadan 
bir anafor gibi savurup yutmuştur.  Biz 
coğrafyanın misafiri değil ev sahibiyiz. 
Bunun için İdlib’te en küçük bir geri a-
dım atmayacak, rejimi mutlaka belirledi-
ğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın 
evlerine dönüşünü sağlayacağız. 

Suriye’nin Ne Topraklarında,  
Ne Petrolünde Gözümüz Yoktur

Türkiye olarak bu konuda kararlıyız ve her 
türlü fedakârlığı göze alıyoruz. Hani şair 
“Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kır-
mak ile” diyor ya, bu millet işte böyle bir 
millettir. Şehadet bizim için bir son değil, 
payelerin en büyüğüdür. Milletimiz, 15 
Temmuz gecesi, topyekün bu ruha sahip 
olduğunu, yeri geldiğinde hiç düşünme-
den ölümün üzerine yürüyebileceğini gös-
termiştir. Asıl mesele, Suriye’de bize karşı 
dostluğa ve müttefikliğe sığmayacak ta-
vırlar içine girenlerin ne kadar fedakârlığı 
göze aldıklarıdır. Savaşta tank, top, uçak, 
füze, kurşun bir yere kadar işe yarar. Asıl 
mesele yürektir, asıl mesele inançtır, asıl 
mesele imandır. Hamdolsun bunların hep-
si de milletimizde ziyadesiyle vardır. Üstü-
ne, her geçen gün daha da geliştirdiğimiz 
savunma sanayimizi ilave ettiğinizde, or-
taya çıkan tabloyu herkesin tekrar düşün-
mesini tavsiye ederim. Ülke olarak, Tek 
Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet 
ilkesine tüm kalbimizle bağlıyız. 

Biliyoruz ki, bugün Suriye’yle olan 911 ki-
lometrelik sınırımızın ötesinde verdiğimiz 
her mücadeleyi, yarın kendi toprakları-
mızda, bugünkünden 10 kat, 100 kat bü-
yük kayıplarla yürütmek zorunda kalaca-
ğız. Terörle mücadeleyle geçen 35 yılımız, 
bunun en büyük delilidir. Suriye’nin ne 
topraklarında, ne petrolünde, ne de başka 
bir değerinde gözümüz yoktur. Tek istedi-
ğimiz, tarihi ve kültürel kardeşlerimiz ola-
rak gördüğümüz Suriyelilerin ne zalim re-

Bu Ülkenin İmkânlarının Terör 
Örgütlerinin Emrine Verilmesine 
Asla Müsaade Etmeyeceğiz

CHP’nin başını çektiği ittifak blokunun bu 
kirli ilişkisini meşrulaştırmak için kullanı-
lan bir diğer partideki sıkıntıların da gide-
rek arttığı anlaşılıyor. Eee… Terör örgütüy-
le böyle gizli-saklı yol yürürsen, gün gelir 
senden bunun bedelini isterler. Bu bedel 
kimi zaman siyasi ihanet, kimi zaman ken-
dini inkâr, kimi zaman da ekonomik rant 
olur. Milletin CHP’li başkanlara hizmet 
umuduyla teslim ettiği belediyeleri terö-
ristlere peşkeş çekerseniz, bunun bedelini 
hem siyaseten, hem hukuken, hem de mil-
letin nefretini üzerinize çekerek ödersiniz. 
Ülkemizin kahraman askerleri, polisleri, 
jandarmaları, korucuları dağ başlarında, 
sınır boylarında, sınır ötesinde teröristle 
mücadele ederken, onların siyasi uzantı-
larıyla ittifak kuranlar için yolun sonu gö-
zükmüştür. 

CHP gibi bir partiyi götürüp bölücü terör 
örgütünün kadrolarına teslim eden zihni-
yetin, diğer alanlardaki hezeyanlarına da 
şaşırmamak gerekiyor. Bu zihniyet elbet-
te Suriye’deki mücadeleye de karşı çıkar, 
“Libya’da ne işimiz var” diye de sorar, dev-
letin tüm kurumlarını ve çalışmalarını da 
sabote etmeye çalışır. Bize düşen görev, 
CHP’li belediyelerdeki bu ihanetleri, hır-
sızlıkları, yolsuzlukları adım adım takip 
edip milletimizin huzuruna çıkarmaktır. 
İl ve ilçe teşkilatlarımız ile belediye meclis 
üyelerimizin tamamı, bulundukları yerler-
de tüm güçleriyle bunun üzerine gitmeli-

dir. Bu tür davranışlar içine giren belediye 
başkanlarını bizimki dahil hangi partiden 
olursa olsun affetmeyecek, gözünün yaşı-
na bakmayacağız. 

Bölücü terör örgütünün güdümündeki 
partilerin belediyelerini de, ilgili kurum-
larımız aracılığıyla yakından takip edi-
yor, somut tespit yaptığımız anda gereği-
ni yerine getiriyoruz. Ülkenin ve milletin 
imkânlarının ne bireysel olarak istisma-
rına, ne de terör örgütlerinin emrine ve-
rilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Mil-
letimiz AK Parti’yi, devletin imkânlarını 
birilerinin tasallutundan kurtarıp kendi 
hizmetine sunduğu için böylesine sıkı bir 
şekilde sahipleniyor. Partimizin misyonu-
na ve halkımızın beklentilerine uygun şe-
kilde, bu görevimizi sonuna kadar yerine 
getirmekte kararlıyız. 

Değerli arkadaşlar,

Suriye’de, özellikle de İdlib’te ortaya çıkan 
büyük insani krizi önlemek için, sahada 
aktif müdahale dahil, her yolu deniyoruz.  
Türkiye halen topraklarında 3,7 milyon 
Suriyeliyi misafir ederken, İdlib’ten ülke-
mize yönelen 1 milyonu aşkın yeni göç 
dalgasını sessiz sedasız kabullenmeyecek-
tir. Talebimiz, rejimin saldırılarını bir an 
önce sona erdirip, Soçi Muhtırası sınırla-
rına, yani gözlem noktalarımızın gerisine 
çekilmesidir. Böylece, sınırlarımıza doğru 
harekete geçen kitlelerin yeniden evlerine 
dönebilmelerini sağlayabileceğiz. 

Rusya, maalesef bu insani hassasiyeti bir 
türlü kabul etmek istemiyor. Ama gözlem, 
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jimin, ne kukla terör örgütlerinin tasallutu 
altında kalmadan kendi topraklarında hu-
zur içinde yaşamalarını sağlamaktır. Çün-
kü bizim huzurumuz da buradan geçiyor. 

Milletimden ricam, Suriye meselesine, Lib-
ya meselesine, Doğu Akdeniz meselesine 
bu gözle bakmalarıdır. Sınırlarımız dışın-
da macera aramıyoruz. Tam tersine sınırla-
rımızı güven altında tutmak, şehirlerimiz-
de, evlerimizde huzurla yaşayabilmemizi 
temin için mücadele ediyoruz. İnşallah bu 
mücadeleyi tüm cephelerde zaferle netice-

lendireceğiz. Bunun için bize düşen Bir ol-
mak, İri olmak, Diri olmak, Kardeş olmak, 
hep birlikte Türkiye olmaktır. İşte bunu 
başardığımızda, Allah’ın izniyle karşımız-
da durabilecek hiçbir güç, hiçbir düşman, 
hiçbir engel tanımıyoruz. 

Bu duygularla bir kez daha Suriye ve Libya 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimi-
ze başsağlığı diliyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ka-
lın sağlıcakla.

Siyaset Akademimizin kıymetli katılım-
cıları, sevgili dava ve yol arkadaşlarım, 
değerli misafirler, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti 
19’uncu Dönem Siyaset Akademisinin ül-
kemize, milletimize, partimize hayırlı ol-
masını diliyorum. 

Akl-ı selim, kalb-i selim, zevk-i selim sahibi 
kadrolar yetiştirmenin yolu, her alanda ol-
duğu gibi, siyasette de eğitimden geçiyor. 
Siyaset Akademisi projesiyle amacımız, ül-
kesine ve milletine siyaset yoluyla hizmet 
etmek isteyenlere, bunun için gereken te-
orik ve pratik zemini hazırlamaktır. 2008 

AK Parti’nin ve Siyaset 
Akademisinin Kapısı 

Herkese Açıktır

AK Parti 19. Dönem Siyaset Akademisi Açılış Töreni
Ankara | 27 Şubat 2020
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yeni üyeler kazanmasını çok önemsiyo-
rum. Önümüzdeki dönem, üye çalışmasıy-
la vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya, 
Siyaset Akademisi eğitimleriyle kadrola-
rımızı zenginleştirmeye devam edeceğiz. 
Yeni dönem Siyaset Akademimizin hayata 
geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik edi-
yor, katılımcılara başarılar diliyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Geleceğin siyasetçi ve siyaset kademele-
rinin yönetici adayları olan sizlerle bazı 
hususları paylaşmak istiyorum. İnsan fani 
bir varlık olduğuna göre, siyaset de gelip 
geçici bir uğraştır. Siyasetteki makamlar 
ilanihaye orada bulunmak için değil, en 
doğru ve hayırlı hizmetleri vermek için 
vardır. “Ben siyasetçiyim, ben cumhurbaş-
kanıyım, başbakanım, bakanım, şu kol-
tuğa oturdum, bir daha ben bu koltuktan 
kalkmayacağım.” Yok böyle bir şey. Her an 
sen de diğerleri gibi gelip geçicisin, gide-
bilirsin. Bu aralar Bay Kemal’in ağzından 
bazı şeyler çıkıyor. Geliyorlarmış… Geçen 
söyledim, aç tavuk kendini buğday am-
barında sanırmış. Siz zaten tek partili dö-
nemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz. 
“Geldik, geliyoruz, geldik geliyoruz.” Hala 
geleceksiniz. Bu millet size buraları teslim 
etmez. Siz bu millete çok zulmettiniz, çok 
çektirdiniz. Müslüman öyle uyanıktır ki 
bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz.

Tarih boyunca nice büyüklü-küçüklü hü-
kümdarlar, nice şan-şöhret sahipleri gelip 
geçmiştir. İşte dün Hüsnü Mübarek, soya-
dı ‘Mübarek’ ama ne oldu? Öldü. Mısır’ın 
bir zamanlar nesiydi, bak ne oldu. Kimse 

kalıcı değil. İster mütevazı köyünde olsun, 
ister ülke ve hatta dünya çapında olsun, bu 
kişilerden geriye sadece yaptığı hizmetler 
kalmıştır. “İnsan odur ki koya dünyada 
eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser” 
sözü, hepimizin temel ilkesi olmalıdır. Si-
yaset yapılırken elde edilen makamların, 
milletin emaneti olduğu gerçeğini hiçbir 
zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu 
emaneti namusumuz bilerek üzerine tit-
remeli, hakkını vermek için gayret göster-
meliyiz. Üzerinde tasarruf yetkisine sahip 
olduğumuz her imkânda, beli bükülmüş 
ihtiyardan henüz doğmamış çocuğa, tüyü 
bitmemiş yetimden biçare mazluma ka-
dar herkesin hakkı vardır. Bu hassasiyeti 
yüreğinde hissetmeyen kişiden siyasetçi 
de, yönetici de olmaz. Sadece makam için, 
sadece para için, sadece nefsini tatmin 
için siyaset yapanlar, gün gelip de kenara 
çekilmek zorunda kaldıklarında unutulup 
gitmeye mahkûmdur. Dava adamı vasıfla-
rına sahip bir siyasetçi, günü kurtarmanın 
değil, geleceğe eser bırakmanın şuuruyla 
çalışır, mücadele eder.

18 senedir çalışıyoruz. Türkiye’nin 81 ilini 
eserlerle donattık. Eğitimden sağlığa, ula-
şımdan adalete, tarıma kadar bütün alan-
larda eserlerimizin olmadığı il kalmadı. 
Eksikliklerimiz tabii ki var. Ancak geçmişe 
bakıldığında, AK Parti’nin yaptıkları baş-
kalarıyla asla mukayese edilemez. Cumhu-
riyet tarihi boyunca 79 senede 6 bin 100 
kilometre yol yapılmışken, AK Parti 17-18 
senede 22-23 bin kilometre yol yaptı. Göre-
ve geldiğimizde 76 olan üniversite sayısını 
207’ye çıkardık. Şu anda üniversitenin ol-
madığı ilimiz yok. 

yılında Reha Denemeç kardeşimle başla-
yan ve 12 yıldır devam eden AK Parti Si-
yaset Akademisinde, bugüne kadar 74 bin 
kişiye eğitim verildi. Yeni dönemde de 26 
büyükşehir, 11 il merkezi ve 2 ilçe olmak 
üzere toplam 39 noktada 12 bine yakın 
katılımcısıyla Siyaset Akademimiz, en ge-
niş iştirakle faaliyetini yürütecek. “Siyaset 
Akademide Başlar” sloganıyla gerçekleş-
tirilecek 9 haftalık eğitimi tamamlayan 
katılımcılardan, yapılacak sınavda 70 ve 
üzeri puan alanlara Başarı Sertifikaları 
verilecek. Anayasadan dış politikaya, eko-
nomiden medyaya, tecrübe paylaşımından 
kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede 
verilen derslerin, katılımcılara çok önemli 
katkıları olacağına inanıyorum. 

Akademiye eğitim için başvuranların üçte 
ikisinin teşkilatlarımızda görev almayan 
kişilerden oluşması, burada geleceğin si-
yasetçilerinin yetişeceğine işaret ediyor. 
Van’daki 18 yaşındaki üniversite öğrencisi 
ile Kütahya’daki 70 yaşındaki çiftçi Siyaset 
Akademisi çatısı altında buluşuyorsa, bu-
rada bir ışık, bir cevher, bir umut var de-
mektir. Milletimizin gösterdiği büyük te-
veccüh, ülkemizin geleceğinin AK Parti’de 
görüldüğünün en bariz ifadesidir. 

AK Parti’nin ve Siyaset Akademimizin ka-
pısı herkese açıktır. Derdi ülke ve millet o-
lan her kardeşimiz, bu çatının altında ken-
dine yer bulacağından emin olmalıdır. AK 
Parti’nin gençlik kollarında siyasete atılan 
arkadaşlarımızdan bugün genel başkan 
yardımcılığından milletvekilliğine, il baş-
kanlığından belediye başkanlığına kadar 
her seviyeye gelmiş olanlar var. Aynı şek-

lide kadın kollarımızda siyasete girip de, 
en üst görevlere kadar çıkanlar bulunuyor. 
İlk defa Siyaset Akademisi ile bu çatının 
altına girip de, bugün her seviyede sorum-
luluk üstlenmiş kardeşlerimiz olduğunu 
biliyoruz. Bu tablo, AK Parti’nin bizatihi 
kendisinin bir siyaset okuluna dönüştüğü-
nü gösteriyor. 

Siyasi Parti Üyeliği,   
Gönüllülük Üzerine Kuruludur

Ülkemizde bir süredir, bilinçli bir şekilde 
siyasetin ve siyasetçinin itibarını düşür-
meye yönelik kampanyalar yürütülüyor. 
Hâlbuki siyaset, ülkeye ve millete hizmet 
etmenin en etkili yollarından biridir. Ne 
kadar çok vatandaşımız siyasi partilerde 
aktif görev alırsa, siyasetin kalitesi o dere-
ce artar. Yıllarca “Halka rağmen halk için” 
anlayışıyla milletin değerleriyle savaşanla-
rın tamamen tasfiyesini, ancak bu şekilde 
gerçekleştirebiliriz. AK Parti’nin üye sayı-
sının 10,5 milyona yakın olmasıyla gurur 
duymamızın sebebi, bu rakamın milletimi-
zin siyasetle ilişkisinin gücünü gösteriyor 
olmasıdır. 

Siyasi parti üyeliği, gönüllülük üzerine ku-
ruludur. Gönlünü kazanamadığınız kimse-
yi partinize üye yapamazsınız. Hukuki ola-
rak engeli olmayan her bir vatandaşımızı 
potansiyel üye adayımız olarak görüyor 
ve partimizin çatısı altına davet ediyoruz. 
Bunun için teşkilatlarımızın kapı kapı 
dolaşarak, vatandaşlarımıza ulaşmasını, 
davamızı anlatmasını, icraatlarımızı pay-
laşmasını, sonuçta da kalpleri fethederek 



Recep Tayyip ERDOĞAN

381380

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-5

camızdan çok şeyler öğrendiğimi özellikle 
belirtmek istiyorum. Merhum Hocamız, 
tüm ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hiz-
mete, bu ülkenin ufkunu açmaya adamış 
bir büyük ilim ve devlet adamıydı. İnan-
dığı değerler uğrunda yılmadan mücade-
le eden bir “dava adamı” olan Hocamız, 
tüm ömrünü bu ülke için, bu millet için, 
hepsinden önemlisi tüm ümmet için ça-
lışmaya vakfetmişti. Kendisi, şayet imkân 
verilirse, bu ülkenin kendi uçağını, kendi 
otomobilini, kendi silahını yapabileceğine, 
kendi sanayisini kurabileceğine yürekten 
inanan bir idealistti. Tam bir insan sarra-
fı olan Hocamız, Anadolu’nun inançlı, ba-
şarılı, fedakâr, geleceği parlak evlatlarına 
fırsat tanımak için de gayret göstermiştir. 
Kurucusu olduğum partide ve bürokraside 
halen, merhum Hocamızın bu şekilde önü-
nü açtığı pek çok arkadaşımız vardır. 

Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı, 
istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin 
köşe taşı olarak gören Erbakan Hocamız; 
geride, saygıyla, güzellikle, dua ile yâd edi-
len müstesna bir miras bırakmıştır. Vefatı-
nın 9’uncu yılında kendisine bir kez daha 
Allah’tan rahmet diliyor, Rabbim onu cen-
netiyle, cemaliyle müşerref kılsın diye dua 
ediyorum. 

Gençleri Kötü   
Alışkanlıklardan Kurtaralım

Değerli arkadaşlar,

Biraz önce söylediğim gibi, siyaset demek 
ülke için eser üretmek, millete hizmet et-

mek demektir. AK Parti’nin, 2001 yılının 
Ağustos ayında kurulduğu günden bugü-
ne kadar siyasetteki varoluş gayesi işte bu-
dur. Türk siyasetinin en genç partilerinden 
biri olmasına rağmen, AK Parti’nin icraat-
ları, Cumhuriyet tarihinin tamamında ya-
pılanların üç kat, beş kat, on kat fazlasıdır. 
Şimdi sizlere, hükümetlerimiz döneminde 
yaptıklarımızı, şöyle özetin özeti mahiye-
tinde kısaca hatırlatmak istiyorum. 

İşe başlarken milletimize, Türkiye’yi eği-
tim, sağlık, adalet ve güvenlik temelleri ü-
zerinde yükselteceğimizin sözünü vermiş-
tik. Eğitimde, üç kademeli 12 yıllık zorun-
lu eğitimi getirerek, katsayı adaletsizliğini 
gidererek, ders kitaplarını ücretsiz vere-
rek, seçmeli dersler koyarak yeni bir döne-
mi başlattık. Altyapıyı güçlendirmek için 
derslik sayısını 316 bin ilaveyle 590 bine, 
öğretmen sayısını 652 bin ilaveyle 946 bi-
ne çıkardık. Yükseköğrenimde üniversite 
sayısını 76’dan 207’ye, akademik perso-
nel sayısını 70 binden 170 bine, yurtların 
yatak kapasitesini 182 binden 677 bine, 
öğrenci sayısını 1,6 milyondan 8 milyona 
yükselterek, isteyen her gencimize üniver-
site eğitimi alma imkânı getirdik. 

Büyük spor tesislerimizin sayısını 
1.572’den 3 bin 708’e, mahalle tipi sahala-
rın sayısını 578’den 3 bin 764’e, atletizm 
pistlerinin sayısını 12’den 56’ya, yüzme 
havuzlarının sayısını 46’dan 145’e, spor 
salonlarının sayısını 372’den 905’e çıkar-
tarak, spor altyapısında da devrim yaptık. 
Niye? Gençleri kötü alışkanlıklardan kur-
taralım, onları buralara çekelim. Gençle-
rimiz sporla uğraşsın, böylece dinamik, 

Adaletin Olmadığı Yer  
Oksijensiz Dünya Gibidir

Onun için üstlendiğiniz görevler sebebiyle 
ne kadar yükselirseniz yükselin, asli işi-
nizin millete hizmet olduğunu asla unut-
mayın. Kibir, tepeden bakma, insanları 
küçümseme, kendini üstün görme en teh-
likeli bataklıktır. Buraya saplandığınızda, 
artık iflah olmanız mümkün değildir. Yü-
reğinizden merhamet, beden dilinizden 
samimiyet, yüzünüzden tebessüm, dili-
nizden tatlılık, işinizden hasbilik eksik ol-
madığı sürece, siyasette önünüz hep açık 
demektir. Sınırlarınız, Allah’ın emirleri ve 
milletin beklentileridir. Milli iradeyi hiçe 
sayarsanız, haramı-helali umursamazsa-
nız, alicenaplığı terk ederseniz, ne yapar-
sanız yapın halkın ve Hakkın rızasına nail 
olamazsınız. Bizim milletimiz, bu ayrımı 
çok iyi yapar. Seçimden seçime kapısına 
gelen ile her gün yanında olanı asla aynı 
tutmaz. Muteber siyasetçi; ilindeki, ilçesin-
deki insanların dertleriyle dertlenip, sıkın-
tısıyla üzülen, hizmet etmek, eser vermek 
için çırpınan kişidir. Böyle davranmayan 
siyasetçi değil, siyaset şarlatanıdır. 

Adaletin olmadığı bir yer, oksijensiz dün-
ya gibidir; orada yaşanılmaz. Her işinizde 
adaleti gözetirseniz, siyaseten küçülmez, 
tam tersine sürekli büyürsünüz. Attığınız 
her adımda, söylediğiniz her sözde, yaptı-
ğınız her işte millet sizi görür, notunuzu 
verir, günü geldiğinde de yerini gösterir. 
Siyasetçinin sözü ve tavrı, kendi hayatında 
karşılık bulduğu ölçüde etkilidir. İmam-ı 
Azam’a atfedilen meşhur hikâyeyi bilirsi-

niz. Baldan başka bir şey yemeyen çocuğu, 
son çare İmam Ebu Hanife’ye getirirler. 
İmam Ebu Hanife, meseleyi dinledikten 
sonra, çocuğun ailesine 40 gün sonra tek-
rar gelmelerini söyler. Bu sürenin sonun-
da yeniden geldiklerinde İmam-ı Azam 
çocuğu karşısına alıp, “Bundan sonra bal 
yeme evladım” dedikten sonra, aileye gide-
bileceklerini söyler. Şaşkınlık içindeki ai-
le, “Madem bu kadar kolaydı, niye bizi 40 
gün beklettiniz” diye sorar. İmam-ı Azam 
gülümseyerek şu cevabı vermiş: “İlk gel-
diğinizde, ben de her gün soframdan balı 
eksik etmezdim. Siz gittikten sonra 40 gün 
boyunca bal yemeyi keserek nefsimi dene-
dim. Baktım oluyor çocuğunuza da aynı 
telkinde bulundum. Aksi takdirde sözüm 
ona tesir etmezdi.” 

Evet… Sizler her halinizle çevrenize örnek 
olacaksınız ki, ülke ve millet meseleleri ko-
nusunda söylediklerinize itibar edilsin. El-
bette bu tavsiyeleri saatlerce devam ettir-
mek mümkün…  Ama sadece şu ana kadar 
anlattığım hususlara riayet etmeniz halin-
de dahi, milletin sizi bağrına basacağından 
şüpheniz olmasın. 

Değerli arkadaşlar, 

Siyasette sembol isimler vardır. Her birini 
de rahmetle andığımız Menderes, Özal, Er-
bakan, Türkeş gibi siyasi şahsiyetleri, hem 
davaları uğruna verdikleri mücadeleyle, 
hem de geride bıraktıkları eserlerle hayır-
la yâd ediyoruz. Bugün, rahmetli Erbakan 
Hocamızın 9’uncu vefat yıldönümü… İlk 
gençlik yıllarımdan itibaren yanında bu-
lunma şerefine nail olduğum Erbakan Ho-
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ahlakıyla hakikaten mükemmel bir nesil 
yetiştirelim. Sportif yetenek taramasını 
başlatarak, daha ortaokul çağındayken ev-
latlarımızın kabiliyetlerini keşfedip, onları 
doğru alanlara yönlendiriyoruz. 

Sağlıkta, hastane ve tedavi kurumu sayı-
sını 5 bin 500’e, hastane yatağı sayısını 
240 bine, birinci basamak sağlık kuruluş-
larının sayısını 14 bin 873’e yükselterek, 
altyapıyı güçlendirdik. Hatırlayın, 18 sene 
önce bu hastanelerin hali neydi? Bay Ke-
mal, SSK’nın Genel Müdürü iken hastane-
lerin hali neydi? Hiç Savaş Ay’ın programı-
nı seyretmedeniz mi? Seyrettiyseniz, Bay 
Kemal’in nasıl bir genel müdür olduğunu 
gayet iyi görmüşsünüzdür, Allah bunların 
eline düşürmesin. Geçmişte hastanelerde 
“hijyen” diye bir şey asla yoktu. Şimdiki 
gibi tek hastanın yattığı, yanında refakatçi-
sinin kaldığı hastane odaları yoktu. Koğuş 
sistemi vardı. Sağlam gir, hasta çıkarsın. 
Başta kim var, Bay Kemal. Bir röntgen için 
7-8 ay sonraya gün veriliyordu. Şimdi An-
kara’mızda iki tane dev şehir hastanesi var. 
Bu demektir ki daha çok çalışacağız, daha 
çok gayret edeceğiz, bunları bilmeyen va-
tandaşlarımıza da geçmişi ve şimdi yapı-
lanları anlatacağız.

Sağlık kurumlarını en modern cihazlarla, 
ambulanslarla donatırken, hekim sayısını 
161 bine, sağlık çalışanı sayısını 1 milyon 
64 bine yükselttik. Şehir Hastaneleriyle, 
sağlıkta hizmet standartlarını dünya orta-
lamasının çok üzerine çektik. 

Adalet hizmetlerinin daha iyi yürüye-
bilmesi için hakim-savcı sayımızı 9 bin 

349’dan 20 bin 616’ya, yardımcı personel 
sayısını 26 binden 72 bine çıkartırken, 267 
yeni hizmet binasıyla altyapıyı da geliştir-
dik.  Kanunları yenileyerek, vatandaşımız 
lehine pek çok ilave hak arama yolu getire-
rek, hukuk devleti ilkesinin en güçlü şekil-
de hayata geçmesini sağladık. 

Ulaştırmada, bölünmüş yol uzunluğunu 6 
bin 100 kilometreden 27 bin 181 kilomet-
reye, otoyol uzunluğunu 1.714 kilometre-
den 3 bin 100 kilometreye, karayolu tüneli 
uzunluğunu 50 kilometreden 515 kilomet-
reye, köprü-viyadük uzunluğunu 311 kilo-
metreden 657 kilometreye çıkardık. 

Emniyet hizmetlerinde 307 bini aşkın po-
lis, 188 bini aşkın jandarma, 4 bin 500’ü 
aşkın sahil güvenlik personeliyle günün 
24 saati milletimize hizmet veriyoruz. 

Askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, 
güvenlik korucularımızla terör örgütleri-
ne göz açtırmıyoruz. Türk Silahlı Kuvvet-
lerimiz, 400 bin kadrolu ve yükümlü asker 
mevcuduyla, hem sınırlarımızın korunma-
sında, hem de sınır ötesi operasyonlarda 
adeta destan yazıyor. 

E-Devlet Üye Sayısını    
45 Milyona Çıkardık

Demiryollarımızı hızlı tren hatlarıyla ta-
nıştırıp, şu ana kadar 1.213 kilometrelik 
kısmını hizmete açtık, diğer demiryolları-
mızın tamamına yakınını modernize ettik. 
Büyükşehirlerimizdeki metro hatlarının 
önemli bir bölümünü hükümet olarak biz 
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setin cahilisin. Bizi taciz eden kim olursa 
olsun tepesine bineriz. Akıl veriyor, “Esed 
ile gidip, görüşsünler” diyor. Sen Esed’i ta-
nımazken ben onunla görüşüyordum. O-
nun karakterinin ne olduğunu biliyorum. 
Çok seviyorsan sen git görüş. Zaten adam-
ların görüşüyor. Aldıkları neticeler ortada. 
Ama şu anda Esed’in nasıl bir katil oldu-
ğunu, nasıl kendi vatandaşlarını haince öl-
dürdüğünü görmüyorsan sana ne diyelim? 

Şu anda Rusya’nın desteği olmasa, İran’ın 
desteği olmasa Esed’in ayakta durması 
mümkün değil. Terör örgütlerinden aldığı 
destekle ayakta duruyor. Kim var arkasın-
da? YPG, PYD, PKK. Biz ise Suriye Ulusal 
Milli Ordusuyla oradayız, onlar askerleri-
mizle dayanışma içindeler. Biz bu bölgede 
terör istemiyoruz. En batısından en doğu-
suna bu topraklar huzur toprağı olsun is-
tiyoruz. Yüz binlerce vatandaşını öldüren 
bir Esed’i kalkıp da dost olarak görmek 
mümkün değil. Varsın o Bay Kemal’in dos-
tu olsun ama bizim dostumuz olamaz.

Biz, Hakkı, Hukuku, Adaleti 
Korumaya Devam Edeceğiz

Değerli arkadaşlar,

Siyasette her mevzi, her mevki, her temsil 
önemlidir. Yeter ki siz bu imkânı doğru ve 
verimli şekilde değerlendirmesini bilin. 
Mesela, geçtiğimiz günlerde, ülkemizin en 
çok eleştiriye maruz kaldığı yerlerden bi-
ri olan Avrupa Parlamentosunda bir rapor 
yayınlandı. AK Partili İstanbul Milletveki-
limiz Serap Yaşar’ın girişimiyle hazırlanan 

ve raportörlüğünü de kendisinin üstlen-
diği bu çalışma, Avrupa’daki kayıp mül-
teci ve göçmen çocukları meselesini dün-
ya gündemine taşıdı. Çeşitli ülkelerden 
Avrupa’ya gelen onbinlerce göçmen çocu-
ğun kaybolduğu gerçeğinin, bizzat Avrupa 
Parlamentosu tarafından rapora bağlan-
mış olması, çok önemlidir. Hâlbuki aynı 
dönemde Türkiye, sayıları milyona yakla-
şan sığınmacı çocuğa barınmadan eğitim 
ve sağlık hizmetine kadar her türlü imkânı 
sağlamıştır. Avrupa’nın, bırakınız bunla-
ra benzer hizmetler sunmayı, çocukların 
bizatihi kendilerine bile sahip çıkamamış 
olması, aramızdaki farkın en iyi gösterge-
sidir. Çünkü biz karşımızdaki herkese eş-
refi mahlûkat nazarıyla bakıyoruz. Kökeni, 
dili, dini, rengi ne olursa olsun, her insan 
bizim için hürmete layıktır.

Avrupa ise kapısına gelen mazlumları, 
kendi refahına ve güvenliğine yönelik bir 
tehdit olarak görüyor. Onbinlerce çocuğun 
Avrupa içinde nerede olduğu, kimler tara-
fından kaçırıldığı, hangi amaçlarla kulla-
nıldığı soruları, ancak vicdanı nasır tutma-
mış kişiler için bir anlam ifade eder. Böyle-
sine derin insani boyutları olan bir konu-
nun Avrupa Parlamentosunda gündeme 
getirilmiş olması, belki vicdanları harekete 
geçirir diye umut ediyoruz. İnşallah ben-
zer çalışmalar, göçmenlerin yaşadığı diğer 
sorunlar ile yeniden hortlamaya başlayan 
Neo-Nazi örgütlerin katliamları için de ya-
pılır. Geçtiğimiz günlerde Almanya’da 11 
Müslüman öldürüldü. Bunun beşi bizim 
vatandaşımızdı. Ne oluyor, yürekleri acı-
yor mu? Yok. Polisler bile sadece seyirci. 

yaparak, milletimizin hizmetine sunduk. 

Havalimanı sayımızı 26’dan 56’ya çıkarır-
ken, terminallerimizin yolcu kapasitesini 
yılda 60 milyon kişiden 317 milyon kişiye 
yükselttik. Yurt dışında 60 noktaya uçan 
bir 150 uçaklı havayolu filosundan, 546 
uçakla 126 ayrı ülkede 328 noktaya uçuş 
yaparak, dünya liderliğine oturan bir yere 
geldik. İstanbul’da hizmete giren yeni ha-
valimanımız, kendi alanında dünyanın en 
iyilerinden birisidir. 

Deniz taşımacılığında yılda 190 milyon 
ton yük taşıma kapasitesinden 460 milyon 
tona ulaştık. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde 3 bin olan 
genişbant internet abone sayımız 77 mil-
yonun üzerine, 23 milyon olan mobil tele-
fon abone sayısı 83 milyona, daha önce hiç 
olmayan e-Devlet üye sayısı 45 milyona, 
fiber abone sayısı da 3 milyonun üzerine 
çıktı. 

Ekonomide, satın alma paritesine göre ül-
kemizin milli gelirini dünyada 17’nci sıra-
dan 13’üncü sıraya yükselttik. Tüm ekono-
mik göstergelerde, 2002’ye göre çok ileride 
bir yere ulaştık. Son dönemde maruz kaldı-
ğımız tüm sıkıntılara rağmen, hedeflerimi-
ze doğru kararlılıkla ilerliyoruz. İhracatı-
mız 181 milyar dolara, hizmet ihracatımız 
54 milyar dolara, turist sayımız 52 milyon 
kişiye yükseldi. 

Sanayide, organize sanayi bölgeleriyle, ar-
ge merkezleriyle, teknoparklarla, sanayi si-
teleriyle ülkemizi dünyanın önde gelen ü-

retim merkezlerinden biri haline getirdik. 
Bugün Çin’de yaşanan sorunlar sebebiyle, 
alternatif olarak gözler hemen Türkiye’ye 
çevriliyorsa, bunda geçtiğimiz 17 yılda 
yüksek teknoloji ve ihracat odaklı olarak 
güçlendirdiğimiz sanayi altyapımızın bü-
yük payı vardır. 

Enerjide toplam 32 bin megavatı bulma-
yan kurulu gücümüzü 91 bin megavatın 
üzerine çıkartarak, bugünkü gelişmişlik 
düzeyimize ulaşmamızı sağladık. Ülke-
mizin su, güneş ve rüzgâr temelli enerji 
kaynaklarını harekete geçirme yanında, 
Akdeniz’de yürüttüğümüz sondaj faaliyet-
leriyle, enerjide yeni bir dönemin kapıları-
nı açıyoruz. Bizim sondaj gemimiz, sismik 
araştırma gemimiz yoktu. Şimdi iki tane 
sismik araştırma gemisine ve üç tane de 
sondaj gemisine sahibiz. Kendi denizleri-
mizde bütün bu araştırmaları yapabilece-
ğimiz gibi başka denizlerde de gidip araş-
tırma yapabiliriz. Bu imkâna kavuştuk. 

İşte şu anda Libya ile yaptığımız anlaşma-
ya bu yüzden tepki gösteriyorlar. Şu anda 
Libya iyi gidiyor. Libya’da gayrimeşru Haf-
ter lehine gelişen yapıyı hamdolsun tersi-
ne döndürdük. 

Aynı şekilde İdlib’de de gelişmeler şu anda 
lehe döndü. Üç şehidimiz var, mekânları 
cennet olsun. Fakat onun yanında tabii re-
jim güçlerinin kaybı çok büyük. Ruslarla 
görüşmeler devam ediyor, edecek. Biz Ada-
na mutabakatının gereği İdlib’deyiz. 911 
kilometre sınırımız var. Bu sınırları Bay 
Kemal çizmedi. “Orada ne işiniz var?” di-
yor. Sen anlamazsın bu işlerden, sen siya-



387

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-5Recep Tayyip ERDOĞAN

386

Hindistan şu anda tamamen katliamla-
rın adeta cirit attığı bir ülke haline geldi. 
Hindistan’da Müslümanlar katlediliyor. 
Kimler yapıyor bunu? Hindular yapıyor. 
Dershanede ders çalışan çocukları demir-
lerle dövüyorlar. Bunlar nasıl olacak da 
dünya barışına imkân verecekler, destek 
verecekler? Mümkün değil. Nüfusları fazla 
olduğu için “ben güçlüyüm” havasına giri-
yorlar. Güç orada değil. Adalet bununla da 
tecelli etmez. Onun için biz nerede olursa 
olsun hakkı, hukuku, adaleti korumak ve 
konuşmakla yolumuza devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlar,

Medeniyetler, maddi kalkınma unsurları 
yanında, kafa ve gönül zenginliğini ifade 
eden sembolleriyle tarihe mal olur. Ecdadı-
mız, Orta Asya’dan Endülüs’e kadar, ayak 
bastığı her yerde, bu sembollere özel önem 
vermiştir. Bugün, kadim vatanımız Orta 
Asya yanında, Osmanlı ve Selçuklu coğraf-
yasının neresine gidersek gidelim, bu eser-
lerin izlerini görebiliyoruz. Cumhuriyet 
dönemi, bu bakımdan, maalesef oldukça 
kısır geçmiştir. Gerçek anlamda medeni-
yet sembolü olabilecek eserler inşa etmek-
te zorlandığımız bir asrı geride bıraktık. 
Ülkemizin yönetimini devraldıktan sonra, 
bu eksiği gidermek için epeyce bir müca-
dele ettik, kafa yorduk, çalıştık. Cumhur-
başkanlığı Külliyesini, işte bu anlayışla, 
Cumhuriyet döneminin sembol medeniyet 
eseri olarak inşa etmeye çalıştık. Biliyor-
sunuz, ilk hizmete girdiğinde, kendi me-
deniyetlerine, tarihlerine ve kültürlerine 

düşmanlık etmekle maruf kesimler, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesine de çamur atmak 
için epeyce gayret sarf ettiler. Hamdolsun 
milletimiz bunların hiçbirine itibar etme-
di ve külliyemize sahip çıktı. 

Geçtiğimiz günlerde, külliyemizin en gu-
rur verici eseri olan Millet Kütüphanemi-
zi, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile birlikte 
hizmete açtık. Gerçek bir medeniyet sem-
bolü olan kütüphanemiz, bir haftada 35 
bin ziyaretçiyi ağırladı. Mimarisi, teknolo-
jisi, kitap ve hizmet zenginliği ile ülkemize 
yakışır bir eser olan kütüphanemizi, araş-
tırmacılarımız ve öğrencilerimiz adeta bir 
cennet gibi sahiplendi. İnşallah İstanbul’da 
da, Rami Kışlasını, benzer bir medeniyet 
sembolü olarak ihya edip, ülkemize kazan-
dıracağız.

Siyasetin en güzel tarafı, bizlere işte bu tür 
gurur verici eserlere imza atma imkânı 
sağlamasıdır. İnşallah sizlerin de, yarın 
sorumluluk üstlendiğiniz yerlerde, ben-
zer hizmetleri hayata geçireceğinize ina-
nıyorum. Rabbim yar ve yardımcınız ol-
sun diyorum. 

Bu duygularla bir kez daha AK Parti Siya-
set Akademisinin 19’ncu döneminin hayır-
lı olmasını diliyorum. Genel Merkez Ar-Ge 
Başkanlığımız başta olmak üzere, akademi 
çalışmalarında emeği geçenleri tebrik edi-
yor, öğrencilerimize başarılar temenni edi-
yorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, kıymetli arkadaşla-
rım, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle selamlıyorum. Ülkemizin gözbebeği 
İstanbul’umuzda ikamet eden siz mevcut 
ve eski milletvekili arkadaşlarımla, bu ve-
sileyle bir araya gelmekten memnuniyet 
duyuyorum. Türkiye’nin, bugünü ve gele-
ceği bakımından hayati ehemmiyete sahip 

mücadele yürüttüğü bir dönemde burada 
yapacağımız istişarelerin önemli olduğuna 
inanıyorum. 

Suriye meselesi, Türkiye için asla bir mace-
ra veya sınırlarını genişletme çabası değil-
dir. Maalesef, gerek siyasette, gerek med-
yada, gerek diğer çeşitli platformlarda, ül-

Suriye’de İstediklerini Alanlar 
Namluları Hemen Türkiye’ye 

Çevirecektir

AK Parti İstanbul Milletvekilleri Buluşması | İstanbul | 29 Şubat 2020
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İdlib meselesi ise, ülkemizi farklı bir şekil-
de köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanım-
larımızı elimizden almak için özellikle 
kurgulanan, kışkırtılan bir konu olarak 
önümüze geldi. Bölgede yaşayan ve diğer 
yerlerden kaçarak gelen yaklaşık 4 milyon 
insan, rejimin kanlı saldırıları sebebiyle, 
sınırlarımıza doğru harekete geçti. Bunla-
rın 1,5 milyonu şu anda sınırımızdadır. Biz 
bütün bunlara yönelik bir güvenli bölge 
oluşturalım ve bu güvenli bölgede bunları 
iskân edelim, diye çalışmalar yürütüyoruz. 
Almanya Başbakanı Angela Merkel’e “Böy-
le bir durum var. Sizin daha önce bana ve-
rilmiş büyük rakamlarla sözleriniz vardı. 
Gelin siz de destek verin, bir an önce bu-
rayı yapalım” dedik. “En fazla 25 milyon 
Euro verebilirim” dedi. Biz onu da kabul 
dedik. Sonra Kızılhaç’a vereceğini söyledi. 
“Kızılhaç’tan da Kızılay’a aktarılır” dedi. 
Böyle bir şey olmadı. Aradım tekrar Şan-
sölyeyi. “Para hazır” dedi. “Hazır olan pa-
ranız buraya gelmiyor” dedim. “Bunu vere-
cekseniz verin, vermeyecekseniz o zaman 
bu mültecileri biz size gönderelim,  size 25 
değil 100 milyon Euro gönderelim” dedim.  
“Ben onu da istemem” dedi. “Onu istemi-
yorsanız, bu parayı niye BM’ye gönderiyor-
sunuz? Bunu direkt bize gönder. Ben sizin 
pratik olmanızı istiyorum” dedim. Daha 
sonra “Şu anda biz ölüm kalım mücadelesi 
veriyoruz, bu insanlar, 3-5 yaşındaki o yav-
rular, çamur, batak içerisinde ne halde ol-
duklarını televizyonlarda izlemiyor musu-
nuz?” dedim. “İzliyorum” dedi. “O zaman, 
bir an önce bunu göndermeniz lazım. Siz 
bana daha önce göçmenlerle ilgili yılda 1-
2 milyar Euro harcıyorum. Gerekli desteği 
de veririm demiştiniz” dedim. Peki, nere-

de, yok. Yani güvenmek mümkün değil. 
Hep söylüyorum ya biz kendi göbeğimizi 
kendimiz kesmeye mahkumuz. 

3,7 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırı-
yoruz. Şimdi yeni bir göç dalgasını kaldı-
racak durumda değiliz. Ayrıca İdlib’deki 
onca insanı rejimin insafına terk etmek 
de ne tarihimize ne kültürümüze ne de 
inancımıza sığar. Mesela diyorlar ki; “Sizin 
orada ne işiniz var? Şu anda Suriye tabii ki 
işgal altındaki topraklarını korumak duru-
mundadır.” Bunu da çok açık net söyleyen-
lere, dedim ki “Kusura bakmayın biz oraya 
Esed’in davetlisi olarak gitmedik. Biz ora-
ya Suriye halkının davetlisi olarak gittik 
ve Suriye halkı ‘tamam iş bitti’ demeden 
oradan çıkma niyetimiz de yok. Bunu da 
bilmenizi özellikle istiyorum.” 

Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 
ile telefonda konuştuk. Sayın Putin’e de 
söyledim, “Sizin orada ne işiniz var? Eğer 
siz üst kuracaksanız, üssü yine kurun ama 
şu anda orada siz bizim önümüzden çe-
kilin, bizi rejimle baş başa bırakın. Biz de 
rejimle gereğini yaparız.” Tabii ona da “biz 
çekildik” diyemiyorlar. Menfaatleri nedir 
inanın bunu çözebilmiş değiliz. Yani 2-3 
tane üsse, Tarsus’ta bir deniz üssü, içeride 
iki tane işte Lazkiye’de, işte bunların bir 
meşhur Hmeymimleri var, kurun, bundan 
bizim bir derdimiz yok. 

Dün gece Trump diyor ki “Ya burada 
Putin’in ne beklentisi var? Ne istediği var?” 
Bunları söyledikten sonra bir de “Bunla-
rın Kamışlı’da bir petrol olayı var” dedim. 
“‘Orada petrol var mı?” dedi. “Orada petrol 

kemizin Suriye’de yürüttüğü mücadelenin 
anlamını hala kavramayanlar bulunduğu-
nu üzüntüyle görüyoruz. Halbuki karşı-
mızdaki manzara gayet açık ve nettir. Tür-
kiye, yaklaşık 40 yıl boyunca, bölücü terör 
örgütü kullanılarak ağır siyasi, ekonomik 
ve insani maliyetlerle enerjisi tüketilen bir 
ülke olmuştur. Biz, ülkemizi bu kısırdön-
güden kurtarmak için pek çok yol denedik. 
Terör örgütünü sahada varlık gösteremez 
hale getirecek tedbirleri aldık. Bununla ye-
tinmedik, terör örgütünün istismar ederek 
vatandaşlarımızın kafasını bulandırdığı 
sorun alanlarını çözmek için tarihi adım-
lar attık. Demokratikleşme hamlelerinden 
büyük altyapı yatırımlarına kadar geniş 
bir yelpazede uzanan bu adımların olum-
lu neticesini de, hamdolsun aldık. Geçmişi 
1,5 asrı bulan pek çok hak, özgürlük, in-
sani talep, geri kalmışlık sorunlarını birer 
birer çözerek, Türkiye’yi 81 vilayeti ve 780 
bin kilometrekare vatan toprağıyla bölün-
mez bir bütün haline getirdik. Aynı şekilde 
ekonomide ve temel hizmet altyapısında 
sağladığımız genel iyileşme ile tüm vatan-
daşlarımızın hayat seviyelerini yükselttik. 

Bundan 9 yıl önce, 2011 yılında ilan etti-
ğimiz 2023 hedeflerimiz, ulaşmak istedi-
ğimiz seviyeyi gösteren çok önemli bir çı-
taydı. Türkiye demokraside ve ekonomide 
şahlanışa geçmişken, bir anda Gezi Olay-
larıyla başlayıp ardı arkası kesilmeden 
devam eden iç ve dış sıkıntılarla karşılaş-
maya başladık. Milletimiz, bu süreçte, her 
zaman hayranlıkla ifade ettiğimiz derin 
irfanıyla oynanan oyunu gördü ve bizim 
yanımızda yer aldı. Allah’ın yardımı ve 
milletimizin desteğiyle, önümüze çıkartı-

lan engelleri birer birer aşarak yolumuza 
devam ettik. Elbette bedeller ödedik, he-
deflerimize ulaşmada gecikmeler yaşadık. 
Ama ülkemizin yere kapaklanmasına, ye-
niden eski günlere dönmesine asla fırsat 
vermedik.

15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’yi 
içeriden çökertme girişimlerinin zirvesi-
ni teşkil ediyordu. Buradan da netice çık-
mayınca, bu defa ülkemizi güney sınırları 
boyunca bir terör koridoruyla kuşatmaya 
kalktılar. İçinde bulunduğumuz bu mekân 
15 Temmuz’u tam manasıyla yaşamış olan 
bir mekândır. Çatımızın üzerine çıkmaya 
yeltendiler. Duvarlara merhume annemle 
ilgili haşa edepsizce, hayasızca sloganlar 
yazdılar. 500 metre ötede Bezm-i Alem 
Valide Sultan Camisi’ni 3 gün, 3 gece işgal 
ettiler ve orada bira şişelerini topladık. Bi-
ze tüm bunları yaşatanları, ülkemizin ana 
muhalefeti “aydınlık gençler” diye tanım-
layarak destekledi. Bunlar aydınlık değil, 
aldatılmış gençlerdir. Bu da ifademin en 
iyi yanıdır. Olayın boyutu çok büyüktür. 

Biz Kendi Göbeğimizi Kendimiz 
Kesmeye Mahkumuz

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı 
Harekâtlarıyla, bu kuşatmayı da üç nok-
tadan kırdık. Suriye sahasında verdiğimiz 
mücadelede, bölgede etkinlik gösteren 
güçlerle diplomasiyi ve diyalogu sürdür-
meye özel ehemmiyet verdik. Her ne kadar 
bize verilen sözlerin çoğu tutulmamış olsa 
da, bu yolu açık tutmak için özel gayret 
gösterdik. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

391390

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-5

miz gerekiyorsa ödeyeceğiz. Bu mücadele 
şehit düşen her evladımızın acısı yüreği-
mizi dağlıyor. Bin yıldır bu topraklarımızı 
vatanımız kılmak için yürüttüğümüz mü-
cadelede verdiğimiz sayısız şehitler kerva-
nına yenileri ekleniyor. Şehitler tepesi hiç-
bir zaman boş kalmayacak.

İdlib Harekâtında şehit sayımız 36’ya çık-
tı. Şehitlerimiz bu milletin vatan kılınması 
mücadelesinin zirve yaptığı noktalardır. 
20 günlük hareket boyunca vermiş oldu-
ğumuz şehitlerin ailelerine şahsım, mille-
tim adına baş sağlığı dilerken, milletimizin 
de başı sağ olsun diyorum. Bu kutlu mü-
cadele için bütün bu adımlar, bu milletin 
verdiği mücadelede alacağı mesafenin işa-
ret fişekleridir.  Bu arada yaralı kahraman-
lara da acil şifalar diliyorum. Amacımız 
ülkemizi, şehitler vermediğimiz huzurlu, 
güvenli, müreffeh bir geleceğe kavuştur-
maktır. Bugün, canımız dahil her şeyimizi 
ortaya koyacağız ki, yarın bu hedefimize u-
laşabilelim. Şehitlerimizi Mehmet Akif ’in 
Çanakkale Şehitleri için yazdığı şiirden şu 
mısralarla bir kez daha yad ediyorum:

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...

O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,

Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor;

Bir hilâl uğruna, Yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Evet… Uğruna nice güneşler batsa da, 
Allah’ın izniyle bu hilal hiçbir zaman ora-
dan inmeyecek. 

Hamdolsun şehitlerimizin kanlarını yer-
de bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu ana 
kadar 2 bin 100’ün üzerinde rejim unsuru 
öldürülürken, aralarında 94 tank, 37 obüs 
topu, 28 çok namlulu roket atar, 17 zırhlı 
aracın da bulunduğu 300’e yakın araç ge-
reç imha edilmiştir. Ayrıca aralarında uçak 
pistlerinin, silah mühimmat depolarının, 
hava savunma sistemlerinin, uçak hangar-
larının, kimyasal silah üretim tesislerinin 
yer aldığı pek çok yer de ağır ateş altına 
alınmak suretiyle tahrip edilmiştir. Her 
geçen gün bu baskıyı artıracak, rejime de 
onları destekleyenlere de kararlılığımızı 
göstereceğiz. Hatta dün akşam itibarıyla 7 
kimyasal depo patlatılmıştır. İşin bu nokta-
ya gelmesini asla arzu etmezdik. Madem ki 
kendileri bizi buna zorladılar sonuçlarına 
da katlanacaklar.

Sınır Kapılarını Bundan Sonraki 
Süreçte de Kapatmayacağız

Değerli arkadaşlar, 

Bir an için, empati yapalım ve “Suriye’de 
ne işimiz var” diyenlere hak verip, hemen 
bugün son askerimize kadar oradan çık-
tığımızı düşünelim. Böyle bir durumda 
Türkiye olarak, yarın sabaha daha güvenli, 
huzurlu, mutlu, güçlü bir şekilde mi uya-
nacağız? Rusya’sından Amerika’sına, reji-
minden terör örgütlerine kadar mücadele 
ettiğimiz herkes, tüm projelerinden vaz-
geçip bizi mi alkışlayacak? Ülkemizdeki 
ve sınırlarımızdaki milyonlarca Suriyeli 
güle oynaya evlerine dönüp kendilerine 
yeni bir gelecek mi kuracak? Türkiye’nin 

var. Ama Deyrizor kadar değil” dedim. İş-
te böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Fakat 
bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim ne 
petrol derdimiz, ne de toprak derdimiz var. 
Biz sadece bir güvenli bölgeyle sınırlarımı-
zı teminat altına almak istiyoruz.

Değerli arkadaşlar, 

Meseleyi sadece İdlib parantezinde değer-
lendirmek bizi yanıltır. Burada asıl bakıl-
ması gereken Türkiye’nin bir bütün olarak 
Suriye politikasıdır. Şayet biz bugün Suri-
ye sınırlarımızı terör örgütlerinden arın-
dırmaz isek, yarın karşılaşacağımız man-
zara açıkça ortadadır. Bugün Kamışlı’da, 
Resulayn’da, Telabyad’ta, Aynelarab’ta, 
Cerablus’ta, Münbiç’te, Elbab’ta, İdlib’te 
vermediğimiz savaşı, yarın Şırnak’ta, 
Mardin’de, Şanlıurfa’da, Gaziantep’te, 
Hatay’da, Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de 
yürütmek zorunda kalacağız. Çünkü kar-
şımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye 
değil, Türkiye’dir. Suriye’de istediklerini 
alanlar, namluları hemen Türkiye’ye çe-
virecektir. Bugün Suriye’yi fiilen üçe bö-
lenlerin Türkiye’nin bütünlüğüne saygı 
göstereceğini düşünmek gafletten öte bir 
durumdur.

Milletime Soruyorum, Terör 
Örgütlerine Teslim mi Olalım?

PKK’nın 1984 yılında gerçekleştirdiği ilk 
eyleminden itibaren, kendi topraklarımız-
da 7 bin 500’e yakın güvenlik görevlimiz 
ile 6 bin 800’e yakın sivil vatandaşımızı 
kaybettiğimizi unutmamalıyız. Bugün 

sadece Suriye’de eğitilmiş ve donatılmış 
bölücü terörist sayısı 40 bin ile 60 bin ara-
sında ifade ediliyor. Şayet Suriye’de verdi-
ğimiz mücadeleyi başarıyla sonuçlandıra-
mazsak, bu teröristlerin çoğu ülkemize yö-
nelecektir. Aynı şekilde, Suriye’de ülkemi-
ze düşmanlığı temel misyon edinmiş, top-
raklarımızda gözü olduğunu da asla inkar 
etmeyen bir rejim varken, biz burada nasıl 
huzurla yaşayabiliriz? Öyleyse, Suriye’de 
verilen mücadelenin hepimizin geleceğiy-
le ilgili olduğunu, herkesin görmesi ve ka-
bul etmesi gerekiyor. 

“Türkiye’nin Suriye’de ne işi var” soru-
su aslında, “Türkiye terör örgütlerine ve 
kendine düşman bir rejim teslim olmalı” 
önermesini içeriyor. Buradan milletime 
soruyorum: Terör örgütlerine teslim mi 
olalım? Ülkemize düşman rejime boyun 
mu eğilim? Bunları kullanarak vatanımı-
zın bütünlüğüne ve milletimizin birliğine 
göz dikenlerin önünde diz mi çökelim? 
Bölgemizde her yerde evinden, yurdun-
dan olanların gidecek yerleri var; en azın-
dan Türkiye var. Peki, bizim evimizden, 
yurdumuzdan olduğumuzda gidecek bir 
yerimiz var mı? Kimileri Avrupa’yı, kimi-
leri Amerika’yı, kimileri daha başka yerleri 
aklından geçirebilir. Ama milletimin her-
hangi ferdinin böyle bir durumda gitmeyi 
düşünebileceği hiçbir yer olmadığını bili-
yorum. Şahsen benim yok. Sizlerin de ol-
madığına inanıyorum. 

Öyleyse, ülkemize, devletimize, vatanımı-
za sıkı sıkıya sahip çıkacak, bunların beka-
sı için nerede, hangi mücadeleyi vermemiz 
gerekiyorsa verecek, hangi bedeli ödeme-
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Hep yaptığımız gibi kendi göbeğimizi ken-
dimiz kesecek, bu mücadeleyi, öyle veya 
böyle, mutlaka başarıya ulaştıracağız. Ha-
va savunma sistemlerinde mi sorun yaşı-
yoruz, en iyisi geliştirecek, en modernini 
imal edeceğiz. Mühimmatta, tankta, topta, 
uçakta mı sıkıntı çekiyoruz, en ileri tekno-
lojiye sahip olanını üreteceğiz. Muharip 
asker sayımız mı yetersiz, ne kadar gere-
kiyorsa o kadarını eğitecek, donatacak, 
ordumuzun saflarına katacağız. Diploma-
side mi yalnız mı bırakılıyoruz, elimizdeki 
kozları ve imkânları en etkili şekilde kulla-
narak, bunun da üstesinden geleceğiz. İşte 
bu anlayışla, büyük ve güçlü Türkiye’nin 
inşası yolunda gece gündüz çalışmayı sür-
düreceğiz.

2019 Yılını 1,7 Milyar Dolar  
Cari Fazlayla Kapattık

Değerli arkadaşlar,

Bir ülkenin iddialarını hayata geçirebilme-
sinde en önemli unsurların başında ekono-
mik gücü geliyor. İçeriden, dışarıdan, “Bat-
tık, bittik, yıkıldık”  diyenler oluyor. Böyle 
bir dönemde biz bu mücadeleyi sürdürü-
yor muyuz? Sürdürüyoruz. Herhangi bir 
yerden en ufak bir destek geliyor mu? Yok 
gelmiyor. Ama biz elhamdülillah maddi 
gücümüzle bu yola devam ediyoruz. Türki-
ye, 2013 yılından beri yaşadığı, 2018 yılın-
da da tarihinin en sinsi saldırılarından bi-
rine maruz kaldığı ekonomik sıkıntılarını 
çözme yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. 
Her gelen veri, toparlanma dönemini ge-
ride bırakıp yeniden yükselişe geçtiğimi-

zi tekrar tekrar teyit ediyor. İşte turizmde 
2019 yılını rekorla kapattık. Turist sayısı 
52 milyona yaklaştı, turizm gelirlerimiz 35 
milyar dolar bandına çıktı. Bu yılın Ocak 
ayında da yeni bir rekora imza attık. Ül-
kemize Ocak ayında gelen yabancı turist 
sayısı geçen, yılın aynı ayına göre yüzde 
16’dan fazla artarak 1,8 milyon kişiye ulaş-
tı. İnşallah bu yıl toplam 58 milyon turist, 
41 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz.

İhracatımız 2019’da yüzde 2,2 artarak 
180,7 milyar dolara yükseldi. Buna ilave 
olarak hizmet ihracatımız 54 milyarı dola-
rı buldu. Turizmde ve ihracatta yakaladı-
ğımız bu başarı sayesinde 2019 yılını 1,7 
milyar dolar cari fazlayla kapattık. Sanayi 
üretimimiz, Aralık’ta yüzde 8,6 artarak 
ciddi bir sıçrama yaptı. Aynı şekilde pera-
kende satış hacmi de yüzde 11’le olumlu 
ivmeyi devam ettirdi. Böylelikle ekonomi-
mizi 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6, 
tamamında ise yüzde 0,9 reel olarak bü-
yütmeyi başardık. Evet, Türkiye’nin bata-
cağı, biteceği, yerle yeksan olacağı, küçüle-
ceği söylenen 2019’u neredeyse yüzde 1’lik 
büyümeyle kapatarak, şom ağızlılara hak 
ettikleri dersi verdik. 

Özellikle sanayi sektörümüzün son çey-
rekte yüzde 5,9 oranında büyümesi kayda 
değerdir. 2020 yılı gelişmelerine baktığı-
mızda ise, Ocak ayı İmalat Satın alma Yö-
neticileri Endeksinin 51,3’e yükselerek, 
son 22 ayda ilk kez eşik değerin üzerine 
çıktığını görüyoruz. Ocak ayında konut sa-
tışları yüzde 56, otomobil satışları ise yüz-
de 100’ün üzerinde arttı. Yine Ocak’ta ku-
rulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüz-

etrafındaki kuşatma kalkacak ve herkes bi-
ze destek vermek için seferber mi olacak? 
Yoksa, Suriye içinde tuttuğumuz sorunla-
rın daha biz soluklanmadan peşimizden sı-
nırlarımıza dayandığını mı göreceğiz? Ce-
saretlenen terör örgütleri ve rejim yeniden 
şehirlerimizi, topraklarımızı tacize, bom-
balamaya, işgale mi yeltenecek? Türkiye’yi 
kendilerince yola getirdiğini düşünen güç-
ler, karşımıza yeni dayatmalar, yeni talep-
lerle mi çıkacak? 

Aklı ve vicdanı olan herkes için bu sorula-
rın cevabı bellidir. Milletimiz kendi zihnin-
de ve yüreğinde bu meseleyi çözdüğü için, 
mücadelemize kayıtsız-şartsız destek veri-
yor. Böyle olduğu için de, biz kararlılıkla 
yolumuza devam edeceğiz. Suriye’de, tüm 
sınır hattımız boyunca 30 kilometre derin-
liğinde bir güvenli bölgeyi bilfiil oluştur-
mak için çalışmayı sürdüreceğiz. 

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinin sağındaki 
ve solundaki bölgelerde bize verilen sözle-
rin tutulmadığını, terör örgütünün serbest-
çe faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Dün Sayın 
Putin’e de söyledim, Sayın Trump’a da ve 
diğerlerine de... Bize verilen söz neydi? YPG, 
PYD unsurlarını bölgelerden çıkaracaklardı. 
Ne Rusya verdiği sözü tutabildi, ne Ameri-
ka... Çıkaramadılar. Şu anda PYD de YPG 
de buralarda yine terör estiriyorlar. Bunları 
her iki liderle de paylaştım. “Hayır çıkardık” 
diyemiyorlar. Ama biz yazılı sözleşmemizde 
onlardan bunun sözünü aldık. Altında imza-
ları var. Bu sözleri yerine getiremediler. Ne 
Rusya, ne Amerika... Şimdi kalkıp bize “Yok 
şöyle, yok böyle” diyorlar. Biz gereğini yapı-
yoruz ama onlar gereğini yapamıyorlar.

Teröristler her fırsatta harekât bölgele-
rimize saldırıyor veya sızmaya çalışıyor. 
İdlib’te de mutabakatlara uyulmadı. Rejim 
neredeyse 100 bin defa ateşkesi bozduğu 
halde bunu asla gündeme getirmeyenler, 
kendi topraklarını savunan muhalifleri 
terörist gibi gösterip, saldırılarına gerekçe 
yapıyor. Sivil yerleşim yerleri insafsızca 
yerle bir edilir, masum insanlar öldürü-
lürken seslerini çıkarmayanlar, bizim hu-
zuru koruma çabalarımıza ateşle karşılık 
veriyor. Bu iç acıtıcı fotoğrafı sadece sey-
retmekle kalıp, sözde üzüntü beyanında 
bulunanların durumları da farklı değildir. 
Hiçbirinin samimi olmadığını, sorunun 
çözümü için en küçük bir katkı sağlamadı-
ğını yaşayarak görüyoruz. 

Terör örgütlerine binlerce tır silah, mühim-
mat, araç, gereç vesaire yardımını yapanlar, 
rejim çok ciddi manada silah, mühimmat, 
araç, gereç, füze her şeyi yine bu ülkelerden 
alırken kimse Türkiye’ye ne bu konuda her-
hangi bir destek veriyor ne de bu mülteci-
lerle ilgili destek veriyordu. Aylar önce, “Bu 
böyle giderse biz kapıları açmak zorunda 
kalacağız” dedik. Rahatsız oldular, inanma-
dılar bizim bu söylediklerimize. Biz de dün 
ne yaptık? Kapıları açtık, şimdi bu sabah 
itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu, kapıları zor-
layıp geçenler. Ama bugün 25-30 bini bula-
bilir. Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte 
de kapatmayacağız. Bu devam edecek. Av-
rupa Birliği’nin sözünü tutması gerekir. Biz 
bu kadar mülteciye bakmak, onları besle-
mek durumunda değiliz. Eğer dürüstseniz, 
samimiyseniz o zaman siz de bir paylaşım-
da bulunacaksınız. Bulunmadığınız takdir-
de biz bu kapıları açarız.
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de 33,5 ve bir önceki yıla göre yüzde 26,6 
arttı. Bu gelişmelere paralel, ekonomiye o-
lan güven, 5 aydır istikrarlı bir şekilde art-
maya devam etti. Şubat ayında ekonomik 
güven endeksi 97,5’e ve kapasite kullanım 
oranı yüzde 76’ya yükseldi. Bu rakamlar, 
tartışmasız bir şekilde ekonomide başarı-
nın ifadesidir. Hep birlikte, kriz bekleyen-
leri hüsrana uğratan bir yeniden yükseliş 
hikâyesi yazdık. Birbiri ardına gelen olum-
suz gelişmelere rağmen yakaladığımız bu 
güçlü ivmeyi devam ettirmekte kararlıyız. 
Bu yıl için hedeflediğimiz yüzde 5 büyüme 
oranını aşacağımıza inanıyorum. 

Nitekim, uluslararası kuruluşlar da ülke-
mizin büyüme oranıyla ilgili tahminlerini 
yükseltmeye başladılar. Yavaş yavaş bizim 
hedefimize doğru yaklaşıyorlar. Gerçi o 

kadar güncelledikten sonra herkes tahmin 
eder. Yine de bizi izlemeye devam etsinler 
diyoruz. 

Bu duygularla, milletvekili olarak, geçmiş-
ten bugüne ülkemize ve milletimize verdi-
ğiniz hizmetler için her birinize ayrı ayrı 
şükranlarımı sunuyorum. İnşallah sizlerle 
birlikte daha çok yol yürüyecek, daha çok 
işler yapacak, daha çok büyük başarılara 
birlikte imza atacağız. Bütün mesele, bir-
liğimizin, beraberliğimizin korunmasıdır. 
Bu birliği, bu beraberliği dağıtmaya çalı-
şanlar her zaman olabilir. Bu dava inşal-
lah bunlardan da etkilenmeyecek, milletin 
teveccühüyle çok daha güçlenerek yoluna 
devam edecektir. Bu tür yanlış yollara sa-
panlar bunun bedelini ödeyeceklerdir. 

Bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

Ankara İl Teşkilatımızım kıymetli men-
supları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, 
kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Sözlerime, ülkemizin bağımsızlığı, mil-
letimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü, 
bayrağımızın gururla dalgalanması, ezan-

larımızın ilanihaye semalarımızda yan-
kılanması için toprağa verdiğimiz tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek 
başlamak istiyorum. İdlib’te bugüne kadar 
verdiğimiz şehitlerimizin Rabbim şehadet-
lerini mübarek, şehitlik mertebelerini ali 
eylesin diyorum. Şehit yakınlarımızın ve 
milletimin başı sağ olsun. 

Suriye’de Oynanan Oyunu 
Gördük ve Karşı Hamlemizi 

Yaptık

AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı | Ankara | 2 Mart 2020
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ülkemize yönelen milyonlarca kişinin yol 
açtığı insani krizi çözme, hem de toprak-
larımızın güvenliğini sağlama mücadelesi 
yürütüyoruz. Her iki mesele de bizim için 
hayati öneme sahiptir. Topraklarında 3,7 
milyon, sınırları dibinde 1 milyonu aşkın 
kişiyi barındıran ne İran’dır, ne Rusya’dır, 
ne de diğer ülkelerdir. Bu yükü tam 9 yıldır 
tek başına Türkiye üstleniyor. 

Batının, sadece göçmen korkusuyla söyle-
dikleri süslü sözler, gerçek hayatta somut 
karşılık bulmuyor. Biz yıllarca, “Suriye’de 
güvenli bölgeler oluşturalım, rejimden ka-
çan insanları burada iskân edelim” çağrısı 
yaptık. Bu çağrımıza hiçbir Avrupa ülke-
si somut destek vermedi, katkıya yanaş-
madı. Sınırlarımızı açtığımız saatten beri 
Avrupa’ya yönelenlerin sayısı 100 bini aştı. 
Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade 
edilecek. Şimdi hepsi de sınırlarımızı açtı-
ğımız için feryat ediyorlar. Bugüne kadar 
aklınız neredeydi? Ya bu insanları kendi 
topraklarında onurlu bir hayata kavuş-
turacağız, ya da herkes bu yükten payına 
düşeni alacak. Artık tek taraflı fedakârlık 
dönemi bitti. Lafa gelince ülkemize destek 
beyanında bulunan diğer kimi devletlerin 
de, aslında kıllarını bile kıpırdatmadan ge-
lişmeleri takip ettiklerini biliyoruz. Güya 
uluslararası düzeyde barışı, huzuru, gü-
venliği tesis için kurulmuş yapılar da, top-
lantı yapmak, bildiri yayınlamak, kınamak 
dışında, sadra şifa hiçbir işe yaramıyorlar. 
Türkiye, mücadelesini herhangi bir ülkeye 
veya kuruma güvenerek değil, kendi yüre-
ğine, kendi bileğine, kendi insanına, kendi 
imkânlarına dayanarak yürütmektedir. Ne 
diyor şair: 

“Şu kopan fırtına Türk Ordusudur Yâ Rabbi.

Senin uğrunda ölen ordu, budur Yâ Rabbi.

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,

Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın.”

Evet… Bu kopan fırtına bizim ordumuzdur. 

Gerisinde Allah’ın desteği, yüz milyonlar-
ca dostumuzun duası, milletimizin yüreği 
olan bu fırtınanın nelere kadir olduğunu 
herkes görüyor, görecek. 

Türkiye şu ana kadar, Suriye’de ne Rusya’yı, 
ne İran’ı doğrudan hedef almamıştır, al-
mayacaktır. Harekâtımızla sadece asker-
lerimizin kanını döken rejim unsurlarını 
imha ediyoruz. Bu hassasiyetimize de say-
gı gösterilmesini bekliyoruz. Türkiye, her 
meselesini olduğu gibi, Suriye’deki sorunu 
da kendi imkânlarıyla çözecek iradeye ve 
kapasiteye sahiptir. Böyle günler, aynı za-
manda gerçek dostların ve sinsi düşman-
ların ayırt edildiği dönemlerdir. Önümüz-
deki günlerde yaşanacak gelişmeler, bu 
ayrımı daha da netleştirecektir. 

Değerli arkadaşlar, 

Burada önemli bir hususun altını daha çiz-
mek istiyorum. Bu mücadele bizim şahsi 
tercihimizle değil, milletimizin topyekûn 
iradesiyle yürütülmektedir. Suriye’de oy-
nanan oyunu milletimizle birlikte gördük, 
teşhis ettik ve karşı hamlemizi yaptık. Bu 
millet; 15 Temmuz’da niye sokağa çık-
mışsa, bugün de Türkiye aynı sebeple Su-

Hamdolsun, bir gül bahçesine girercesine 
toprağa düşen hiçbir şehidimizin kanını 
yerde bırakmadık, mücadelesini akamete 
uğratmadık. İdlib’teki operasyonlarımızı, 
meselenin sağduyu ve sulh yoluyla çözül-
mesini arzu ettiğimiz için sınırlı şekilde 
sürdürüyorduk. Bu amaçla diplomasi ka-
nallarını son ana kadar etkin bir şekilde iş-
letmek için çalıştık, çabaladık. Meselenin 
ülkemiz açısından taşıdığı önemi, bu uğur-
da neleri göze aldığımızı muhataplarımı-
za her seviyede tekrar tekrar ifade ettik. 
Ancak bizim bu hüsnü niyetimizin yanlış 
anlaşıldığını gördük. Bunun üzerine ope-
rasyonlarımızı, 34 askerimizi şehit verdiği-
miz 27 Şubat tarihi itibariyle rejimin tüm 
unsurlarını hedef alacak şekilde kapsam-
lı hale getirdik. Bu operasyona da “Bahar 
Kalkanı Harekâtı” adını verdik. Daha ön-
ce Fırat Kalkanı Harekâtıyla, Zeytin Dalı 
Harekâtıyla, Barış Pınarı Harekâtıyla neyi 
amaçlıyorsak, bu harekâtla da aynı gayeyi 
güdüyoruz. Sınırlarımızın terör örgütleri 
ve gözünü ülkemizin topraklarına dikmiş 
zalim bir rejim tarafından kuşatılmasına, 
milyonlarca sığınmacının yükünün kalıcı 
bir şekilde üzerimize yıkılmasına izin ver-
memekte kararlıyız. Daha İdlib şehitleri-
mizin cenazelerini kaldırmadan, rejime ta-
rihinin en ağır kayıplarını verdirerek “Bis-
millah” dedik. Şu an itibariyle 135 tank, 22 
zırhlı araç, 45 top, 44 çok namlulu roketa-
tar, 5 hava savunma rampası, 12 tanksavar, 
4 havan, 29 pikaba monteli uçaksavar, 2 
İHA, 8 helikopter, 49 çeşitli araç, 7 mühim-
mat rampası, 24 zırhlı araç, 9 mühimmat 
depo binası, 2 uçak, 2 füze rampası ve 2 
bin 557 rejime ait asker ile milis yok edildi. 

Bizim kan dökülmemesi, can yanmaması, 
acı yaşanmaması konusundaki hassasi-
yetimizi zafiyet veya çekingenlik olarak 
görenlere, gerçek gücümüzü göstermeye 
daha yeni başlıyoruz. Şu ana kadar rejimin 
verdiği insan ve araç-gereç kayıpları, sade-
ce bir başlangıçtır.  Ülkemizi, etrafta çokça 
var olan “Adı var kendi yok” devletçikler-
den biri sananlar olduğu anlaşılıyor. Biz 
bu gafillere, Türkiye’nin gerektiğinde “Baş 
veren ama baş eğmeyen” büyük bir devlet 
olduğunu gösteriyoruz. İşlerin bu noktaya 
gelmiş olmasından dolayı gerçekten üzün-
tülüyüz. Bunun müsebbibi, arkalarına al-
dıkları güçlerin gölgesini kendi cüsseleri 
sanarak bize meydan okuyanlardır. Her 
biri canımızdan birer parça olan askerleri-
mizin hayatına kast edenleri yerle yeksan 
etmek boynumuzun borcudur. Yaşanan-
lardan ibret almayanların bizi hala gözlem 
noktalarımıza saldırmakla tehdit etmeleri, 
akıllarının başlarına gelmediğine işaret 
ediyor. Şayet bir an önce Türkiye’nin be-
lirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa, bir 
süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar 
da kalmayacak. 

Artık Tek Taraflı   
Fedakârlık Dönemi Bitti

Değerli arkadaşlar, 

Buradan Rusya’ya ve İran’a bir kez daha 
sesleniyorum. Suriye’de bizim sizinle her-
hangi bir derdimiz yok. Türkiye’nin Suri-
ye’deki mücadelesi, ne toprak kazanma, ne 
stratejik veya mezhebi üs edinme gayreti-
dir. Biz Suriye’de, hem bu ülkeden kaçarak 
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riye’dedir. Bu millet; PKK’nın ve DEAŞ’ın 
saldırılarına karşı nasıl göğsünü siper 
etmişse, bugün de Türkiye aynı sebeple 
İdlib’tedir, Suriye’nin diğer bölgelerinde-
dir. Türkiye için Ege’deki haklarını koru-
makla, Libya’da başlattığımız inisiyatifle 
Akdeniz’deki haklarımızı müdafaa etmek 
arasında hiçbir fark yoktur. Ekonomik 
tuzaklara karşı verdiğimiz mücadeleyle, 
sınırlarımızı terör koridoruyla kuşatma 
girişimlerine karşı verdiğimiz mücadele 
aynıdır. 

Bay Kemal, Sen Kendi Partinin 
Geçmişini Dahi Bilmiyorsun

Suriye meselesinde, milletimizin birlik ve 
beraberliğini bozmak, ülkemizin mücade-
lesine zarar vermek, düşmanlarımızı se-
vindirmek için aleni veya örtük şekilde yü-
rütülen faaliyetleri sizler de takip ediyor-
sunuzdur. Kimsenin “Suriye’de Rusya’nın 
ne işi var, Amerika’nın ne işi var, İran’ın en 
işi var, Fransa’nın ne işi var” dediğini duy-
madık. Ama iş Türkiye’ye gelince, hemen 
“Suriye’de ne işimiz var” yaygarasını ba-
sıyorlar. Birileri dönüp dolaşıp “Suriye’de 
ne işimiz var” teranesini tekrarlarken, şe-
hitlerimizden biri, “Sizden ricam sakın 
Suriye’de ne işimiz var diyenlerden olma-
yın, gittim gördüm, tam da olmamız gere-
ken yerdeyiz” mesajı veriyor. Meydanı, za-
hirde şehitler için üzülüyor gibi gözüküp, 
ağzını açtığında şehadet kavramına ve şe-
hitlerimizin aziz hatıralarına hürmetsizlik 
yapan gafillere bırakamayız. 

Bu ülkede maalesef, “Hayatta hiçbir laf-
tan tiksinmedim, ‘şehitler ölmez vatan 
bölünmez’den tiksindiğim kadar” diyebi-
lecek derecede alçalabilen ve maalesef şu 
anda CHP milletvekili sıfatıyla Meclis’te 
yer alabilen kişiler var. Aynı kişi, “Bugün 
Suriye’ye savaş açsak banko Esad’ı tuta-
rım” diyerek, ülkemizin yürüttüğü müca-
deledeki safını yıllarca önce belli etmişti. 
“Esed ülkesini savunuyor” diyebilecek bir 
noktaya savrulan CHP Genel Başkanının 
“Söz veriyorum, biz gelirsek şehitler tepe-
si boş kalacak” ifadesi de, bu zihniyetin bir 
yansımasıdır. Bu kişinin şehitlik kavramı 
ve şehitler tepesinin ne anlama geldiğini 
bilmediğini ümit ediyoruz. Çünkü bilme-
den söylüyorsa, en fazla cehaletini sergi-
lemiş olur. Fakat, şehitliğin ne olduğunu, 
şehitler tepesinin neyi ifade ettiğini bile-
rek bu sözü söylüyorsa, ortada gerçekten 
vahim bir durum var demektir. 

Bilindiği gibi, şehid kelimesi, Kur’an-ı 
Kerim’de, kimi yerde şahit, kimi yerde 
esma-i hüsnadan biri, kimi yerde örnek kişi 
anlamlarında tam 56 defa geçer. Üç ayette 
ise doğrudan doğruya Allah yolunda canını 
feda edenleri tarif etmek üzere şüheda ifa-
desi yer alır. Bakara Suresinin 54’üncü aye-
tinde yer alan “Allah yolunda öldürülenlere 
sakın ölüler demeyin, zira onlar diridir, fa-
kat siz farkında değilsiniz” emri ilahisi, hiç-
bir şüpheye yer vermeyecek şekilde şeha-
detin anlamını bizlere gösteriyor. Bu konu-
da Peygamber Efendimizin hadislerinde, 
şehidin bütün günahlarının affedileceği, 
kabir azabı çekmeyeceği, cennetteki maka-
mını göreceği, cennete ilk girenlerden ola-
cağı gibi müjdeler de vardır. 
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Geri gitsin alkışlar geri,

Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!

Ona oğullardan, analardan dilekler yeter,

Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter!

Söyledi söyleyenler demin,

Gel süngülü yiğit alkışlasınlar

Şimdi sen söyle, söz senin.

Şehitler tepesi boş değil,

Toprağını kahramanlar bekliyor!

Ve bir bayrak dalgalanmak için;

Rüzgâr bekliyor!

Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin;

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye

Yattığı toprak belli,

Tuttuğu bayrak belli,

Kim demiş meçhul asker diye? ...

Evet… Bize düşen görev, tuttuğu bayrak 
belli olmayan, bastığı toprağı kirleten, ki-
min kılıcını çaldığını hepimizin gördüğü, 
şehadet nedir, şehit kimdir bilmeyenlerin 
gerçek yüzlerini milletimize anlatmak-
tır. Bunlara verilecek en güzel cevabın, 

devlet ve millet olarak, tüm gücümüz ve 
imkânlarımızla yürüttüğümüz mücadele-
yi zafere ulaştırmak olduğunu biliyoruz. 
Ülkemize göz diken DEAŞ’ı, PKK’yı ve di-
ğer terör örgütlerini nasıl durdurduysak, 
zalim rejimi de aynı akıbete uğratacağız. 
Bunun için hep birlikte gece gündüz çalış-
maya devam edeceğiz. 

Ankara İl Teşkilatımız, ülkemizin ve par-
timizin tüm zorlu mücadelelerinde güçlü 
bir şekilde yanımızda yer alarak, vefasını 
ve cesaretini ortaya koymuş bir teşkilat-
tır. Özellikle 15 Temmuz’da, milletimizle 
birlikte Ankara’da yazdığınız destan, sizi 
aynı zaman da gazi bir teşkilat yapmıştır. 
Rabbime, bana sizler gibi dava arkadaşla-
rı verdiği için ne kadar hamd etsem azdır. 
Türkiye’nin ikinci büyük şehri ve başkenti 
olan Ankara’yı ne kadar sağlam tutarsak, 
diğer şehirlerimizde o derece rahat oluruz. 
Bunun için sizlerden çok daha fazla gayret 
göstermenizi istiyorum. Sizlerden çok da-
ha fazla üye kaydı bekliyorum. 

Sözlerimi, Fetih Suresinin ilk 4 ayetinin 
Türkçe meali ile bitirmek istiyorum:

“Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz biz 
sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah 
senin geçmiş ve gelecek günahlarını ba-
ğışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, 
seni doğru yola iletsin ve Allah sana şan-
lı bir zaferle yardım etsin. O, inananların 
imanlarını kat kat artırmaları için kalpleri-

Ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığı, 
onuru, güvenliği, geleceği için mücadele 
ederken hayatını kaybeden herkes, özel-
likle de cephede son nefesini veren herkes 
şehittir. Bizim, dar-ı bekaya uğurladığımız 
askerimizin, polisimizin, jandarmamızın 
ve diğer kamu görevlilerimizin şüheda ma-
kamına yükseldikleri konusunda en küçük 
bir şüphemiz yoktur. Tabii, 15 Temmuz’da 
milletimiz sokaklarda şehit olurken, dar-
becilerin açtığı yoldan gittiği bir evde kah-
vesini yudumlayıp televizyon seyreden bi-
rine bunları anlatmak elbette zordur.

Bay Kemal, sen kendi partinin geçmişini 
dahi bilmiyorsun. İki de bir “Bu partinin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk” 
diyorsun. Şimdi sana sesleniyorum; Ga-
zi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale’de 
askerlerimize ne diyordu? “Ben sizlere 
ölmeyi emrediyorum.” Biz bu şehitleri 
Bedir’de, Uhud’da, Huneyn’de, Hendek’te, 
Selçuklu’da, Osmanlı’da, Cumhuriyet dö-
neminde, Çanakkale’de verdik. Bundan 
sonra da vermeye devam edeceğiz. Bay 
Kemal, sen şehadeti ve şehitliği bilmezsin. 
Bunu anlaman da mümkün değil. Çünkü 
sende o iman, o inanç yok.

Sizlerden Çok Daha    
Fazla Üye Kaydı Bekliyorum

Rahmetli Arif Nihat Asya’nın “Bir Bayrak 
Rüzgâr Bekliyor” şiirinde ifade ettiği duy-
guları kalbinde hissetmeyen birine, şe-
hitler tepesinin niçin boş kalmayacağını 

anlatmak da mümkün değildir. Şimdi bu-
rada, bu anlamlı şiiri bir kez daha tekrar-
layalım ki, nasır tutmuş yürekler titresin, 
milletimizin kalbi ferahlasın, şehitlerimi-
zin ruhları şad olsun: 

Şehitler tepesi boş değil,

Biri var bekliyor.

Ve bir göğüs, nefes almak için;

Rüzgâr bekliyor.

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;

Yattığı toprak belli,

Tuttuğu bayrak belli,

Kim demiş meçhul asker diye?

Destanını yapmış, kasideye kanmış.

Bir el ki; ahretten uzanmış,

Edeple gelip birer birer öpsün diye fâniler!

Öpelim temizse dudaklarımız,

Fakat basmasın toprağa temiz değilse  
ayaklarımız.

Rüzgârını kesmesin gövdeler

Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, 
kasîdeler.
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ne huzur ve güven İndirendir. Göklerin ve 
yerin orduları Allah’ındır. Allah, hakkıyla 
bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

Rabbim kahraman ordumuzu muzaffer ey-
lesin, ülkemize güç versin, milletimizi ko-
rusun diyorum. Bu duygularla sizleri bir 

kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şük-
ranla tekrar yâd ediyorum. Gazilerimize 
Mevla’dan sağlık ve afiyet diliyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.

Aziz Milletim, değerli milletvekili arka-
daşlarım, sevgili gençler, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Grup 
toplantımızın ülkemiz ve partimiz için ha-
yırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz 
ediyorum.

Sözlerimin hemen başında, bin yıldır kan-
larımızla sulayarak vatan yaptığımız bu 
topraklarda hür bir şekilde yaşayabilme-
miz, bayrağımızı dalgalandırabilmemiz, 
ezanımızı semalarımızda yankılatabilme-
miz için hayatlarını feda eden tüm şehit-
lerimizi rahmetle yâd ediyorum. Terörle 
mücadelede 40 yıla yakın süredir verdiği-

“Şehitler Tepesi Boş Kalacak” 
Diyen Kişi, Bu Ülkeyi Düşmana 

Teslim Etmenin Peşindedir 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 4 Mart 2020
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yor. Çünkü bunların gözünde ülkelerimi-
zin yürüttüğü mücadelenin zerre kadar 
kıymeti yoktur. Tek dertleri, buradan bir 
siyasi çıkar elde edebilmek, emperyalistle-
re şirin gözüküp kendilerine yol verilmesi-
ni sağlayabilmektir. 

Suriye tartışması, ülkemizdeki beşinci kol 
faaliyetlerinin nerelere kadar uzandığının 
en somut göstergesidir. Bunlara en güzel 
cevabı aslında şehitlerimiz, gazilerimiz, şe-
hit yakınlarımız ve milletimiz veriyor. Bir 
şehidimiz, “Sizden ricam sakın Suriye’de 
ne işimiz var diyenlerden olmayın, gittim 
gördüm, tam da olmamız gereken yerde-
yiz” mesajını verirken, karşımızdaki zihni-
yetin sefaletini tasvir ediyordu. Bir şehidi-
mizin babası, “Soğan, patates dediler eko-
nomimize saldırdılar. Biz o soğanı patatesi 
yemeden yaşarız, ama vatansız yaşayama-
yız” diyordu. İdlib şehitlerimizden birinin 
ağabeyi, cenaze merasiminde, “Canımız 
feda olsun, yeter ki vatan millet sağolsun, 
ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin. 
Başka bir derdimiz yok bizim” diyerek me-
tanet gösteriyordu. Bölgede görev yapan 
bir kahramanımız, devre arkadaşına, “Sen 
demiyor muydun köpek gibi yaşamaktan-
sa aslan gibi ölmek evladır diye… Bu iş şu 
aşamada bitirilmezse oyun büyük. Sana 
vasiyetimdir, olur da görüşmemiz mahşe-
re kalırsa, bizi bahane edip kaos çıkarma-
ya çalışan conconları cenazeme sokarsan, 
hakkımı helal etmem” mesajı gönderiyor-
du. Sokakta kendisine mikrofon uzatılan 
bir teyzemiz, “Yılan gelmiş, düşman gel-
miş bağrımıza girmiş, evimizin içerisine… 
Biz Suriye’ye gitmezsek, Türkiye’yi taksim 
ettiler” diye, sözde aydınlarımızın göstere-

mediği feraseti ortaya koyuyordu. Bunun 
gibi daha binlerce, milyonlarca örnek var. 
Ben, inanarak, atalarımızdan ilham alarak 
şehitler tepesi boş kalmayacak dedim, di-
yorum, diyeceğim.

Şimdi ekrandaki görüntüleri şöyle bir iz-
leyelim, belki Bay Kemal’e ilham vesilesi 
olur.

Tabii bu onurlu tavırlar, “Hayatta hiçbir 
laftan tiksinmedim, ‘şehitler ölmez vatan 
bölünmez’den tiksindiğim kadar” diyenle-
re bir şey ifade etmiyor. Çünkü bu zihniyet, 
“Bugün Suriye’ye savaş açsak banko Esad’ı 
tutarım” diyerek, “Türkiye-İran karşı kar-
şıya gelirse İran safında olurum” diyerek, 
karşımıza sürekli terör örgütlerinin tezle-
riyle çıkarak, yerini yıllar önce zaten bel-
li etmiştir. Bay Kemal’in yeri bellidir. Bay 
Kemal’in yeri ne vatan ne de millettir. O-
nun yeri Esed’in yanıdır. Bir de onu tavsiye 
ediyor ya, buyur sen git. Zaten yanında da 
bay monşerler var, onlarla beraber güzel 
bir yolculuğu gerçekleştirirsin.

Değerli arkadaşlar,

CHP Genel Başkanının hezeyanlarına ce-
vap vermek gerçekten ağrıma gidiyor. 
Eskiden beri süren bu tutuma, bir yere 
kadar, “siyasetin cilvesi” diyerek taham-
mül etmek mümkündü. Ama artık, mese-
le doğrudan istiklalimize ve istikbalimize 
saldırı noktasına gelmiştir. Kendisi bizi 
tahrik ettiğini sanırken, aslında ülkemize 
ve milletimize olan kinini kusuyor. Mey-
danı yalanlara ve iftiralara bırakmamak 
için, sizleri ve tüm milletimi bu kişinin 

miz binlerce şehidimize, Suriye’de yenileri 
ekleniyor. Son olarak İdlib’te rejimin sal-
dırısında hayatını kaybeden 34 askerimi-
zin de aralarında olduğu nice canlarımızı 
toprağa verdik. Şehitlerimizin makamları 
ali, şehadetleri mübarek olsun diyorum. 
Bin yıldır olduğu gibi bugün de, hiçbir 
şehidimizin, hiçbir gazimizin tek damla 
kanı boşa gitmiyor. Bu mücadeleyi hedef-
lediğimiz şekilde başarıyla sonuçlandırdı-
ğımızda, Allah’ın izniyle büyük ve güçlü 
Türkiye’nin inşası yolunda tarihi adımlar 
atmış olacağız.

Tabii bu tablonun anlamını kavrayabilmek 
için önce vatan nedir, millet nedir, gaza 
nedir, şehadet nedir, şehit kimdir gibi so-
ruların cevaplarını bilmek gerekiyor. Bu 
cevapları öğrenmenin yolu da, öyle eğitim-
den, kariyerden filan geçmiyor. Bu sorula-
rın cevaplarına ancak, yüreğinizde ülke ve 
millet sevgisi varsa, kalbiniz şehadet özle-
miyle yanıyorsa, zihniniz pak ve berraksa 
vücudunuzun her zerresinde hissederek 
ulaşabilirsiniz. Önceki günkü konuşmam-
da da ifade etmiştim, Kur’an-ı Kerim’de 
şehid;  kimi yerde şahit, kimi yerde esma-i 
hüsnadan biri, kimi yerde örnek kişi an-
lamlarında tam 56 defa tekrarlanıyor. Bu 
ayetlerden üçünde ise doğrudan doğruya 
Allah yolunda canını feda edenleri tanım-
lamak üzere şüheda ifadesine yer verili-
yor. Hiç şüphesiz, şehitlikle ilgili en önemli 
müjde, Bakara Suresinin 54’üncü ayet-i 
kerimesidir. “Allah yolunda öldürülünlere 
sakın ölüler demeyin, zira onlar diridir, fa-
kat siz farkında değilsiniz” emr-i ilahisinin 
manasını kavrayabilmek için önce sağlam 
bir imana ihtiyaç vardır. Peygamber Efen-

dimizin çeşitli hadislerinde, şehidin bü-
tün günahlarının affedileceği, kabir azabı 
çekmeyeceği, cennetteki makamını göre-
ceği, cennete ilk girenlerden olacağı gibi 
müjdelere rastlıyoruz. Bu tablo bize, ülke-
mizin ve milletimizin bağımsızlığı, onuru, 
güvenliği için mücadele ederken can veren 
herkesin, özellikle de cephede son nefesi-
ni veren askerlerimizin şehit olduğunu, 
hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde 
gösteriyor.  

Ebediyete uğurladığımız askerimizin, poli-
simizin, jandarmamızın ve diğer kamu gö-
revlilerimizin şüheda makamına yüksel-
dikleri konusunda kuşkusu olan, önce dö-
nüp kendi inancını, imanını bir sorgulasın. 
“Şehitler tepesi boş kalmayacak” sözünü 
anlamak için de, imanın yanında, bağrın-
dan çıktığınız toplumun kültürünü bilme-
lisiniz. Merhum Arif Nihat Asya’nın o şiiri-
ni okuyup da, hala ısrarla “Şehitler tepesi 
boş kalacak” diyen kişi, bu ülkeyi düşmana 
teslim etme, milletimizin boynuna esaret 
zincirini geçirme peşinde demektir. Tabii, 
15 Temmuz’da milletimiz sokaklarda şehit 
olurken mücadeleden kaçan, darbecilerin 
açtığı yoldan gittiği evde kahvesini yu-
dumlayan birine bunları anlatmak elbette 
zordur. 

Bay Kemal’in Yeri   
Esed’in Yanıdır

Dikkat ederseniz, bu tipler bize dönüp 
“Türkiye’nin Suriye’de ne işi var” derken, 
mesela Rusya’ya, Amerika’ya, İran’a, Avru-
pa ülkelerine asla böyle bir soru yöneltmi-
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Değerli arkadaşlar, 

Bu süreçte milletimizi bilgilendirmek için 
gerekli her türlü açıklama da yapılmıştır. 
Hatay Valimizden Cumhurbaşkanlığı İle-
tişim Başkanlığına, bakanlarımıza kadar 
her seviyede bilgiler milletimizle payla-
şılmıştır. CHP’nin başındaki zat, o sırada 
kim bilir hangi sinsiliklerin, kim bilir han-
gi senaryoların, kim bilir hangi ümitlerin 
peşinde olduğu için, kimin çalıştığını, ki-
min ne açıklama yaptığını takip edememiş 
olabilir. Ama milletimiz her şeyi başından 
sonuna kadar izlemiş, takip etmiştir. Bir 
yandan Eset’le dans eden, öteki tarafta 
“Türkiye’nin Suriye’de ne işi var” diyen, 
beri tarafta “Niye diplomasiyi kullanmı-
yorsunuz” dokundurmaları yapan birisi, 
elbette Türkiye’nin çıkarlarının nerede 
olduğunu göremez. Başbakanlığımız ve 
Cumhurbaşkanlığımız döneminde, ülke-
mizin haklarını, milletimizin çıkarlarını 
savunmak için dünyanın dört bir yanını 
nasıl hallaçladıysak, bugün de gerektiğin-
de her yere gitmekten imtina etmeyiz. Dip-
lomatik görüşmeleri, bunun için bir yerle-
re gitmeleri, birilerini misafir etmeyi, ken-
di kısır dünyasındaki turistik seyahatlerle 
karıştıran bir zihniyete ne desek boştur. 

Türkiye, dün Çanakkale’de de emperyalist-
lere karşı mücadele ediyordu, bugün Suriye 
sınırlarında da emperyalistlere karşı mü-
cadele ediyor. Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa 
Kemal’in vatan toprağı olan Çanakkale’yi 
savunduğu dönemde, İdlib’in de vatan 
toprağı olduğunu bilmeyecek kadar şuur 
kaybı içindedir. Yolu Çanakkale’ye düşer-
se, orada İdlib doğumlu yüzlerce şehidin 

ismini görünce, hiç sanmıyoruz ama belki 
utanır da yüzü kızarır.  Vatanın ne demek 
ve sınırlarının neresi olduğunu bilmeyen, 
anlamayan, görmeyen, hissetmeyen bir 
adam, hiç kusura bakmayın, cehaletten 
öte bir ihanetin içine düşmüş demektir. 
Milletimiz, Çanakkale’de savaşırken de, 
İstiklal Harbinde canını ortaya koyarken 
de, ülkemizde tıpkı bu zat gibi davranan, 
moralleri bozmaya, mücadele azmini kır-
maya çalışan müstevli destekçileri vardı. 
Türkiye, bir asır önceki o destanları, sa-
dece cephede düşmana karşı savaşarak 
değil, aynı zamanda bu müstevli destek-
çilerini hüsrana uğratarak da kazanmış-
tır. Gazi Mustafa Kemal, 6 Mart 1922’de 
Meclis’te yaptığı bir konuşmada, milli 
mücadelenin savunma araçlarını, “Mille-
tin bütünü, milletin kalp ve vicdanında-
ki sağlamlık, meclisin azim ve kararlılığı 
ile ordu” olarak sıralıyor. Yine Atatürk, 
Cumhuriyetimizin 10’uncu yılında irad 
ettiği nutkunda cepheleri, “Görünüşteki 
cephe ve iç cephe” olarak ikiye ayırıyor. 
Asıl cepheyi, bütün ülkenin aynı fikir ve 
kanaatte yekvücut şeklinde kurduğu iç 
cephe olarak gören Atatürk, görünüşteki 
cepheyi de doğrudan doğruya ordumu-
zun düşman karşısında sergilediği gücü 
görüyor. Gazi Mustafa Kemal’e göre, gö-
rünüşte cephede ne olursa olsun, iç cephe 
çözülmediği sürece hiçbir şey ülkeyi ve 
milleti mahvedemez. Yine Gazi’nin ifade-
siyle, “Düşmanlarımız bizi içten yıkmaya 
çalışıyor. Bu amacı gerçekleştirmek için 
içimize kadar sokulabilen bozguncu mik-
ropların ajanlarının varlığını iddia etmek 
yerindedir.”

hezeyanlarının eziyetine tekrar maruz bı-
rakmaktan dolayı üzüntülüyüm.  Zaman 
zaman, Kılıçdaroğlu’nun ülkemizin Suri-
ye meselesinden Akdeniz’deki politikala-
rına kadar hayati çıkarlarının söz konusu 
olduğu hususlarda söylediği sözleri acaba 
kimler keyifle dinliyordur diye merak edi-
yorum. Önümüzdeki fotoğrafa şöyle bir 
baktığımızda, cevap hemen karşımıza çı-
kıyor. Mesela Eset, Kılıçdaroğlu’nu tarifsiz 
bir sevinçle takip ediyordur. Mesela darbe-
ci Hafter, Kılıçdaroğlu’nu alkışlayarak din-
liyordur. Mesela, PKK’sından FETÖ’süne 
kadar tüm terör örgütleri, Kılıçdaroğlu’nu 
şükranla izliyordur. Mesela Türkiye’yi kö-
şeye sıkıştırmak için her gün envai çeşit 
oyunlar sergileyen Amerika’daki, Avru-
pa’daki, Rusya’daki, İran’daki bazı çevre-
ler, Kılıçdaroğlu’nu takdirle takip ediyor-
dur. Bu zatın ağzından ülkemizin ve mille-
timizin menfaatlerini savunma adına tek 
kelime çıkmazken, her sözü ve tutumuyla, 
karşımızdakilere destek veriyor. 

Eset’le Dans Eden Birisi, 
Türkiye’nin Çıkarlarını 
Gözetemez

Bu zat, dün de çıkmış kürsüye, “O gece ne-
redeydiniz” diye soruyor. Madem merak e-
diyor, söyleyeyim. O gece bu ülkenin Cum-
hurbaşkanı sabaha kadar görevinin başın-
daydı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, ertesi 
gün erken saatlerden itibaren de, hiç ara 
vermeden, Cumhuriyet tarihinin liderler 
düzeyindeki en yoğun telefon diplomasisi-
ni yürüterek görevine devam ediyordu. O 

gece bu ülkenin Meclis Başkanı, Cumhur-
başkanı Yardımcısı, Milli Savunma Baka-
nı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, diğer 
bakanları, MİT Başkanı, Savunma Sanayi 
Başkanı ve diğer tüm sorumluları görev-
lerinin başındaydı. O gece Genelkurmay 
Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava 
Kuvvetleri Komutanı, diğer tüm komutan-
lar görevlerinin başındaydı. O gece erin-
den en üst komutanına kadar Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin tüm mensupları görevleri-
nin başındaydı. O gece sağlık kurumların-
dan güvenlik birimlerimize kadar herkes 
görevlerinin başındaydı. Kılıçdaroğlu CHP 
Genel Merkezinde kahve içip televizyon 
seyrederken, ülkeyi yönetenler, yürekle-
rindeki acıya rağmen, şehitlerimizin kan-
larını yerde bırakmamak için canla-başla 
çalışıyordu. 

Benden telefon bekliyormuş… Eğer çok 
merak ediyorsan nasıl ki Sayın Bahçeli’yle 
telefon diplomasimizi yürüttük, nasıl ki 
Meral Hanım’la bunu görüştük, nasıl ki 
Sayın Karamollaoğlu’yla bunları görüş-
tük, sen de arasan gereken bilgiyi verirdik. 
Kılıçdaroğlu’nu arayıp bilgi vermek pro-
tokol anlayışına da sığımaz. Defaatle, yeri 
geldiği zaman bakanlarımızı sana gönder-
mek suretiyle bilgilendirmeleri yaptık. 
Böyle bir süreç içerisinde biz bir taraftan 
içerde haritalar üzerinde çalışmalar yapı-
yoruz, bir taraftan da nerede ne ne gibi a-
dımlar atacağız onun üzerinde çalışıyoruz. 
Ondan sonra bir de kalkıp seni mi arayaca-
ğım? Sen ara. Niye aramıyorsun?
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Türkiye’nin Bu Tarihi 
Mücadelesini Yalanla Lekelemeye 
Çalışanlar Haindir

Evet, bugün de Kılıçdaroğlu ve ekibi, ül-
kemizin doğrudan doğruya iç cephesine, 
yani birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine 
saldırıyor. Bunu da gafletlerinden değil; 
tamamen kasıtlı bir şekilde yapıyorlar. 
Allah’ın izniyle dün olduğu gibi bugün de, 
verdiğimiz mücadelede, hem sahada zafe-
re yürüyeceğiz, hem de bu müstevli des-
tekçilerini milli iradenin ayakları altında 
ezerek ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız. 

Esasen, bu zatın gözünün ve gönlünün 
başka yerlerde olduğunu da biliyoruz. 
Kılıçdaroğlu mevcut tutumuyla, Esed’in 
Suriye’de, İsrail’in Filistin’de hayata geçir-
meye çalıştığı “insansızlaştırma”  politika-
sına destek veren bir yerde durmaktadır. 
Türkiye’nin bu tarihi mücadelesini sürekli 
fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalı-
şan her kim olursa olsun, açık ve net söylü-
yorum; haysiyetsizdir, onursuzdur, şeref-
sizdir, alçaktır, haindir. Bir insanın kendi 
ülkesine ve kendi milletine böylesine de-
rin bir kin beslemesi için, ya geçmişte ağır 
bir travma yaşaması, ya da daha başka bir 
çıkar hesabının pençesine düşmüş olması 
lazımdır. Sanıyorum, karşımızdaki zatta 
her iki durum birden söz konusudur. 

Dikkat ederseniz sürekli kendini bu ülke-
nin Cumhurbaşkanı, kurumları, komuta 
kademesi yerine koyarak ahkâmlar kesiyor. 
Kılıçdaroğlu, eğer bu ülkenin yönetiminde 
sorumluluk almak istiyorsa, kendisine bu-

nun yolunu hemen göstereyim. Bu iş öyle 
sütre gerisinden saldırarak, birilerini öne 
sürüp arkadan kıs kıs gülerek olmaz. Ma-
lum olduğu üzere, 2023 yılında bu ülkede 
bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yüreğin 
yetiyorsa çıkarsın meydana “Ben ülkeyi 
yönetmeye talibim” dersin, milletten yet-
kiyi alabilirsen de söylediklerini yaparsın. 
Ama o güne kadar bu zata düşen görev, 
milli güvenliğimizi ilgilendiren konularda 
sorumluluk sahiplerine destek vermektir. 
Bunu yapamıyorsa sukut etmesine de ra-
zıyız. Yeter ki hezeyanlarıyla milletimizin 
acılı yüreğini kanatmasın, sinirlerini ger-
mesin, tepesini attırmasın. 

Değerli arkadaşlar,

Suriye’deki durum, yeni acılar, yeni traje-
dilerle giderek daha kötüleşiyor. İdlib’te 
verdiğimiz şehitlerimizin kanlarını el-
bette yerde bırakmıyoruz. Bugüne kadar 
rejim; 3 bin 200’ün üzerinde unsurunu, 
160’a yakın tankını, 100’ün üzerinde 
topunu ve çok namlulu roketatarını, 3 
uçağını, 8 helikopterini, 7 hava savunma 
sistemini, 10’dan fazla mühimmat depo-
sunu, yüzlerce silahlı ve silahsız aracını 
kaybetmiştir. Rejiminkiyle mukayese edi-
lemeyecek kadar az da olsa, elbette bizim 
de kayıplarımız vardır. Uçaklarımızla, 
SİHA’larımızla, topçularımızla, tankçıla-
rımızla, komandolarımızla, zırhlı birlikle-
rimizle yürüttüğümüz destansı mücade-
leyle, rejimi her gün biraz daha eritiyoruz. 
Kahraman ordumuz, Suriye’de gösterdiği 
başarıyla, tüm dünyayı kendisine hayran 
bırakmıştır. Bizim savaşmayı bilmeyen 
değil savaşmak istemeyen bir ülke oldu-



Recep Tayyip ERDOĞAN

411410

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-5

lınan zulümler ardından sayıları milyonu 
bulan kardeşlerimiz ülkemize gelmedi mi? 
Yine Irak’taki işgal dönemlerinde, Kuzey 
Afrika’daki karışıklıklar sırasında ülkemi-
ze yüzbinlerce kişi yönelmedi mi? 

Terör örgütlerinin ve zalim rejimin önün-
den kaçan 4 milyona yakın Suriyeli de aynı 
şekilde ülkemize sığınmıştır. Bu ülkede hiç 
kimsenin, evini, yurdunu terk ettiği için 
topraklarımıza sığınanlara kem gözle bak-
maya, yabancı muamelesi yapmaya, hele 
hele tahkir ve taciz etmeye hakkı yoktur. 
Her kim bu tarz davranışlar içine girerse, 
altını kazıdığımızda, kendi geçmişinde de 
bir göçmenlik bulunması kuvvetle muhte-
meldir. Bize düşen, bu insanların yeniden 
evlerine dönerek huzur ve güven içinde 
yaşayabilecekleri iklimi oluşturmanın 
mücadelesini vermektir. Sivilleri öldü-
rerek, yerleşim yerlerini yakıp yıkarak, 
halksız bir devlet peşinde koşan rejimin 
katliamlarından kaçanlar, başka bir yere 
değil de Türkiye’ye yöneliyorsa, bunun 
sebebi bizim vicdanımız, ahlakımız, in-
sanlığımızdır. 

Bilindiği gibi, 34 şehit verdiğimiz 27 Şu-
bat’taki saldırının ardından, Avrupa’ya git-
mek isteyen mültecilere sınırlarımızı aç-
ma kararı almıştık. Bu kararımız tamamen 
uluslararası hukuka uygundur. Birleşmiş 
Milletler tarafından kabul edilen İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesinin 14’üncü 
maddesi şöyle diyor: “Herkes zulüm karşı-
sında başka memleketlere iltica etmek ve 
bu memleketler tarafından mülteci mua-
melesi görmek hakkını haizdir.” Evet… Bu-

gün mültecilere sınırlarını kapatan, onları 
döverek, bindikleri botları batırarak, hatta 
vurarak geri göndermeye çalışan her Avru-
pa ülkesi, İnsan Hakları Evrensel Beyanna-
mesini çiğnemektedir. 

Bu konuda en insanlık dışı görüntüleri 
de Yunanistan sergiliyor. Botları şişleye-
rek batırıyor. O botların içindeki yavrula-
rı anneleriyle beraber ölüme terk ediyor. 
Hâlbuki Yunanistan, İkinci Dünya Sava-
şı yıllarında, bugün kapılarını kapattığı 
coğrafyada sürgünde kurduğu hükümet-
le varlığını devam ettirmeye çalışıyordu. 
Yunan yönetimine, 11 Ocak 1942 tarihli, 
“Hunâ El Kudüs” isimli gazetede, Nazi sal-
dırılarından kaçarak Suriye’ye sığınan Yu-
nanlılara yapılan yardımları gösteren bu 
fotoğrafı özellikle hatırlatmak istiyorum. 
Bu fotoğrafta, yemek ve kıyafet dağıtılan 
Yunanlı erkek ve kız çocuklardan birisi de, 
belki Miçotakis’in büyük babası veya bü-
yük annesidir. 

Türkiye, Yunanistan’ın işgal ve açlıkla bo-
ğuştuğu bu dönemde, kendisi de sıkıntı 
içinde olmasına rağmen, gemiler dolusu 
gıda yardımıyla komşusuna destek ver-
miştir. Hatta aynı dönemde, pek çok Yu-
nanlı, Arap coğrafyası yanında ülkemize 
de gelerek, savaş bitene kadar huzur ve 
güven içinde yaşamıştır. Mültecileri ülke-
sine sokmamak için, denizde boğmaktan 
kurşunla öldürmeye kadar her türlü yolu 
deneyen Yunanlı komşularımız, bir gün bu 
merhamete kendilerinin de ihtiyacı olabi-
leceğini unutmamalıdır.  Yunanistan başta 
olmak üzere tüm Avrupa Birliği ülkelerini, 

ğumuzu, son operasyonlarımızla herkese 
bir kez daha ispatladığımıza inanıyorum.  

Rejim ve onu destekleyenler, sürekli ola-
rak, kendilerini savunma imkânı olmayan 
çocukları, kadınları, masumları vahşice 
katlederek, gerçek yüzlerini sergilemeyi 
sürdürüyor. Bir süre sonra, rejim sadece 
İdlib’te değil, Suriye’nin diğer bölgelerinde 
de kendi halkını karşısında bulmaya başla-
yacaktır. İşte o zaman rejimi kurtarmaya, 
bugün arkasına sığındığı hava ve kara güç-
lerinin imkânları da yetmeyecektir. Biliyo-
ruz ki rejim, Dera’da, Hama’da, Humus’da, 
Halep’te yaptığını, şimdi İdlib’te tekrarla-
maya çalışıyor. Ama bu defa başaramaya-
cak. Bu defa Türkiye, hem kendi güvenliği 
ve huzuru, hem de Suriyeli masumların 
hayatlarını kurtarmak için bilfiil sahaya 
çıkmıştır. 

İdlib’teki çatışmalar sürerken, bölücü terör 
örgütünün Suriye’nin diğer alanlarındaki 
güvenli bölgelerimize saldırmaya başlama-
sı, arka plandaki büyük oyunun işaretidir. 
Bu durum, şayet İdlib’ten ve Suriye’deki di-
ğer güvenli hale getirdiğimiz bölgelerden 
çekilirsek, teröristlerin doğrudan ülkemiz 
topraklarını hedef alacağının en somut ifa-
desidir. Suriye’de vermediğimiz mücade-
leyi kendi topraklarımızda çok daha ağır 
ve büyük bedeller ödeyerek vereceğimizi 
görmek için, daha neyi yaşamamız gere-
kir bilmiyorum. İstanbul’un, Ankara’nın, 
İzmir’in, Antalya’nın, Trabzon’un, 
Erzurum’un, Şanlıurfa’nın savunmasının 
Afrin’de, İdlib’te, Münbiç’te, Cerablus’ta, 
Aynelarab’ta, Telabyat’ta, Resulayn’da, 
Kamışlı’da, Kuzey Irak’ta, hatta Libya’da 

başladığını, hamdolsun, milletimiz biliyor 
ve verilen mücadeleye sahip çıkıyor. 

Türkiye’yi Hedeflerine Ulaştırana 
Kadar Bize Durmak, Dinlenmek 
Haramdır

Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı 
rejimin ve onları destekleyenlerin insafına 
terk edeceğiz, ne de mazlum Suriye halkını 
kendi başına bırakacağız. Sahada da, diplo-
masi masasında da mücadelemizi sonuna 
kadar sürdürerek, Türkiye’yi içine sokul-
maya çalışıldığı bu cendereden muhak-
kak kurtaracağız. İşte o zaman önümüzde 
yepyeni bir dönemin açıldığını göreceğiz. 
Türkiye’yi hedeflerine ulaştırana kadar 
bize durmak, dinlenmek haramdır. Mü-
cadele zamanlarında 83 milyon biz biriz, 
beraberiz; birlikte Türkiye’yiz, biz birlikte 
güçlüyüz. Futbol sahalarında bile milleti-
mizin ülkesine, ordusuna, askerine verdi-
ği destek, bunun en güzel örneklerinden 
biridir. 

Değerli arkadaşlar,

Anadolu toprakları, sadece bugün değil, ta-
rih boyunca hep, her kökenden, her inanç-
tan, her kesimden insana kucak açmış, 
yurt olmuştur. Bugün Anadolu nüfusunun 
önemli bir bölümü, 93 Harbinden Balkan 
Savaşlarına, oradan Birinci Dünya Savaşı 
ve İstiklal Harbimiz sonrasındaki mübade-
lelere kadar son 1,5 asırdaki gelişmelerin 
ardından bu topraklara göç edenlerden 
oluşuyor.  Son 30-40 yılda Bulgaristan’dan 
Kafkasya’ya kadar bölgemizde maruz ka-
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İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uy-
gun şekilde, topraklarına gelen mültecile-
re saygılı davranmaya davet ediyoruz. 

AB, mülteci akını karşısında hemen 
Yunanistan’a 350 milyon Euro para yar-
dımında bulundu. Ayrıca bot, silah, asker 
göndermeye hazır olduklarını ifade ettiler. 
Peki, 10 yıldır 4 milyon mülteciyi toprak-
larında barındıran Türkiye’ye böyle bir 
destek verdiniz mi?  İkircikli davranıyor-
lar. Bunların tek yüzü yok. Maalesef bir-
kaç yüzü var. 40 milyar doları bu işte har-
cayan Türkiye, evelallah bir 40 daha har-
car. Bu milletin evelallah bereketli olan 
kesesi vardır.

Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütün-
lüğü temelinde yeni anayasa hazırlanana, 
özgür seçimler yapılana ve bu şekilde gö-
reve gelecek yeni yönetimi oluşana kadar, 
bu göçmen akını devam edecektir. Avrupa 
ülkeleri şayet sorunu çözmek istiyorlarsa, 
Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirmeye ça-
lıştığı siyasi ve insani çözüme destek ver-
melidir. Bunun dışındaki yaklaşımların 
tamamı da, zaten yabancı düşmanlığı ve 
ırkçılık batağında debelenen Avrupa Birli-

ğini kendi değerlerinden biraz daha uzak-
laştıracaktır. Faşizmin ayak seslerinin her 
geçen gün daha fazla duyulduğu Avrupa 
ülkeleri için, böyle bir durum, gerçek bir 
felaket anlamını taşıyacaktır. Çünkü tarihi 
emsalleriyle sabittir ki, böyle durumlarda 
Avrupa toplumları, en yakınlarından baş-
layarak önce kendi komşularının gırtla-
ğına sarılmaktadır. Umudumuz, yaşanan 
gelişmelerin Avrupa Birliğinin gerçekleri 
görmesine ve ülkemize gereken desteği 
sağlamasına vesile olmasıdır. 

Sözlerime son vermeden önce, 75’inci 
Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanlı-
ğını üstlenen İstanbul Milletvekilimiz ve 
Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanımız 
Volkan Bozkır’ı tebrik ediyorum. Volkan 
Beyden, Genel Kurul Başkanlığı dönemin-
de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 
mülteciler ve Kudüs meselesi başta olmak 
üzere, dünya mazlumlarının seslerini en 
etkin şekilde duyurmasını bekliyoruz. 

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, değerli milletvekili arkadaşla-
rım, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefen-
diler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımı-
zın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile 
olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.

Sözlerimin hemen başında, dün gece 
Sağlık Bakanımız tarafından yapılan KO-
RONAVİRÜS açıklamasına temas etmek 
istiyorum. Avrupa’dan gelen bir vatanda-
şımızda, yapılan tetkikler sonucunda KO-
RONAVİRÜS tespit edildi. Genel sağlık du-

Yunanistan Sınırlarında 
Yaşanan Görüntüler, 

Avrupa’nın Gerçek Yüzünün 
En Açık Yansımasıdır

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 11 Mart 2020
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kalacağı gerçeğini asla aklımızdan çıkart-
mamalıyız. Terörle mücadelede binlerce 
güvenlik görevlisini, onbinlerce vatandaşı-
nı kaybetmiş Türkiye’nin, yeniden benzer 
bir kısır döngünün içine düşürülmesine 
izin vermeyeceğiz. Suriye ile olan 911 kilo-
metrelik sınır hattımızın her karışını, hem 
terör örgütlerini, hem de mezhepçi rejim 
güçlerini uzak tutacak şekilde güvenlik 
altına almakta kararlıyız. Cerablus’te ne 
yaptıysak, Afrin’de ne yaptıysak, Telabyad 
ve Resulayn’da ne yaptıysak, İdlib’te de ay-
nısını yapıyoruz. Sınır hattımızın diğer kı-
sımlarını da bu güvenlik çemberine dâhil 
etmeyi sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

İdlib’te gerçekleştirdiğimiz harekât, diğer-
lerinden farklı olarak, sadece terör örgütü-
ne değil, aynı zamanda çok daha donanım-
lı bir güce karşıydı. Bu süreçte, ülkemizin, 
ordumuzun, kamusu ve özel sektörüyle 
savunma sanayimizin kabiliyetlerini gör-
me, tartma imkânı bulduk. Hamdolsun, 
çok daha büyük mücadelelere hazır oldu-
ğumuzu gördük. Aksaklıkları gidererek, 
eksikleri tamamlayarak, koordinasyonu 
güçlendirerek, projelerimizi hızlandırarak 
Türkiye’yi bölgesinde ve tüm dünyada et-
kin bir güç haline getirme kararlılığımızı 
teyit ettik. İdlib’teki masumları bombala-
yarak katleden rejim, ülkemizin gücü ve 
askerlerimizin kahramanlığı karşısında, 
Suriye krizinin başından beri en ağır ka-
yıpları vererek, bu işin öyle kolay olmadı-
ğını görmüştür. Ateşkes kararının akabin-
de İdlib halkı, uzun bir aranın ardından ilk 
defa rahat nefes almıştır. 

Elbette henüz İdlib’te kalıcı bir çözüm 
bulunabilmiş değildir. Rejimin ve onunla 
birlikte çalışan mezhepçi milislerin ateş-
kese ne kadar bağlı kalacakları belirsizdir. 
Daha şimdiden ufak tefek de olsa ateşkes 
ihlalleri yaşanmaya başlamıştır. Rusya 
tarafıyla, vardığımız anlaşmaya uygun şe-
kilde bu gelişmeleri paylaşıyor ve tedbir 
alınmasını bekliyoruz. Rejimin ve onu 
destekleyen milislerin ateşkes hattına 
yaptıkları yığınakları da yakından takip 
ediyoruz. Biz verdiğimiz söze, karşı taraf 
da aynı hassasiyeti gösterdiği sürece, so-
nuna kadar bağlı kalırız. Ama karşımızda-
kiler sözlerini tutmazsa, bir öncekinden 
daha ağır şekilde üzerlerine gitmekten de 
kaçınmayız. 

Gözlem noktalarımızın güvenliği, önce-
liklerimizin en başında yer alıyor. Bura-
lara yapılacak en küçük bir saldırıda, sa-
dece karşılık vermekle kalmayacak, çok 
daha ağır mukabelede bulunacağız. Bay 
Kemal, kaç tane gözlem noktası olduğu-
nu dahi bilmiyor. Bunlara bedeli, sandık-
ta ödettiğiniz sürece neyin ne olduğunu 
anlayacaklar. AK Parti davası sıradan bir 
dava değildir. 17-18 yıldır lafla mı yürü-
dük, icraatla mı yürüdük? Dersini bir 
çalış. Bay Kemal, 12 gözlem noktası var. 
12 gözlem noktasında çalışmaları kararlı-
lıkla sürdürüyoruz. Bay Kemal, eğer arzu 
edersen seni de oraya gönderebiliriz. Ama 
gidemez. Son Moskova seyahatinde yaptı-
ğımız anlaşmanın içeriğinden de bunun 
haberi yok. Takip etmiyor, çünkü bunun 
akıl hocaları çok çok farklı…

rumu iyi olan bu vatandaşımızın tedavisi 
sürüyor. Ailesi ve yakın çevresi de izleme-
ye alındı. Tüm dünyayı kasıp kavuran bu 
hastalığın ülkemize sirayet etmemesi için 
gereken her türlü önlemi vakitlice aldık. 
Ancak, biz hangi tedbiri alırsak alalım, 
yakın çevremizde bu kadar yaygınlaşmış 
bir virüsten tamamen korunmak, maale-
sef mümkün olamadı. Ülkemizdeki vaka, 
Avrupa kaynaklı tek bir örnekten ibarettir. 
Sağlık Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız 
ve kurumlarımızla işbirliği halinde, gere-
ken koruma tedbirlerini sıkı bir şekilde 
uygulamayı sürdürecektir. 

Vatandaşlarımızdan ricam, sağlık perso-
nelinin bu konudaki ikazlarına harfiyen 
uymalarıdır. Bu virüsten korunmanın ilk 
şartı temizliktir. Temizliği imandan cüz 
sayan bir inancın mensupları sıfatıyla, bu 
da milletimiz açısından işin en kolay tara-
fı olmalıdır. Biz de, geçtiğimiz Cuma gü-
nünden beri, tokalaşmayı, kucaklaşmayı 
kesip uzaktan selamlaşma yöntemine ge-
çerek, bu çerçevede üzerimize düşenleri 
yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Tür-
kiye, inşallah bu sıkıntıyı, Türkiye içinde 
ve dışında herhangi bir kayıp vermeden 
atlatacaktır. 

Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden güçlü 
değildir. Her hastalık gibi bu virüse karşı 
da bireyler olarak göstereceğimiz dikkat 
ve alacağımız tedbirler en etkili korunma 
yöntemi olacaktır. Özellikle yaşlılarımızın 
ve bünyesi zayıf vatandaşlarımızın, en 
azından bir müddet, kalabalık yerlerden 
uzak durmaları gerekiyor. Milletimiz ni-
ce saldırıları, dertleri göğüslemeyi başar-

mıştır; Allah’ın izniyle bunun da üstesin-
den gelecektir. Rabbim yar ve yardımcı-
mız olsun. 

Türkiye’nin, Bir Kısır Döngünün 
İçine Düşürülmesine İzin 
Vermeyeceğiz

Değerli arkadaşlar, 

Son grup toplantımızdan bugüne kadar 
geçen bir haftalık sürede, çok önemli ge-
lişmeleri hep birlikte yaşadık. Perşembe 
günü gittiğimiz Moskova’da, Rusya ile 
İdlib’te yaşanan krizi, ateşkesin de dahil 
olduğu bir dizi tedbirle, en azından bir 
süre için engelleyen bir sonuçla döndük. 
Türkiye’nin İdlib’te bir ay boyunca fiilen 
yürüttüğü operasyonlar ve başlattığı Bahar 
Kalkanı Harekâtı, sınırlarımıza dayanan 
tehditlerin önüne geçme kararlılığımızın 
bir ifadesidir. Harekâta katılan tüm asker-
lerimizin alınlarından öpüyorum. Şehitle-
rimize Allah’tan rahmet diliyor, cennetteki 
mertebeleri ali olsun diyorum. Gazilerimi-
ze sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. 

Suriye’de bulunma amacımız ne bu ülke-
nin topraklarını işgal ve ilhak etmektir, ne 
de bölgedeki güçlerle bilek güreşine tutuş-
maktır. Suriye topraklarında attığımız her 
adım gibi, İdlib’teki mücadelemiz de, ülke-
mizin sınırlarının güvenliğini sağlamayı 
ve katliam tehdidi altındaki milyonlarca 
insanın hayatını kurtarmayı hedef alıyor-
du. Türkiye’nin, Suriye’de vermekten geri 
durduğu her mücadeleyi, kısa bir süre son-
ra kendi topraklarında yürütmek zorunda 
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Yeni anayasa, özgür ve adil seçimler i-
le halkın desteğine sahip bir yönetimle 
Suriye’nin çok kısa sürede istikrara ka-
vuşacağına inanıyorum. Bu doğrultuda 
atılan ve atılacak olan her adıma, Türkiye 
olarak tüm gücümüzle ve samimiyetimizle 
destek vermeyi sürdüreceğiz. Ama diğer 
yerlerdeki sorunlar devam ederken, ısrarla 
ülkemizin ve kontrolümüz altındaki bölge-
lerde huzur içinde yaşayan halkın tacizine 
de izin veremeyiz. Uluslararası toplumu, 
daha çok gayret göstermeye, ülkemizin ça-
balarına destek vermeye davet ediyoruz. 

CHP, Vesayetin Sözcülüğünü ve 
Avukatlığını Yapıyor

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, Suriye’de yaşanan krizin de, bu-
nun sınırlarımızda yol açtığı sorunların 
da üstesinden, Allah’ın izniyle bir şekilde 
gelir. Asıl sorun, birlik ve beraberliğimize 
yönelik içerideki sabotajların önüne ge-
çebilmektir. Her zaman ifade ettiğim gibi, 
ülkemizin asıl gücü milletimizin Bir olma, 
İri olma, Diri olma, Kardeş olma, hep bir-
likte Türkiye olma iradesidir. Bu iradeyi 
kırmayı hedef alan her saldırı, bizim için 
terör örgütlerinin ve diğer tüm güçlerin 
saldırılarından çok daha tehlikelidir. 

Milletimizin birlik ve beraberlik iradesini, 
ülkemizin mücadele azmini kırmaya yö-
nelik saldırıların koçbaşlığını ise CHP’nin 
başındaki zat yapmaktadır. Bu şahıs, dün 
yine, Moskova’daki görüşmemiz üzerin-
den, akılla ve izanla asla bağdaşmayacak 

değerlendirmelerde bulunmuş. Bu kişi, 
hayatında liderler düzeyinde uluslararası 
hiçbir toplantıya katılmamıştır. Böyle bir 
toplantıya nasıl girilir, nasıl çıkılır, nasıl 
oturulur, nasıl konuşulur, nasıl müzake-
re edilir, nasıl anlaşılır bilmiyor. Başbaşa 
görüşme nedir, heyetler arası görüşme 
nedir haberi yok. CHP kürsüsünden so-
rumsuzca konuşmakla devlet yönetimini 
birbirine karıştıran, sadece cahil değil aynı 
zamanda densiz bir zatla karşı karşıyayız. 
Bir kaset kumpasıyla CHP’nin başına geti-
rildiği günden beri izlediği tek bir siyaset 
var, o da, ülkemizin ve milletimizin taraf 
olduğu her meselede, sadece bizim değil 
Türkiye’nin de karşısında yer almaktır. 
Kendisinde bunun dışında hiçbir siyaset 
ışığı, feraset ışığı, sağduyu ışığı göremedik. 
Avrupa’ya bizi şikâyet eder. Kim Avrupalı 
ya, ona bizi şikâyet ediyorsun. Onlara bizi 
şikâyet ettiğin zaman terfi mi alacaksın? 
Burada da çukura batacaksın. 

Hâlbuki biz bu ülkede, Cumhur İttifakı ça-
tısı altında MHP ile siyasi tarihimize altın 
harflerle yazılacak derecede önemli ve ör-
nek bir işbirliği zemini oluşturduk. Ülke-
mizdeki diğer partilerin bir kısmıyla da, 
anlaşamadığımız hususlar olsa bile, ülke-
mizin ve milletimizin temel çıkarları konu-
sunda, asgari bir zeminde buluşabiliyoruz. 
Sadece, Kılıçdaroğlu ve bölücü terör örgü-
tünün güdümündeki parti, her hal ve şart 
altında ülkemize ve milletimize husumet 
çizgisinde yürümekte ısrarcıdır. Türkiye, 
vesayet zincirlerinden kurtulmak için çalı-
şır, CHP vesayetin sözcülüğüne ve avukat-
lığına soyunur. Türkiye, PKK’yla mücadele 
eder, CHP “arkadaşlar” diyerek teröristler-

Türk Askeri, Zalim Esed’in 
Korumasına Muhtaç Değildir

Tel Rıfat bölgesindeki bölücü terör örgütü 
mensuplarının saldırı teşebbüsleri de gide-
rek artıyor. Buradaki teröristleri de, buldu-
ğumuz yerde etkisiz hale getirerek, ülkemi-
ze yönelik tehditleri bertaraf ediyoruz. 

Şimdi ekrandaki görüntüleri iyi izleyelim. 
Özellikle az önce ekranda gördüğünüz meş-
hur Agne Kampıdır. Agne Kampı’nda, on 
binlerce kişi bulunuyor. Bu insanların ya-
şam koşulları insani olmaktan çok uzaktır.  

Bay Kemal, “Bizim gözlem kulelerini Su-
riye askerleri koruyor” diyor. Eline, diline 
dursun. Ne Suriye askeri? Suriye askeri 
kendini korumaktan aciz... Kendi vatan-
daşlarını acımasızca katleden Suriye aske-
rini savunuyor. Hale bak. Bizim askerimizi 
koruyormuş. Türk askeri, bu milletin evlat-
ları, hiçbir zaman zalim Esed’in koruma-
sına muhtaç değildir. Bunu böyle bil Bay 
Kemal. Sen kendin korunmaya muhtaç 
olabilirsin ama bu milletin evlatları asla. 
Bugüne kadar El Bab, Cerablus, Afrin’de 
nasıl dimdik durduysak, ardından en son 
İdlib’de nasıl dimdik durduysak, bundan 
sonra da aynı şekilde dimdik durmaya de-
vam edeceğiz.

Tüm bu fotoğraf içinde bize düşen, 
sükûnetin devamı için her türlü gayreti 
gösterirken, aynı zamanda rejimin ve terör 
örgütlerinin saldırılarına karşı da hazırlık-
lı olmaktır. Bu hazırlıklarımız var mı? Var. 
Oradaki bütün en ileri teknolojiye sahip 
olan silahlara, hava savunma sistemleri-

ne karşı hamdolsun bizler bu mücadeleyi 
verdik, bunun neticesinde de geçici ateş-
kesi Moskova’da imzaladık. Şimdi mese-
le, bu geçici ateşkesi kalıcı ateşkes haline 
dönüştürmektir. Bunu yapabilirsek işimiz 
çok daha kolay olacaktır. Türkiye ateşkesi 
ve buna bağlı anlaşmaları, rejime veya te-
rör örgütlerine gücü yetmediği için değil, 
İdlib’teki krize, tüm taraflar açısından ma-
kul, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir çö-
züm yolu bulunabilmesi için yaptı. 

İdlib’in kuzeyinde, Türkiye’nin sınırların-
dan güneye doğru 25-30 kilometre derinli-
ğinde, o bölgede briket barakalar yapmaya 
başladık. Şu an itibarıyla 1500-2000 civa-
rında baraka yapılmış vaziyette. Bunları 
hızla devam ettiriyoruz. İstiyoruz ki ora-
daki mültecileri daha konforlu barınak-
lara yerleştirelim. Orada 10-20 bin kadar 
bu tür briket baraka yapma çalışmalarını 
sürdürüyoruz. Bunları yine Kızılay’ımız, 
AFAD’ımız vasıtasıyla sürdürüyoruz. 

Suriye krizine kalıcı bir çözümün, bu ül-
kenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği 
temelinde atılacak adımlardan geçtiğinin 
altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ülke-
nin üçte biri, bölücü terör örgütünün kont-
rolü altında iken, böyle bir çözüme ulaşı-
labilmesi mümkün değildir. PKK’ya YPG 
veya SDG etiketi yapıştırmakla, gerçekler 
ortadan kalkmıyor, hakikatlerin üzeri ör-
tülmüyor. Suriye rejimi ve onu destekle-
yenlere çağrımız, önce ülkenin üçte birini 
bölücü terör örgütünün işgalinden kurtar-
malarıdır. Bunu sağladıklarında, İdlib’te 
ve diğer bölgelerdeki sorunların çözümü 
çok daha kolay olacaktır. 
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Kimseyi Ülkemizde Zorla Tutma 

Gibi Bir Sorumluluğumuz Yok

Suriye meselesinde ve diğer tüm konular-
da, her ne kadar somut ve tutarlı bir tek-
lifini bugüne kadar duymamış olsak da, 
şayet Kılıçdaroğlu gerçekten bir şey yap-
mak istiyorsa, bunun yolu bellidir. Kendi-
sinin, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için 
şimdiden adaylığını ilan etmesi gerekiyor. 
Seçim tarihine kadar hangi konuda ne ya-
pacağını milletimize anlatır, sandıkta te-
veccüh görürse, gelir söylediklerini yapar. 
Bunun dışında milletimizin bu kişiden tek 
beklentisi, milli güvenliğimizi ilgilendiren 
hususlarda, ya devletimize destek vermesi, 
ya da sürekli fitne ve fesat saçmaktan uzak 
durmasıdır. 

Değerli arkadaşlar, 

Suriye krizi ile birlikte gelişen bir başka 
önemli konu da, Avrupa’ya gitmek üzere 
batı sınırlarımıza yönelen göçmenler me-
selesidir. Askerlerimize yönelik saldırıla-
rın artmasının ardından, Avrupa’ya git-
mek isteyen sığınmacılara engel olmama 
kararı aldık. Bu, cebri değil. Gitmek istiyor. 
Biz 9 yıldır yedirdik, içirdik, giydirdik, her 
şeyi yaptık mı? Yaptık. Şimdi Avrupa’ya 
gitmek istiyorlar, biz de önlerini zorla ka-
pamıyoruz. Aylar önce Batı’ya “Bakın, eğer 
adil yük paylaşımına yaklaşmazsanız ka-
pıları açacağız” dedim. Bunlar zannettiler 
ki ben şaka yapıyorum. Ve kapıyı açtık. 
Şimdi misafirlerimiz gidiyor. Zaten kim-
seyi ülkemizde zorla tutma gibi bir sorum-
luluğumuz da yoktu. Bu kararın ardından 

150 bin sığınmacı Yunanistan sınırına yı-
ğıldı. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
ve Cenevre Sözleşmesi gereği, bu kişilerin 
Yunanistan’a ve oradan da diledikleri ül-
kelere geçişlerine müsaade edilmesi gere-
kiyordu. Ancak, hem uluslararası anlaşma-
ları, hem de insani tüm duyarlılıkları bir 
kenara bırakan Yunanistan, sığınmacıları 
şiddet uygulayarak durdurmaya ve geri 
göndermeye çalıştı. 

Şimdi Yunanistan’ın, sığınmacılara yöne-
lik müdahalelerini yansıtan videoyu bir 
izleyelim. Nazilerin yaptıklarıyla, Yuna-
nistan sınırındaki şu görüntüler arasında 
hiçbir fark yoktur. Onlar ne yaptıysa Nazi 
kamplarında, işte gördünüz. Yunanlılar da 
Batı adına, Batı’nın adeta maaşlı memurla-
rı olarak şu görüntüleri görüyorsunuz, şu 
insanların sırtlarını görüyorsunuz ve öl-
dürdükleri de var. Bunlar Batı’nın ücretli 
lejyonerleridir. 

Peki, Batı bunları duyuyor mu? İşte son 
Brüksel seyahatinde kendilerine bunları 
anlattık. Dedim ki “Bakın, eğer arzu eder-
seniz iPad’i getirelim, iPad’de bunu göste-
relim.” Arkadaşlarımız iPad’leri içeri soka-
madılar. Elektrik elektronik, bu tür malze-
meler içeriye sokulmuyormuş. Her zaman 
mantık, anlayış bu...

Yıllar boyunca kapısına gelen her mazlu-
ma kucak açan, 4 milyon insanı her türlü 
insani yardımı ve desteği sağlayarak top-
raklarında yaşatan bir ülke olarak, bu tab-
lo karşısında gerçekten üzüntü duyduk. 
Hayatlarını kurtarma ve çocuklarına daha 
iyi bir gelecek kurma dışında amacı ol-

den yana olur. Hatta bazı milletvekilleri 
de bu teröristlerin cenaze merasimlerine, 
namaz demiyorum dikkat edin, katılır ve 
tabuta omuz verir. Türkiye, FETÖ’yle mü-
cadele eder, darbecilerin karşısına dikilir, 
CHP “kontrollü darbe” diyerek işi sulandır-
maya çalışır. Türkiye, DEAŞ’ın başını ezdi-
ğimiz Fırat Kalkanı Harekâtını yapar, CHP 
rahatsız olur. Türkiye, sınırlarımız boyun-
ca kurulmaya çalışılan terör koridorunu 
kırmak için Zeytin Dalı Harekâtını yapar, 
CHP var gücüyle karşı çıkar. Türkiye, aynı 
amaçla Barış Pınarı Harekâtını yapar, CHP 
yine feveran eder. Türkiye, İdlib bölgesin-
deki insani krizi önlemek ve rejimin ülke-
mize yönelik saldırılarını durdurmak için 
Bahar Kalkanı Harekâtını başlatır, CHP 
her zamanki gibi yine ülkesinin değil eli 
kanlı rejimin safında yer alır. 

Türkiye’nin Suriye’de birlikte çalıştığı in-
sanları terörist sıfatıyla yaftalayan bir Esed 
var, bir de CHP’nin başındaki zat var. Bu 
kişi, rejimin 34 şehit verdiğimiz saldırısı-
nı gerçekleştirdiği gece, “Esed’in askerleri 
bizim askerleri koruyor” diyebilecek kadar 
zıvanadan çıkabilmiştir. Dünyanın her ye-
rinde olduğu gibi ülkemizde de suç olan 
istihbarat mensuplarının ifşa edilmesi ey-
lemini işleyenleri en hararetle savunan da 
yine CHP’dir. Bu partinin ülkemize çağ at-
latan dev projeleri engellemek için göster-
diği çabaları saymıyorum bile… 

Değerli arkadaşlar, 

Bu zatın, kasetle CHP’nin başına getirildiği 
günden beri, bilinçli bir şekilde yürüttüğü 
kampanyaların hepsi de, açık bir beşinci 

kol faaliyetidir. Beşinci kol faaliyetinin en 
önemli özelliği, tam da CHP’nin başındaki 
kişinin yapmaya çalıştığı gibi, uygulandığı 
ülkenin mücadele gücünü örselemek ve 
mümkün olursa da yıkmaktır. Halbuki bu 
iş öyle, hiçbir sorumluluk sahibi olmadan, 
hiçbir bilgi sahibi olmadan, milli bakış açı-
sına sahip olmadan, kürsüden esip gürle-
yerek olmaz. Kötü olmak, hain olmak, kin 
ve nefret kusmak çok kolaydır. Siyaseti bu 
şekilde yapmak, özel hiçbir vasıf, hiçbir 
gayret, hiçbir maharet gerektirmez. Sizi 
insan yapan, sizi diğer varlıklardan ayıran 
bariyerleri yıktığınızda, bunların hepsi 
de zaten kendiliğinden ağzınızdan ve tav-
rınızdan dökülür. Zor olan, milyonlarca 
mazlumun hakkını korumak, milletinizin 
ve devletinizin çıkarlarını savunmak, ge-
lecek nesillere gururla sahiplenecekleri 
bir ülke bırakmak için çalışmak, çözümler 
üretmek, mücadele etmek, gerektiğinde 
fedakârlıkta bulunmaktır. Kılıçdaroğlu, 
fıtratına, tıynetine ve meşrebine uygun şe-
kilde, kolay olanı seçmiştir. Ancak biz, tüm 
hayatını ülkesine ve milletine adamış bir 
kadro olarak, ellerimiz çizilse, ayaklarımız 
kanasa, yüreğimiz yansa da, zor olanın pe-
şinde gitmekte kararlıyız. Ne diyor şair: 

“Gel yıkalım şu Süleymaniye’yi desen

İki kazma kürek. İki de ırgat yeter

Hadi gel yapalım geri şunu desen

Bir Sinan gerek, bir de Süleyman”

Evet… Bunlar sadece yıkmayı bilir. Bizim 
işimiz ise inşa ve ihyadır.
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Son 2 haftadır pek çok Avrupa ülkesinin 
lideriyle telefonda, ziyaretimize gelen Av-
rupa Birliği yetkilileriyle yüz yüze bu me-
seleleri konuştuk. Önceki gün de Brüksel’e 
giderek, hem NATO, hem de Avrupa Birli-
ği yetkilileriyle bu meseleyi ve ülkemizin 
karşı karşıya bulunduğu güvenlik tehdit-
lerini bir kez daha ele aldık. Lafa gelince 
ülkemizin haklılığını herkes kabul ediyor. 
Ancak, Avrupa Birliği’nin ve orada asıl söz 
sahibi ülkelerin, anlık krizlerin önüne geç-
mek dışında, soruna kalıcı çözümler bul-
ma yönünde kararlı bir duruşlarını henüz 
göremedik. Halbuki Avrupa’nın, düzensiz 
göçmen sorunu yanında enerji koridor-
larından terörle mücadeleye kadar geniş 
bir alanda ülkemize ihtiyacı var. Avrupa 
Birliği’nin önümüzdeki günlerde ortaya 
koyacağı tavır, bir irade ve liderlik testi 
olacaktır. 

Yunanistan’a sadece 100 bin mülteci için 
2,3 milyar Euro’yu şartsız şekilde aktaran-
lar, Türkiye’ye milyonlarca sığınmacı için 
çok komik rakamlar taahhüt edip, bunu 
bile göndermemişlerdir. Aynı şekilde, 18 
Mart mutabakatıyla bize taahhüt edilen 
6 milyar Euro’nun bile yarısı fiilen elimi-
ze ulaşmamıştır. İdlib’te büyük bedeller 
ödeyerek barışı tesis etmeye ve sığınma-
cı krizinin önüne geçmeye çalışırken de, 
Avrupa’dan doğru-düzgün bir destek gör-
medik. Karşımızdaki bu ikiyüzlü tutum, 
Avrupa’nın kendi eliyle kendi değerlerini 
yıkması ve kendi sonunu hazırlaması anla-
mına gelmektedir. Buna rağmen, oluştur-
duğumuz heyetler vasıtasıyla, 26 Mart’taki 
Avrupa Birliği Liderler Zirvesine kadar bir 
çalışma yapıp, muhataplarımıza ileteceğiz. 

Amacımız hem ülkemizdeki Suriyelilerin 
geri dönüşlerine imkân sağlayacak, hem de 
Suriye’deki halkın yerlerinde kalmalarını 
temin edecek projeleri hayata geçirmektir. 
Bu adımları, Avrupa Birliğinden yardım 
gelse de, gelmese de atmakta kararlıyız. 
Türkiye’nin serbest dolaşım, fasılların açıl-
ması,  gümrük birliğinin güncellenmesi, 
mali yardım dâhil tüm beklentileri somut 
olarak karşılanana kadar, sınırlarımızdaki 
mevcut uygulamayı sürdüreceğiz. 

Havaların ısınmasıyla birlikte, 
Avrupa’ya yönelen düzensiz göçmen a-
kını, Yunanistan’la sınırlı kalmayacak, 
Akdeniz’in tamamına yayılarak artacaktır. 
Biz kimseden iane istemiyoruz, kimseye 
el açmıyoruz. Tek talebimiz, ülkemize ve-
rilen sözlerin yerine getirilmesidir, anlaş-
malara sadık kalınmasıdır. Bu yerine gele-
ne kadar da, kendi hareket tarzımıza göre 
yolumuza devam edeceğiz. Varsın gerisini 
Avrupalılar düşünsün. 

Geçmişine Sahip Çıkmayanın 
Geleceği de Olamaz

Değerli arkadaşlar, 

Yarın, Mehmet Akif Ersoy’un kalemiyle 
değil kalbiyle yazdığı İstiklal Marşımızın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafın-
dan kabulünün 99’uncu yıldönümüdür. 
Bu vesileyle kendisini bir kez daha rahmet-
le, hürmetle yâd ediyorum. İstiklal Marşı-
mızın her satırı, her kıtası, Türk Milletinin 
son iki asırda verdiği ve halen devam eden 
mücadelesini yansıtan bir destanın ifa-

mayan masumların üzerine ateş açılması, 
gaz bombasından kaynar suya kadar her 
türlü insanlık dışı muameleye maruz bı-
rakılmaları, kelimenin tam anlamıyla bir 
barbarlıktır. Biz Yunan mezalimini tarih-
ten biliriz. Şimdi gelenler de aynısını ya-
pıyorlar. Bunlar sende durmayacak ki. Sen 
de aç kapıyı. Batı’nın o zengin memleket-
lerine; Euro zengini, dolar zengini memle-
ketlerine senin üzerinden gitsinler. Niye 
bu insanlara Nazi işkenceleri yapıyorsun? 
Göçmenleri iç çamaşırlarına kadar soyup, 
üzerlerindeki tüm paraya, telefonlarına, 
pasaportlarına el koyduktan sonra, döve-
rek geri göndererek insanlık suçu işleyen 
Yunanistan’a, maalesef kimse ses çıkarmı-
yor. Niye? Avrupa Birliği üyesi, onun için 
mi? Bundan sonra tüm uluslararası top-
lantılarda bu işkenceleri gündeme getire-
ceğiz. Sağlık ekiplerimiz bu şekilde saldırı-
ya uğramış bine yakın göçmene ilk yardım 
hizmeti verirken, 4 kişinin de hayatını kay-
bettiğini tespit etti. 

Bizim, İdlib’ten ülkemize yönelen 1,5 mil-
yonluk yeni göç dalgasının önüne geçme-
ye çalıştığımız bir dönemde, Avrupa birkaç 
yüz bin sığınmacıya dahi tahammül ede-
memiştir. Lafa gelince demokrasi ve insan 
haklarını kimseye bırakmayanlar, katıksız 
bir faşist olduklarını tüm dünyaya göster-
miştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonumuz, sınıra 
giderek, oradaki durumu tespit etmiş ve 
rapora bağlamıştır. Yunanistan sınırların-
da yaşanan görüntüler, Avrupa’nın gerçek 
yüzünün en açık yansımasıdır. Üstelik bu 
tavır yeni de değildir. 

Avrupa, Kendi Eliyle    
Kendi Değerlerini Yıkıyor

Bilindiği gibi, Suriye krizinin tırmanma-
sının ardından Avrupa Birliği ile 18 Mart 
2016’da bir anlaşma yapmıştık. Buna göre, 
biz ülkemiz üzerinden Avrupa’ya yönelen 
düzensiz göçmenleri geri kabul edecektik. 
Buna karşılık Avrupa Birliği de her iade 
edilen göçmene karşılık bir kişinin üye ül-
kelerde iskânını sağlayacaktı. Ayrıca, ülke-
mizdeki sığınmacıların ihtiyaçlarının kar-
şılanması için Türkiye’ye mali yardım ya-
pılacaktı. Avrupa Birliğine tam üyeliğimiz 
kapsamında serbest dolaşımdan fasılların 
açılmasına kadar daha pek çok husus da 
bu anlaşmada yer alıyordu. Biz üzerimize 
düşen her şeyi, fazlasıyla yaptık. Bugüne 
kadar sayıları milyonlara varan düzensiz 
göçmenin Avrupa’ya geçişini engelledik. 
Ege’den geçişler günlük 7 binlerden 70’le-
re kadar düştü. Avrupa’ya geçişler ise yüz-
de 92’i azaldı. Suriye dışındaki yerlerden 
gelen yüzbinlerce düzensiz göçmeni ülke-
lerine geri gönderdik. Buna karşılık Avru-
pa Birliği, üye ülkelerin iç çekişmelerini 
bahane ederek, yükümlülüklerini yerine 
getirmedi. Ülkemize söz verilen mali yar-
dım da, ya hiç yapılmadı, ya da çok dolaylı 
yollar kullanılarak, önemli bir kısmının 
hebasıyla ancak gelebildi. Ayrıca, ne ser-
best dolaşımla, ne fasılların açılmasıyla, 
ne de diğer hususlarla ilgili kayda değer 
hiçbir adım atılmadı. İdlib’teki gelişmeler 
üzerine, ülkemizin aldığı sınırlarından dü-
zensiz göçmen akışına engel olmama kara-
rıyla birlikte Avrupa yeniden alarma geçti. 
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ARKADAŞ! YURDUMA ALÇAKLARI UĞ-
RATMA, SAKIN.

SİPER ET GÖVDENİ, DURSUN BU 
HAYÂSIZCA AKIN.

DOĞACAKTIR SANA VA’DETTİGİ GÜN-
LER HAKK’IN...

KİM BİLİR, BELKİ YARIN, BELKİ YARIN-
DAN DA YAKIN.

BASTIĞIN YERLERİ ‘TOPRAK!’ DİYEREK 
GEÇME, TANI:

DÜŞÜN ALTINDA BİNLERCE KEFENSİZ 
YATANI.

SEN ŞEHİT OĞLUSUN, İNCİTME, YAZIK-
TIR, ATANI:

VERME, DÜNYALARI ALSAN DA, BU 
CENNET VATANI.

KİM BU CENNET VATANIN UĞRUNA OL-
MAZ Kİ FEDA?

ŞÜHEDA FIŞKIRACAK TOPRAĞI SIKSAN, 
ŞÜHEDA!

CANI, CANANI, BÜTÜN VARIMI ALSIN 
DA HÜDA,

ETMESİN TEK VATANIMDAN BENİ DÜN-
YADA CÜDA.

RUHUMUN SENDEN, İLAHİ, ŞUDUR AN-
CAK EMELİ:

DEĞMESİN MABEDİMİN GÖĞSÜNE NA-
MAHREM ELİ.

BU EZANLAR-Kİ ŞAHADETLERİ DİNİN 
TEMELİ,

EBEDİ YURDUMUN ÜSTÜNDE BENİM 
İNLEMELİ.

O ZAMAN VECD İLE BİN SECDE EDER 
-VARSA- TAŞIM,

HER CERİHAMDAN, İLAHİ, BOŞANIP 
KANLI YAŞIM,

FIŞKIRIR RUH-İ MÜCERRED GİBİ YER-
DEN NA’ŞIM;

O ZAMAN YÜKSELEREK ARŞA DEĞER 
BELKİ BAŞIM.

DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY 
ŞANLI HİLAL!

OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN 
HEPSİ HELAL.

EBEDİYEN SANA YOK, IRKIMA YOK İZ-
MİHLAL:

HAKKIDIR, HÜR YAŞAMIŞ, BAYRAĞI-
MIN HÜRRİYET;

desidir. Bayrağa, hilale, istiklale, toprağa, 
şühedaya, ezana, millete yapılan her atıf-
la, istiklal marşımız yüreklerimizi titretir, 
şevkimizi kamçılar. Geçmişini bilmeyenin, 
acısıyla ve tatlısıyla geçmişine sahip çık-
mayanın geleceği de olamaz. Bunun için 
her evladımızın istiklal marşımızın sadece 
ilk 2 kıtasını değil, 10 kıtasının her kelime-
sini, her satırını, lafzıyla ve ruhuyla, zihni-
ne ve kalbine kazıması lazımdır. Bestesinin 
karışıklığı sebebiyle, İstiklal Marşımızın 
ilk 2 kıtasındaki mesajları dahi çocukları-
mıza yeteri kadar anlatamadığımıza ina-
nıyorum. Bu ülkenin okullarının kapısın-
dan, İstiklal Marşının 10 kıtasını sözleri ve 
manasıyla öğrenmemiş hiçbir evladımızın 
dışarı çıkamaması lazımdır. Türkiye’nin de 
varlığının, birliğinin, özgürlüğünün sem-
bolü olan marşımızı ne kadar yüceltirsek, 
geleceğimize de o derecede güvenle baka-
biliriz. İstiklal Marşından, daha doğrusu o-
rada verilen mesajlardan rahatsız olanları 
da milletimize havale ediyoruz. Sözlerime, 
İstiklal Marşımızın 10 kıtasını okuyarak 
son vermek istiyorum.

KORKMA, SÖNMEZ BU ŞAFAKLARDA 
YÜZEN AL SANCAK;

SÖNMEDEN YURDUMUN ÜSTÜNDE TÜ-
TEN EN SON OCAK.

O BENİM MİLLETİMİN YILDIZIDIR, PAR-
LAYACAK;

O BENİMDİR, O BENİM MİLLETİMİNDİR 
ANCAK.

ÇATMA, KURBAN OLAYIM, ÇEHRENİ EY 
NAZLI HİLAL!

KAHRAMAN IRKIMA BİR GÜL! NE BU 
ŞİDDET, BU CELAL?

SANA OLMAZ DÖKÜLEN KANLARIMIZ 
SONRA HELAL...

HAKKIDIR, HAKK’A TAPAN, MİLLETİ-
MİN İSTİKLAL!

BEN EZELDEN BERİDİR HÜR YAŞADIM, 
HÜR YAŞARIM.

HANGİ ÇILGIN BANA ZİNCİR VURA-
CAKMIŞ? ŞAŞARIM!

KÜKREMİŞ SEL GİBİYİM, BENDİMİ ÇİĞ-
NER, AŞARIM.

YIRTARIM DAĞLARI, ENGİNLERE SIĞ-
MAM, TAŞARIM.

GARBIN AFAKINI SARMIŞSA ÇELİK 
ZIRHLI DUVAR,

BENİM İMAN DOLU GÖĞSÜM GİBİ SER-
HADDİM VAR.

ULUSUN, KORKMA! NASIL BÖYLE BİR 
İMANI BOĞAR,

‘MEDENİYET!’ DEDİĞİN TEK DİŞİ KAL-
MIŞ CANAVAR?
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HAKKIDIR, HAKK’A TAPAN, MİLLETİ-
MİN İSTİKLAL!

Evet… Hakka tapan milletimizin hakkı 
olan istiklalini korumak için, gerekirse 
kanımızın son damlasına kadar mücadele 

etmeyi sürdüreceğiz. 

Bu duygularla bir kez daha hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Bu haftaki 
Meclis çalışmalarında sizlere başarılar di-
liyorum. Kalın sağlıcakla.

Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik 
kollarımızın kıymetli il başkanları, değer-
li belediye başkanları ve il genel meclisi 
başkanlarımız, sevgili yol ve dava arka-
daşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Top-
lantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz 
için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den 
niyaz ediyorum.

Sözlerimin hemen başında, dün Hacı Bay-
ram Veli Camiinden dar-ı bekaya uğurladı-
ğımız kıymetli büyüğümüz Şevket Kazan 
beyefendiye Allah’tan rahmet, yakınlarına 
ve sevenlerine sabrı cemil diliyorum. Ken-
disi, Türkiye’nin bir dönemine damgasını 
vuran kadronun en önemli isimleri ara-
sında yer alıyordu. Dava, siyaset ve devlet 
adamı olarak, milletimize çok büyük hiz-

AK Parti’nin Sürekli Hücrelerini 
Yenilediğini Halka Göstermeliyiz

AK Parti 136. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Ankara | 11 Mart 2020
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kelime, tek bir an üzerinden, gerçekle ilgisi 
olmayan sloganlar üretip, birbirlerini gaza 
getirenleri biraz üzüntü, biraz da acımayla 
seyrediyoruz. Bunların çoğu, 17 yıldır AK 
Parti’nin ve bizim yıkılmamızı bekleyerek 
gençlikten orta yaşa, orta yaştan ihtiyarlık 
çağlarına ulaştılar. Hâlbuki bu ham hayal-
lerini beklemek için harcadıkları zamanı 
ve enerjiyi, hayırlı bir işe vakfetseler, belki 
halkın gönlüne girme şansları olabilirdi. 
Ama onlar, kalpleri kazanmaya çalışmak 
yerine kinlerini köpürtmeyi tercih ettikle-
ri için, kendi ürettikleri nefret bataklığın-
da çırpınıp durdular.  

Milletimizin kahir ekseriyeti, eğitimden 
sağlığa, ulaşımdan sosyal yardımlara ka-
dar sonuçlarını bizzat hayatında gördüğü 
hizmetlerimizle, hamdolsun doğruyu mü-
şahede ve takdir ediyor. Özellikle eski Tür-
kiye ile bugünü karşılaştırma imkânına 
sahip olan kuşaklar, günümüz Türkiye’si-
nin anlamını çok daha iyi biliyor. Genç-
lerimizin de, eski Türkiye ile bugünkü 
Türkiye’nin farkını, okuyarak, dinleye-
rek, araştırarak, seyrederek gördükleri-
ne inanıyorum. 

Bizim de, her fırsatta 2002 Türkiye’si ile 
2020 Türkiye’sini karşılaştırmamızın se-
bebi budur. Cumhuriyet tarihinin en bü-
yük atılımlarını gerçekleştirme şerefi, işte 
bu kadroya aittir. Tabii sadece bugüne ka-
dar yaptıklarımızı anlatmak, işin yarısıdır. 
En az bunun kadar önemli olan husus, 
milletimize ve özellikle de gençlerimize 
gelecekleri için ne söylediğimiz, ne vaat 
ettiğimizdir. Ülkemizde hala, istikbalimiz 
için hayaller kurabilme, bunu projelendir-

me, planlama, hayata geçirme kabiliyetine 
ve iradesine sahip tek parti, AK Parti’dir. 
Bu vasfımızı sürdürdüğümüz müddetçe, 
Allah’ın izniyle milletimiz de ülkeyi yö-
netme sorumluluğunu asla bizden almaz. 
Milletimizin siyaset mühendisliklerine 
de, içeride ve dışarıda yazılan senaryolara 
da, karalama ve korkutma üzerine kurulu 
eski dönem siyaset yöntemlerine de karnı 
toktur. Tıpkı ipteki cambaz, sirkteki pal-
yaço, sahnedeki komedyen misali herkes 
bu kumpanyayı seyreder ama gösteri bitti-
ğinde her şey orada kalır. Hâlbuki ülkeye 
ve millete hizmet etmek için yürünen yol 
uzundur, meşakkatlidir, dirayet ve sabır 
gerektirir. Dikkat ederseniz, yeni diye or-
taya sürülen her sözde oluşum, sadece AK 
Parti’ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun öte-
sinde bir işe yaramıyor. 

Davası inancı olmayanın, davası milleti 
olmayanın, davası ülkesi olmayanın sonu 
her zaman hüsran olmaya mahkûmdur. 
Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilen-
dirmiyor. Çünkü bizim önümüzde 2023 
hedeflerimiz gibi, 2053 ve 2071 vizyon-
larımız gibi hala aşılamamış bir ufuk var. 
Kongre sürecimizi, bu bakımdan önemli 
bir fırsat, önemli bir pencere olarak görü-
yorum. Önümüzdeki dönemde, yeni bir 
heyecanla, yeni kadrolarla, yeni hedeflerle 
milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 

Burada Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcım Erkan Bey başta olmak üzere 
bir şeyi açık, net söylüyorum, tüm il baş-
kanlarıma sesleniyorum, gerek kadın kol-
ları, gerek gençlik kolları hepsine sesleni-
yorum: Kadrolarımızı oluştururken o ilin, 

metleri olan Şevket Kazan beyefendinin 
vefatını, ülkemiz için ciddi bir kayıp ola-
rak görüyorum. Rabbim rahmetiyle mua-
mele etsin, mekânı inşallah cennet olsun 
diyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

AK Parti 7’nci Büyük Kongre Süreci, belir-
lediğimiz takvime uygun şekilde ilerliyor. 
Geçtiğimiz hafta sonu yapacağımız ilçe 
kongrelerini, şehitlerimiz sebebiyle erte-
ledik. Bunun dışında, her şey kendi mec-
rasında yürüyor. Belde kongrelerimizi za-
ten tamamlamıştık. Şu ana kadar 181 ilçe 
kongremizi de bitirdik. Bazı ilçelerimizde 
mevcut başkanlarımız devam ederken, ba-
zılarında da bayrak nöbetini yeni isimler 
devraldı. Milletin partisi olan AK Parti’yi, 
yine milletimizin gösterdiği istikamette 
yenileyerek, geliştirerek, büyüterek yolu-
muza devam edeceğiz. 

Türkiye’nin bugün geldiği seviyenin mi-
marı olan AK Parti, karşılaştığımız her 
durumda, geleceğin de partisi olduğunu 
ispatlıyor. Cumhur İttifakı olarak ülkemize 
kazandırdığımız yeni yönetim sistemi, her 
geçen gün daha güçlü bir şekilde oturuyor, 
yerleşiyor. Karşımızdakilerin her davranı-
şı, her tutumu, Türkiye’nin AK Parti’nin 
hizmetlerine daha uzun yıllar boyunca ih-
tiyacı olduğunu tekrar tekrar teyit ediyor. 

Biraz önce Meclis Grup Toplantımızda, 
diğer gündem konularının yanı sıra Suri-
ye kriziyle ilgili gelişmeleri de milletimiz-
le paylaştık. Burada, meselenin bir baş-
ka boyutu üzerinde durmak istiyorum. 

Türkiye’de, sırf AK Parti’ye ve şahsımıza 
olan düşmanlığı sebebiyle, ülkemizin her 
meselesinde karşı tarafın safında yer alan 
bir kesim vardır. Öyle ki, bu kesim, sırf bi-
zim zarar görme ihtimalimize binaen, ül-
kemizin en hayati mücadelelerinde dahi, 
sözleri ve tutumlarıyla düşmanlarımızı 
sevindirmekten çekinmiyor. Bunların en 
başında da CHP zihniyeti geliyor. Bölücü 
örgütün güdümündeki partiyle kurduğu 
ittifakı artık gizlemeyen CHP ekibi, toplan-
tılarda okunan İstiklal Marşına katılmayı 
keserek, yeni dönemde takip edeceği yolu 
da göstermeye başlamıştır. CHP’nin başın-
daki zat ve şürekâsının, kendilerine verilen 
görev gereği, hakaret ve iftira çıtasını yük-
selterek, ülkemizde yeni bir kamplaşma 
dalgası oluşturmanın peşinde koştuklarını 
biliyoruz. CHP, kasıtlı bir şekilde kutup-
laştırmayı derinleştirerek, insanlarımızın 
hassasiyetlerini kaşıyarak, kışkırtarak çok 
tehlikeli bir oyun oynuyor. Maalesef, milli 
iradenin tecelligâhı olan Meclis kürsüsü-
nü de, bu sinsi ve kirli oyuna alet etmekten 
çekinmiyorlar. 

Davası Ülkesi Olmayanın Sonu 
Her Zaman Hüsran Olmaya 
Mahkûmdur

Milletimize olan saygımız gereği verdiği-
miz cevaplar, CHP ve başındaki zat aracılı-
ğıyla sahnelenen tezgâhı görmediğimiz an-
lamına gelmiyor. Partimize ve şahsımıza o-
lan kinleri sebebiyle, sadece belirli televiz-
yon kanallarını seyredip, sadece belirli ga-
zeteleri okuyanlar, bu bühtanların gerçek 
olduğunu sanıyorlar. Tek bir kare, tek bir 
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4 katlı bir bina yapacaksak, burada hem 
belediyenin, hem mal sahiplerinin elleri-
ni taşın altına koyması şarttır. Mesela, “40 
yıllık 100 metrekare dairemi vereyim ama 
karşılığında yepyeni 150 metrekare daire 
alayım” dayatmasına girdiğinizde, bu işin 
içinden çıkılamaz. Devlet, her işini-gücünü 
bir tarafa bırakıp, tüm imkânlarını konut 
yapımına hasretse bile, bu işin altından 
kalkılabilmesi çok uzun yılları alacaktır. 
Kentsel dönüşümün yükünü hep birlikte 
paylaştığımızda, kısa sürede temel sıkın-
tıları çözebiliriz. Aksi takdirde, yıllarca 
bu meseleyi konuşuruz ama bir arpa boyu 
yol ancak kat ederiz. İnşallah önümüzdeki 
dönemde bakanlıklarımızla, belediyeleri-
mizle, vatandaşlarımızla el ele vererek, ül-
kemizin bu önemli meselesinin üstesinden 
geleceğimize inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçi-
mi 2023’te, belediye başkanlığı seçimi ise 
2024’te yapılacak. Bu da demektir ki, önü-
müzde, milletimize verdiğimiz sözleri ye-
rine getirebilmek için, seçim dönemi hariç 
2-3 yıllık vaktimiz var. Zaman su gibi akıp 
geçiyor. Türkiye, artık küresel ve bölgesel 
her gelişmenin merkezinde yer alan bir ül-
kedir. Krizin biri bitmeden diğerinin baş-
ladığı bir dünyada, bu durum gündemimi-
zi yoğunlaştırıyor, mesaimizi sıkıştırıyor. 
Tüm bu hercümerç içinde en çok dikkat 
etmemiz gereken mesele, hedeflerimizden 
kopmamak, odağımızı dağıtmamaktır. Bir 
yandan sınırlarımızı korur, sınır ötesin-
deki harekâtlarımızı yürütürken, diğer 
yandan beldelerimize, ilçelerimize, illeri-

mize ihtiyaçları olan hizmetleri götürmeyi 
ihmal etmeyeceğiz. Uluslararası alanda si-
yasi ve diplomatik mücadelemizi yürütür-
ken, milletimizin ekonomik sıkıntılarının 
çözümüyle ilgili tedbirlerimizi kararlılıkla 
hayata geçireceğiz. Her bir bakanlığımız, 
her bir kurumumuz, her bir belediyemiz 
kendi sorumluluk alanında, milletimize 
verdiğimiz sözleri birer birer yerine geti-
recek. Hiçbir meselenin ötekini gölgeleme-
sine, hiçbir önceliğin diğerini geriye itme-
sine izin veremeyiz. Her alanda gereken 
adımları dikkatle ve programımıza uygun 
bir şekilde atmalıyız. Girdiğimiz her müca-
delede desteğini bizden esirgemeyen mil-
letimize şükranlarımızı en iyi bu şekilde 
ifade edebiliriz. 

Hiçbir İftirayı ve Yalanı  
Cevapsız Bırakmayacağız

Bir yandan medeniyetimizin ve tarihimi-
zin bize yüklediği sorumlulukları yerine 
getireceğiz, bir yandan da her alanda mil-
letimize verdiğimiz sözleri tutacağız. AK 
Parti’yi diğerlerinden farklı kılan, işte bu 
iki misyonu birlikte yerine getirebilmiş ve 
bundan sonra da getirebilecek olmasıdır. 
Şartlar ne olursa olsun, içeride ve dışarıda 
hangi tuzaklarla, hangi fitne ve fesat giri-
şimleriyle karşılaşırsak karşılaşalım, bu 
perspektifi asla kaybetmeyeceğiz. Bizi mil-
letimize hizmetten uzaklaştırmaya, ülke-
miz için harcayacağımız enerjiyi ve vakti 
kısır tartışmalarla heba ettirmeye çalışan-
lara heveslendikleri fırsatı vermeyeceğiz. 
Elbette hiçbir iftirayı ve yalanı cevapsız 
bırakmayacağız. Ama asla karşımızdakiler 

ilçenin kanaat önderlerini bulacaksınız. 
Aynı heyetlerle, aynı ekiplerle yürümeye 
mecbur değiliz, mahkum da değiliz. Dina-
mik bir yapı ile yola yürümeye mecburuz 
ve bunun için de arayışların ideal olması 
lazım. İlçelerimizde, illerimizde ne yapaca-
ğız? Ömerleri, Haticeleri, Ayşeleri, Mus’ab 
bin Umeyrleri bulacağız, kadrolarımızı bu 
şekilde oluşturup delegelerimizin önüne 
böyle çıkacağız dedik. Yoksa “Benim oğ-
lum bina okur, döner döner yine okur” ay-
nı ekiplerle yola devam edelim. Yok, böyle 
bir şey istemiyoruz. İşi değiştireceğiz. AK 
Parti’nin eski Türkiye’nin partisi olmadığı-
nı, sürekli hücrelerini yenilediğini, gelecek 
ufkunun bulunduğunu halka göstermeli-
yiz. Şüphesiz ki enerjisi olan, çalışan, çalı-
şabilen arkadaşlarımızla da yolumuza tabi 
ki devam edeceğiz. 

Kentsel Dönüşüm Projelerine 
Özel Ehemmiyet Veriyoruz

Değerli kardeşlerim, 

Türkiye’nin güvenlikten ekonomiye ka-
dar önünde çok önemli gündem konuları 
vardır. Bunların arasında, asla ihmal etme-
memiz gereken hususlardan biri de tabii 
afetlere hazırlık meselesidir. Bilindiği gibi, 
24 Ocak’ta yaşadığımız, 41 vatandaşımızın 
hayatını kaybettiği Elazığ ve Malatya dep-
remlerinin ardından, 23 Şubat’ta Van’da 
yeni bir deprem felaketine maruz kal-
dık. Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan 
İran merkezli bu depremde 10 vatan-
daşımız hayatını kaybetti, 66 vatanda-
şımız da yaralandı. Ayrıca, hemen her 

gün, büyüklü-küçüklü pek çok deprem 
yaşıyoruz. Her deprem haberi bize, ülke-
mizin yüzleştiği potansiyel tehdidi bir 
kez daha hatırlatıyor. 

Ülkemizin gerçekten sorunlu bir yapı sto-
kuna sahip olduğunu biliyoruz. Özellikle 
20 yıldan daha eski binaların büyük bö-
lümü, depreme karşı dayanıksızdır. Bu-
nun için kentsel dönüşüm projelerine özel 
ehemmiyet veriyoruz. Nüfus yoğunluğu-
nun had safhada olduğu İstanbul başta 
olmak üzere, ülkemizin her yerinde, bina 
altyapımızda radikal değişikliklere gitmek 
mecburiyetindeyiz. Bugün bizim, küçük 
çıkar hesaplarıyla yıkmaktan veya gerek-
tiği şekilde güçlendirmekten imtina ettiği-
miz her yapıyı, depremin yerle bir edeceği 
açıktır. Tedbiri kendimiz aldığında, sadece 
maddi bedel ödüyoruz. Buna karşılık aynı 
binayı deprem yıktığında, yüreğimizi ya-
kan can kayıpları ve gerçekten çok büyük 
meblağları gerektiren maddi faturalarla 
karşı karşıya kalıyoruz. Son bir asırda 57 
büyük deprem yaşamış ve 80 bin vatanda-
şını kaybetmiş bir ülke olarak, bu konuda 
rehavete kapılma hakkına sahip değiliz. 

Kentsel dönüşümde devlet, taraflardan 
sadece biridir. Bakanlıklarımız ve ilgili 
kurumlarımız, bu konudaki planlama-
larını zaten tamamlamış durumdadır. 
Belediyelerden vatandaşlarımıza kadar, 
sürecin tüm tarafları bu yükü paylaşma-
dan, arzu ettiğimiz hızda bir dönüşümü 
gerçekleştiremeyiz. Yatay mimari esasına 
göre dönüşüm yapmak için, tüm tarafla-
rın fedakârlıkta bulunması gerekiyor. Ör-
neğin, 3 katlı binayı yıkıp yerine sadece 
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gibi siyaseti bundan ibaret bir iş haline 
de dönüştürmeyeceğiz. İl başkanlarımız-
dan belediye başkanlarımıza kadar tüm 
dava arkadaşlarımdan, siyasetimize ve 
icraatımıza bu anlayışla sahip çıkmaları-
nı istiyorum.

Dürüstlük bizim işimiz. Çöp, çamur, çu-
kur, bunlar CHP’nin işi. İşte en son Yalova 
meselesi gündemde… Ne oldu? Hak yeri-
ni buldu mu? Buldu. Demek ki işimizi iyi 
takip edersek, iyi kovalarsak, meclis üye-
lerimizle beraber bu işin takipçisi olursak 

yolsuzluklar ortaya çıkıyor. Yalova’da ol-
duğu gibi... Orada yapılan seçimde Cum-
hur İttifakı ile beraber bizim arkadaşımız, 
Yalova’nın belediye başkanı oldu. Allah 
yar, yardımcımız olsun. Hizmet görmeyen 
Yalova’ya inşallah AK Parti belediyeciliğini 
sokarak oraya en ideal hizmetleri hep bera-
ber vereceğiz. 

Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum.

Değerli il başkanlarımız, sevgili yol ve da-
va arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygula-
rımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 
Rabbim’den, toplantımızın ülkemiz, mille-
timiz, partimiz için hayırlara vesile olması-
nı niyaz ediyorum. 

Dünyanın geri kalanıyla birlikte ülkemizin 
de, yakın tarihin en büyük sağlık tehditle-
rinden biriyle karşılaştığı bir dönemden 
geçiyoruz. koronavirüs salgını olarak bili-
nen KOVİD-19 hastalığından etkilenenle-
rin sayısı 850 bine, bu sebeple yaşanan ö-

Teşkilatlarımızı “Biz Bize 
Yeteriz Türkiyem” 

Kampanyasına Katılmaya 
Davet Ediyorum

AK Parti İl Başkanları Toplantısı | İstanbul/Video Konferans | 1 Nisan 2020
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edilerek onlara dağıtılacaktır. Teşkilatları-
mızın tamamını bu kampanyaya katılma-
ya davet ediyorum. “Ümidimiz acımızdan 
büyüktür” anlayışla, bu ülkenin her bir 
ferdine sahip çıkmakta kararlıyız. Esasen, 
bu tür kampanyalarda toplanan meblağlar, 
devlet olarak bizim verdiğimiz desteklerin 
yanında çok küçük bir tutarı ifade eder. 

Burada özellikle bir konunun üzerinde 
durmak istiyorum. Devlet içinde devlet ol-
manın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu 
anda bütün bu kampanyalar, sadece devle-
timizin yani Cumhurbaşkanlığı makamı-
nın açıklamış olduğu birimler tarafından 
yürütülmektedir. Bu kampanyaların taki-
bi ise İçişleri Bakanlığı, valiliklerimiz ve 
bunun yanında da yine aynı şekilde Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 
vasıtasıyla yürütülmektedir. Birçok beledi-
yemiz valiliklerimizin izni olmaksızın bu 
tür kampanyalar açacak olursa, işte o za-
man bu, devlet içinde devlet olma mantığı-
dır ki burada gücü dağıtmış oluruz. Buna 
da kimsenin hakkı yok ve yasalar da zaten 
buna müsaade etmiyor.

Burada önemli olan, rakamdan ziyade, 
milletimizin zor günlerinde birliğini, be-
raberliğini, dayanışmasını göstermektir. 
Eğer biz bugün bir olmayacaksak, beraber 
olmayacaksak, dayanışma içinde olmaya-
caksak, siyasi mantıkla yaklaşacaksak, ik-
tidarmış, ana muhalefetmiş, diğerleriymiş 
böyle bir yaklaşım içine gireceksek, biz ne 
zaman bir ve beraber olacağız. Şahsımın ve 
kabine üyelerimizin maaşlarından yaptığı 
bağışlarla başlayan kampanya, hamdol-
sun, iş dünyamız, hayırseverlerimiz ve va-

tandaşlarımız tarafından sahiplenildi.

 “Devletin para toplamaya, devletin af e-
dersiniz dilencilik yapmaya yöneldiği” gi-
bi çirkin yaklaşımlarda bulunuluyor.  Şu 
anda devletimizin ülke genelinde yaptığı 
yatırımlar, tüm sağlık teşkilatlarımızla, 
tüm içişleri teşkilatımızla, jandarmamızla 
askerimizle yaptığımız yatırımlar, atmış 
olduğumuz adımlar rakamlarla ifade edil-
mez. Onun için muhalefetin ağzından çıka-
nı kulağının duyması lazım. Eğer ağzından 
çıkanı kulağı duymuyorsa, milletimiz vak-
ti saati geldiğinde bunun da cevabını onla-
ra verir.

Tüm hastaneleri devreye soktuk. Dün şe-
hir hastanelerine karşı çıkanlar, şimdi 
“Şehir hastanelerinin sayısı niye bu kadar 
az” diyorlar. İşte bunlar ne denli ufuksuz 
olduklarını gösteriyor. Biz ise şu anda ar-
dı ardına yeni hastanelerimizi açmanın 
gayreti içerisindeyiz. Başta İstanbul olmak 
üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışla-
rını süratlendirdik.  29 Nisan’da İkitelli’de-
ki şehir hastanesini hizmete alacağız. 

Aynı şekilde milletimize, kurallara riayet 
edeceği, ikazları harfiyen yerine getireceği 
hususunda da güveniyoruz. Sokakları ola-
bildiği kadar boşaltıp, zorunlu olmadıkça 
evimizden çıkmayarak, imanın alametle-
rinden saydığımız temizliğimize dikkat 
ederek, inşallah bu musibetin de üstesin-
den geleceğiz. 

Bu sıkıntılı dönemde fedakârca görev ya-
pan sağlık personelimize, güvenlik güçle-
rimize, gıda ve temizlik üretimi ile tedarik 

lümlerin sayısı 45 bine yaklaştı. Türkiye’de 
de dün akşam itibariyle vaka sayısı 13 bin 
531’i, vefat sayısı 214’ü bulurken, 243 va-
tandaşımız da iyileşerek taburcu edildi.  
Bu vesileyle bir kez daha hayatını kaybe-
den vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Teda-
visi süren kardeşlerimize ise acil şifalar te-
menni ediyorum. 

Bu süreçte en büyük avantajımız, sahip 
olduğumuz güçlü sağlık altyapısı ile hasta-
lıkla mücadeleyi erken başlatmış olmamız-
dır. Çin’in ardından pek çok ülkede görülen 
ciddi hasta ve ölüm oranları, salgına karşı 
mücadelede zorlanıldığına işaret ediyor. 
Türkiye’yi böyle bir duruma düşürmemek 
için elimizden geleni yapıyoruz. Gerek şah-
sım, gerek ilgili bakanlarımız gelişmeleri, 
alınan tedbirleri, milletimizden beklenti-
lerimizi kamuoyuyla paylaşıyor. Kurumla-
rımız, uygulamaları sıkı bir şekilde takip 
ediyor, ihmaller ve ihlaller karşısında ge-
reğini yapıyor. Amacımız; ülkemizin bu sı-
kıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla 
geride bırakmasını temin etmektir. 

Teşkilatlarımızdan, bu kapsamda alınan 
tedbirlerin çevrelerindeki uygulanmasını 
yakından izlemelerini bekliyorum. Tespit 
edilen aksaklıklar ve eksiklikler, derhal 
yetkili mercilere bildirilerek, önlem alın-
ması sağlanmalıdır. Vatandaşlarımızı da 
kendilerinin, evlatlarının ve aile büyükle-
rinin sağlığı için kurallara uymaya davet 
etmeliyiz. Tedbirlere riayet etme konusun-
da, AK Parti teşkilatlarının ve partimize 
gönül vermiş tüm kardeşlerimizin örnek 
ve öncü olması gerekiyor. 

Sosyal hareketliliği ne kadar azaltır, sosyal 
mesafeyi ne kadar uzatırsak, hastalığın 
yayılma hızını o derece çabuk kırarız. Bu-
nun için milletimizden, şu sıkıntılı günler 
geçene kadar mümkün olduğu kadar evle-
rinden çıkmamalarını rica ediyoruz. Bilim 
insanlarımızın tavsiye ettiği, yönetim ola-
rak bizim de hayata geçirdiğimiz tedbirle-
re riayeti en üst düzeye çıkarmalıyız. Her 
bir vatandaşımız kendini gönüllü karan-
tinada tutarsa, daha ileri tedbirlere gerek 
kalmaz. Evde kalma, sosyal mesafeyi koru-
ma, temizlik gibi hususlara dikkat edilmez 
ve salgın yaygınlaşırsa, çok daha sıkı ted-
birler kaçınılmaz hale gelir. Şimdilik şehir-
lerarası ulaşımı kısmen sınırlandırdık. İh-
tiyaç halinde şehir içi ulaşımda da benzer 
yöntemleri devreye sokabiliriz. 

Bu Ülkenin Her Bir Ferdine   
Sahip Çıkmakta Kararlıyız

Sağlık, gıda, temizlik ve benzeri temel 
hizmetlerin kesintisiz şekilde yürümesi 
sağlıyoruz. Eğitimi, internet ve televizyon 
yoluyla uzaktan yürütmeye çalışıyoruz. 
Kamuda ve özel sektörde mümkün oldu-
ğu kadar evden çalışma sistemine geçtik. 
Üretimin ve ihracatın devam etmesi konu-
sunda da kararlıyız. Alınan tedbirlerden 
etkilenen tüm kesimlere yönelik çok ciddi 
destek ve erteleme paketleri açıkladık. 

Ayrıca, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” slo-
ganıyla bir yardım kampanyası başlattık. 
Bu kampanyada toplanan paralar, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız 
aracılığıyla, gerçek ihtiyaç sahipleri tespit 
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zincirlerinde görev yapan herkese teşek-
kür ediyorum. Özellikle de maske üreti-
minde okullarımızdan Milli Savunma Ba-
kanlığımıza kadar ve sektörün içinde yer 
alan kurumlarımıza kadar yoğun bir çalış-
manın içerisindeyiz. Hem ülkemizin hem 
de birçok dost ülkelerin taleplerine de ye-
tişmeye çalışıyoruz. Bununla kalmıyoruz, 
tulum üretiminde, eldiven üretiminde yo-
ğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu konu-
da da yine sektörün içinde olanları tebrik 
ediyorum. Aynı şekilde sınırlarımız içinde 
ve ötesinde, ülkemizi hedef alan hain sal-
dırılara karşı vatan savunması yapan tüm 
kahramanlarımıza da şükranlarımı ifade 
ediyorum. Devlet ve millet olarak, tarihe 
altın harflerle yazılan bu fedakârlıkları as-
la unutmayacağız. 

AK Parti, Yeni Dönemde de 
Lokomotiflik Görevini 
Sürdürecektir

Değerli kardeşlerim,

Ülkemiz son 7 yılda nice saldırıya göğüs 
gerdi, nice belayı başından defetti. İnşallah 
bugün yaşadığımız sıkıntıyı da atlataca-
ğız. Türkiye’nin sağlıklı, huzurlu, güvenli, 
müreffeh geleceği için bugün sabredecek, 
hazırlık yapacak, vakti geldiğinde de atı-
lımımızı gerçekleştireceğiz. Dünya, artık 
hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir 
döneme doğru gidiyor. Bu yeni döneme, 
geçtiğimiz 17 yılda ülkemize kazandırdığı-
mız hizmetler sayesinde, nitelikli insan ve 
üretim gücümüzle, altyapımızla, tecrübe-

mizle oldukça hazırlıklı giriyoruz. Büyük 
ve güçlü Türkiye’nin inşasını, inşallah hep 
birlikte tamamlayacağız. Hükümetlerimiz 
döneminde ülkemize çağ atlatan AK Par-
ti, yeni dönemde de lokomotiflik görevini 
sürdürecektir. 

Partimizin geçmişin ve bugünün değil, ay-
nı zamanda geleceğin de partisi olduğunu 
göstermek için önümüzde eşsiz bir fırsat 
duruyor. Bunun için yapmamız gereken 
tek şey, milletimizle aramızdaki gönül ba-
ğını güçlendirmektir. 81 vilayetimizin ta-
mamında AK Parti olarak ulaşmadığımız 
ve gönlünü kazanmadığımız tek bir vatan-
daşımız kalmayana kadar bize durmak, 
dinlenmek haramdır. Siz il başkanlarımız, 
kendi şehirlerinizde bu hedefi gerçekleş-
tirmek için yürüttüğümüz mücadelenin 
serdarlarısınız. İl başkanı ne kadar iyi ça-
lışır, ne kadar gayretli ve becerikli olursa, 
teşkilatlar da o derece şevkle bu hedeflere 
sarılır. Bunun için sizlere çok büyük görev-
ler düşüyor. 

İnşallah, 7’nci Olağan Kongre Sürecimizi, 
bu doğrultuda kendimizi ve enerjimizi ye-
nilemenin, milletimizle daha sıkı bağlar 
kurmanın vesilesi haline dönüştüreceğiz. 
KOVİD-19 hastalığı sebebiyle ara verdiği-
miz ilçe kongrelerimize, tehdit ortadan kal-
kar kalkmaz, yeniden başlayacağız. Kongre 
sürecimizi yetiştirebilirsek belirlediğimiz 
takvim dahilinde yürütür, yetişmeyecek 
olursa biraz öteleyebiliriz. Gelişmelere gö-
re bunun kararını birlikte veririz. Önemli 
olan il teşkilatlarımızın, ilçeleri, varsa bel-
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deleri, mahalle ve köy temsilcileri, sandık 
müşahitleri, tüm üyeleriyle birlikte tam 
kadroyla ve en yüksek motivasyonla çalış-
maya devam etmesidir. 

Bizler milletimizin kapısını seçimden seçi-
me çalanlardan asla olmadık, olmayacağız. 
Yılın 365 günü, ana kadememizle, kadın 
kollarımızla, gençlik kollarımızla milleti-
mizin yanında olduğumuzu göstereceğiz 
ki, sandık ortaya geldiğinde oyunu isteme-
ye yüzümüz olsun. Bizim kültürümüz, “İyi 
dost, iyi günde çağrıldığında, kötü günde 
ise çağrılmadan gelendir” anlayışı üzerine 
kuruludur. Bunun için vatandaşlarımızın 
bize gelmesini beklemeden, biz onlara git-
meli, gerçek bir dost olduğumuzu göster-
meliyiz. Bizler için siyasetin manası, dava-
mızı yükseltmek ve yüceltmektir, milleti-
mizin gönlünü kazanmaktır, ülkemize hiz-
met etmektir. Unutmayalım; insanların en 
hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Bugüne 
kadar hep eser siyasetiyle, hizmet siyase-
tiyle milletimizin karşısına çıktık, bundan 
sonra da aynı yolda yürüyeceğiz. 

Her kriz bize, hayattaki önceliklerimizi 
tekrar tekrar gözden geçirmeye yöneltiyor. 

Ferdi hayatımızda olduğu gibi, parti ola-
rak da aynı muhasebeyi yapmamız gereki-
yor. AK Parti olarak hükümete geldiğimiz 
günden beri şiarımız olan “İnsanı yaşat ki, 
devlet yaşasın” ifadesinin ne kadar önemli 
olduğunu, bu krizde bir kez daha gördük. 
Aynı anlayışı partimize de uyarlayabiliriz. 
Tek tek kendimizin değil, topyekûn parti-
mizin gücü nispetinde davamıza ve ülke-
mize hizmet imkanına sahip olduğumuzu 
asla unutmayacağız. Hazreti Mevlana’nın 
“Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığın-
dan hiçbir şey kaybetmez” sözüne uygun 
şekilde, birbirimize hep destek olacağız. 

İnşallah ülkemizi güzel günler bekliyor. İn-
şallah milletimiz bu dönemi en az kayıp ve 
hasarla atlatacaktır. Türkiye’nin önünün 
aydınlık olduğuna tüm kalbimizle inanı-
yoruz. Hep birlikte bunun için daha çok 
çalışacak, daha çok emek verecek, daha 
çok mücadele edeceğiz. Rabbim yar ve yar-
dımcımız olsun. 

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

Aziz Milletim, AK Partimizin değerli il baş-

kanları, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, 

sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 

selamlıyorum.

Yaklaşık 1,5 aylık bir aradan sonra, video kon-

ferans vasıtasıyla da olsa, sizlerle bir araya gel-

mekten büyük memnuniyet duyuyorum. İn-

şallah şu salgın musibetini geride bıraktığımız-

da ruberu da görüşecek, hasret gidereceğiz. 

CHP’nin IMF Sevdasının 
Gerisinde, Siyasi ve 

Ekonomik Teslimiyet Devrine 
Dönme Özlemi Vardır

AK Parti İl Başkanları Toplantısı
İstanbul/Video Konferans | 22 Mayıs 2020
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gayret gösteriyoruz. Milletimizin her kesi-
minin ihtiyaçlarına yönelik ayrı çözümler 
üreterek, yaşadığımız dönemin menfi etki-
lerini mümkün olduğu ölçüde azaltmaya, 
dağıtmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 5,5 
milyon dar gelirli vatandaşımıza verdiği-
miz 1.000’er lira karşılıksız nakit desteği 
ile insanlarımıza sahipsiz olmadıklarını 
gösterdik. Sanayicimize, esnafımıza, çiftçi-
mize, çalışanlarımıza verdiğimiz destekler 
sayesinde, herkesin yıl sonuna kadar önü-
nü görebilmesini sağladık. 

Gönlü ve kafası kör düşmanlıkla karar-
mamış olan herkes, ne yaptığımızı ve ne 
amaçladığımızı gayet iyi biliyor, görüyor, 
takdirini de her fırsatta ifade ediyor. Bu-
na karşılık, ülkenin önüne takoz olmayı, 
milletin tarihine, kültürüne, değerlerine 
husumeti, devleti yıpratmayı temel siya-
seti haline getiren CHP, yine o bildiğimiz 
çirkin yüzünü sergilemekten geri durmu-
yor. Ülke ve millet olarak birliğe, bera-
berliğe, kardeşliğe, dayanışmaya, morale 
en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde, 
CHP’nin her aktörü başka bir cephede 
bozgunculuk, fitne, fesat peşinde koşuyor. 
İzmir’de camilerin hoparlörlerine sızan 
alçaklar saygısızca yayınlar yaparken, o 
ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe 
sosyal medyada bu rezilliği aktarıyor. 15 
Temmuz gecesi de sela okunan camilere 
saldırıp imamları darp eden ezan, bayrak, 
vatan düşmanı müstevli zihniyet, aklınca 
rövanş alıyor. Bunların hayallerinde cami 
minarelerinden ezan sesi yerine başka bir 

ses duymak vardır, onu biliyoruz. Şundan 
emin olsunlar ki, bu milletin son ferdinin 
son damla kanı da toprağı ıslatmadan, o 
hayallerine kavuşamayacaklardır. 

“Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak 
emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.

Bu ezanlar - ki şahâdetleri dinin temeli –

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.”

Bu bir defa böyle devam edecek. Böyle gel-
di, bundan sonra da inşallah aynı şekilde 
devam edecek. 

Herkesin gıptayla takip ettiği sağlık altya-
pımızı geliştiriyoruz, birileri yine çıkıyor 
hazımsızlığını ifşa ediyor. Hem bu salgın 
dönemindeki muhtemel ihtiyaçları kar-
şılamak, hem de sağlık sistemimize kalıcı 
katkı sağlamak amacıyla yaptığımız has-
tanelere çamur atıyorlar. Suriye’deki, Lib-
ya’daki harekâtlarımıza yöneltilen eleştiri-
lerin gerisinde, Türkiye’nin yükselişinden 
duyulan rahatsızlık olduğunu da biliyo-
ruz. Hiç kusura bakmasınlar, ülkemizin ve 
milletimizin aydınlık geleceği için bunları 
rahatsız etmeyi daha çok sürdüreceğiz. 

Yıllardır ağızlarından köpükler saçarak, 
kalemlerinden kan damlatarak bize saldı-
ranların hepsinin de foyaları birer birer 
ortaya dökülüyor. Meğer bunların hepsi 
de, bize yönelttikleri ithamların çok daha 
beterini kendileri bilfiil işliyorlarmış. Bu 
ülkenin, bu halkın ortak değerlerini, yap-

Dünyanın tamamı gibi ülkemizi de etkile-
yen koronavirüs salgınını, hamdolsun, bü-
yük ölçüde kontrol altına aldık. Salgının 
gerilemesiyle birlikte normalleşme takvi-
mimiz de işlemeye başladı. Veriler olumlu 
yönde seyrettikçe, bu adımlara yenilerini 
eklemeye devam edeceğiz. Henüz faaliyete 
geçmemiş işyerleri ve sosyal alanlarla ilgili 
kararımızı, gelişmelere göre bayram sonra-
sı vereceğiz. 

Türkiye, bu süreçte sağlık konusunda dün-
yanın en iyi ülkelerinden biri olarak takdir 
toplamıştır. Genel sağlık sigortamızın kap-
sayıcılığı sayesinde hiçbir vatandaşımızı 
mağdur etmedik. Hastanelerimizin, sağlık 
personelimizin, ilaç ve araç-gereç ihtiyacı-
mızın yeterliliği ile de en küçük bir eksik-
liğe, aksaklığa meydan vermedik. Dünya-
nın pek çok yerinde yaşanan üzüntü verici 
görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanma-
dı. Bakanlıklarımız ve tüm kurumlarımız 
salgın sürecinin yönetilmesinde büyük 
gayret gösterdi, tarihi başarılara imza attı. 
Ülkemizde ve tüm dünyada alınan tedbir-
lerin yol açtığı ekonomik, sosyal, insani 
sıkıntıların giderilmesi konusunda da ba-
şarılı bir süreç yönetimi gösterdik. Ekono-
minin çarklarının işlemesini ve istihdamı 
sürdürmek için pek çok destek paketi ge-
liştirdik. Bugün geldiğimiz noktada, her 
bakımdan, diğerlerini bir kenara bırakıyo-
rum, gelişmiş ülkelerin dahi ilerisinde bir 
yerde olduğumuzu görüyoruz. 

Her fırsatta tekrar ettiğim gibi, ülkemizde 
ve dünyada bir müddet daha günlük hayat 
yeni kurallara göre işlemek durumunda-
dır. Maske kullanımı, fiziki mesafe, temiz-

lik kurallarına riayet diye özetleye-bilece-
ğimiz yeni bir düzene geçiyoruz. Türkiye 
olarak sadece bizim kendi sınırlarımız 
içinde bu salgını yenmemiz yetmiyor. Ya-
kın çevremiz başta olmak üzere dünyanın 
tamamında salgın etkisiz hale gelecek ki, 
hep birlikte rahat bir nefes alabilelim. O 
gün gelene kadar teyakkuz halinde olmayı 
sürdüreceğiz. En küçük bir ihmal salgının 
yeniden hortlamasına yol açabilir. Böyle 
bir durumun ne derece ağır ekonomik ve 
sosyal sonuçlara neden olabileceğini, son 
2 ayda yaşadıklarımız açıkça göstermiştir. 
Sizlerden, illerinizde “maske-mesafe-te-
mizlik” konusundaki uygulamanın taviz-
siz yürütülmesini takip etmenizi istiyo-
rum. Gördüğünüz eksiklikleri, aksaklıkları 
ilgili kurumlar nezdinde gündeme getire-
rek, derhal tedbir alınmasını sağlamalı-
sınız. Bugüne kadar salgının önüne geçil-
mesi noktasında gösterdiğimiz hassasiyeti, 
bundan sonra da sürdürmekte kararlıyız. 
Siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden 
şekillenecek dünyada hedeflediğimiz ko-
numa gelerek, yaptığımız fedakârlıkların 
karşılığını alacağımıza inanıyorum. 

CHP, Yine O Bildiğimiz Çirkin 
Yüzünü Sergilemekten Geri 
Durmuyor

Değerli kardeşlerim,

Yaşadığımız her büyük sıkıntı gibi, salgın 
sürecinin de bir imtihan olduğunun bi-
linciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu 
imtihandan da yüz akıyla çıkmak için tüm 
imkânları seferber ediyor, var gücümüzle 
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Halbuki salgın döneminde dünya çapında 
5 milyar insan evde kalırken 2,7 milyar 
insan da çalışmaya ara vermiştir.  Salgın 
başladığında ülkemizde belli bir kesimin 
ve özellikle de CHP kanadının garip bir 
heyecana kapıldığını, herkes gibi sizler de 
fark etmişsinizdir. Bunların hesabına göre 
salgın ülkemizi kasıp kavuracak, tüm fab-
rikalar kapanacak, toprak işlenmeyecek, 
istihdam çökecek, ekonomi yerle yeksan 
olacak, millet isyan edecekti. Böylece hü-
kümet yıkılacak, meydan da kendilerine 
kalacaktı. Ülkenin ve milletin felaketinden 
kendilerine iktidar çıkarma hevesi, krizi 
fırsata çevirme heyecanı bir kez daha tüm 
benliklerini kaplamıştı. Tabii yine hüsrana 
uğradılar. Rabbimin yardımı ve milletimi-
zin desteğiyle, bu salgın krizini, en az ha-
sarla geride bırakıyoruz. 

Aslında biz, ülkemiz için hayırlı olan, fay-
dalı olan ne teklif varsa, hepsine açığız. 
Ama CHP Genel Başkanının buhrandan 
çıkış diye dillendirdiği hususların hiçbiri 
de sadra şifa olacak bir teşhis veya teklif 
içermiyor. Her zamanki gibi yapıcı siya-
set yerine yıkıcı muhalefeti tercih ettiler. 
Türkiye’nin son 18 yıldaki kazanımlarının 
hepsini yerle bir edip, ülkeyi eskiye götür-
me niyeti dışında, hiçbir yeni ve akıl ürü-
nü tekliflerine rastlayamadık. 

Gerçi bunlar hep böyleydiler. Biz Türk Li-
rasını 6 sıfır atarak yeniden itibarlı hale 
geldiğimizde, bunlar ona da karşı çıkıyor-
lardı. Biz 2008 küresel krizinin ülkemizi 
teğet geçeceğini söylediğimizde, felaket 
tellallığı yaparak, bize saldırıyorlardı. Biz 
enflasyonu yüzde 60’lı rakamlardan tek 

haneli rakamlara düşürdüğümüzde, bunu 
takdir etmek yerine, anlamsız bir karın 
ağrısıyla eleştirmeyi sürdürüyorlardı. Ül-
kemizde 9 milyona yakın yeni istihdam 
oluşturduğumuz halde, ısrarla ve inatla 
“öldük-bittik” türküsü söylemeye devam 
ediyorlardı. İhracatı 36 milyar dolardan 
180 milyar doların üzerine çıkarttığımızı 
gördükleri halde, kamuoyuna sürekli kö-
tümserlik havası pompalamaktan vazgeç-
miyorlardı. Ülkemize gelen turist sayısını 
16 milyondan 51 milyona, turizm gelirini 
12 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkar-
mış olmamıza rağmen, bunlardan olumlu 
tek söz duyamadık. Merkez Bankası re-
zervlerimizi 38 milyar dolardan bir ara 
136 milyar dolara kadar çıkarttığımızda 
da herhangi bir takdir ifadesi işitmedik. 
İşçi ve memurlardan emeklilere kadar ül-
kemizdeki tüm kesimlerin gelirlerinde, 
geçmişle mukayese edildiğinde çok büyük 
reel artışlar sağlamamıza rağmen muhale-
fetin bühtanlarından kurtulamadık. 

Başbakan’ın Onayı Olmadan  
Bir Adımı Atabilir misin?

Başbakanlığımız döneminde bakan, bürok-
rat olarak görev verdiğimiz kimi isimlerin 
de şimdi bunlarla aynı teraneleri mırılda-
nıyor olmasını üzüntüyle takip ediyoruz. 
Siyasetin temelinde millete karşı dürüst 
olma vardır. Düşünün bakan durumunda 
olanlar veyahut daha farklı görevler verdi-
ğim kişiler şimdi farklı bir şekilde saldırı 
içindeler. Ya sen bakansın, Başbakan’ın 
onayı olmadan adım atabilir misin? Şimdi 
nasıl oluyor da sanki o işleri kalkıp “ben, 

tıkları hırsızlıkları örtmek için bir kalkan 
gibi kullanarak istismar ettiklerini artık 
herkes görüyor. Tabii bunların hiçbiri bizi 
ilgilendirmiyor. Hukukun konusu olan iş-
leri yargı, idarenin konusu olan işleri ilgili 
kurumlar takip edecek. Hükümet olarak 
biz programımızı, planlarımızı, projelerimi-
zi hayata geçirmek için çalışacağız. Sizler de 
iktidar partisi adına, tüm bu süreçlerin hak-
kıyla yürütülüp yürütülmediğini gözetecek, 
eksiklikleri tespit edip bize bildireceksiniz. 
Bu anlayışla 18 yılda Türkiye’ye çağ atlattık. 
İnşallah, hep birlikte ülkemizi 2023 hedefle-
rine ulaştırdığımızı da göreceğiz. 

Bu Ülkede Pek Çok Buhranının 
Arkasında CHP Vardır

Değerli kardeşlerim,

CHP’nin başındaki zatın hezeyanlarına ce-
vap vermek zorunda kalma hususundaki 
ıstırabımı çok iyi biliyorsunuz. Şu müba-
rek günde de aynı ıstıraba maruz kalma 
pahasına, geçtiğimiz günlerde dile getir-
diği “buhran” ithamına kısaca değinmek 
istiyorum. Türkiye için buhran yabancı bir 
kavram değildir. 

Evet, bu ülke geçmişte, halkına verecek 
yeterli ekmek bulamadığı için, ekmeği kar-
neyle dağıtma buhranı yaşamıştır. Yaşatan 
kimdir? CHP.

Evet, bu ülke geçmişte, savunma sanayinin 
temel kurumlarının kapılarının bilinçli bir 
şekilde kapatılması buhranı yaşamıştır. Ya-
şatan kimdir? CHP.

Evet, bu ülke geçmişte, demokrasiyi “Açık 
oy-gizli tasnif ” olarak gören faşist kafanın 
yol açtığı nice baskı ve zulüm buhranı ya-
şamıştır. Yaşatan kimdir? CHP. 

Evet, bu ülke geçmişte, yağdan gaza, pi-
rinçten benzine kadar tüm temel gıda 
maddelerinin yokluğundan kaynaklanan 
kuyruklar buhranı yaşamıştır. Yaşatan 
kimdir? CHP.

Evet, bu ülke geçmişte, hastane kapıların-
da yığılan insanlarının muayene olacak 
doktor, tetkik yaptıracak cihaz, şifa için 
alacak ilaç bulamama buhranı yaşamıştır. 
Yaşatan kimdir? Bizzat CHP’nin başındaki 
kişidir. 

Evet, bu ülke geçmişte, evlatlarını gönde-
recek yeterli yükseköğrenim kurumu bula-
mama, oraya kadar gelebilen kız çocukları-
nın da başörtüsünden dolayı içeri alınma-
ma buhranı yaşamıştır. Yaşatan kimdir? 
CHP zihniyeti. 

Evet, bu ülke geçmişte; darbe, cunta, ara 
dönem özlemcilerinin yol açtığı pek çok 
buhran yaşamıştır. Peki, hepsinin arkasın-
da olan kimdir? CHP. 

Bu örnekleri saatlerce saymak mümkün-
dür. Geçmişte böylesine buhran örnekle-
riyle dolu bir partinin, bugün yüzü hiç kı-
zarmadan hükümetimizi eleştirmeye kalk-
masını, herkes gibi biz de acı bir gülümse-
meyle karşıladık. Küresel bir krizi, sanki 
sadece ülkemize mahsus gibi göstermeye 
çalışarak gerçeği karartma teşebbüsünde 
bulunmaları da ayrı bir idrak sapmasıdır. 
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bir ifadesi var. Sayıştay’ı etkinleştirmek-
ten söz ederken, daha önce denetime tabi 
olmayan kamu iktisadi kuruluşlarını, bele-
diye şirketlerini, organizasyonları, fonları 
ve daha pek çok kurumu AK Parti’nin Sa-
yıştay denetimine aldığını hiç söylemiyor. 
Daha açık bir ifadeyle, ne söylediğinden, 
ne anlattığından haberi yok. 

Yine AK Parti döneminde en bağımsız dö-
nemlerini yaşayan özerk kurullarla ilgili 
de tutarsız ifadeler kullanıyor. Bu zatın, 
yargı bağımsızlığından anladığının, tıpkı 
28 Şubat döneminde olduğu gibi hâkim 
ve savcıların, kendi zihniyetlerindeki cun-
tacılara selam durması olduğunu gayet iyi 
biliyoruz. Siyasi ahlak konusundaki tespi-
tine öncelikle, o dönemde devletin bir or-
ganı hüviyetinde olan, ancak çok partili si-
yasi hayata geçişle artık başka bir konuma 
oturan CHP’nin, uhdesindeki İş Bankası 
hisselerinin üzerine hala yatıyor olmasın-
dan başlaması gerekirdi. 

Ülkemizi, IMF’nin 
Boyunduruğuna Sokmak İçin 
Beyhude Çabalıyorlar

CHP’nin IMF sevdasının gerisinde ise, 
Türkiye’yi geçmişteki siyasi ve ekonomik 
teslimiyet devrine döndürme özlemi var-
dır. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye’nin 
IMF’e 23,5 milyar dolar borcu vardı. Biz 
borcu 2013 Mayıs’ına kadar tamamen öde-
dik ve o defteri kapattık. Ülkemizde IMF 
defterini bir daha açmayacağımızı söyle-
memize rağmen,  dışarıdan ve içeriden ya-
pılan bunca tazyik, aldığımız kararın doğ-

ruluğunu gösteriyor. Ülkemizi, IMF’nin 
boyunduruğuna sokmak için beyhude ça-
baladıklarını CHP’lilere bir kez daha hatır-
latmak istiyorum. 

Türkiye’nin bugüne kadar ki demokra-
tikleşme hamlelerinin, 2007 ve 2017’de 
olduğu gibi bir kısmı CHP’ye rağmen ger-
çekleşmiş, 2010 ve 2011’de olduğu gibi bir 
kısmı da CHP yüzünden akamete uğramış-
tır. Çünkü bu partinin derdi ülkeyi demok-
ratikleştirmek değil, milli iradeye rağmen 
yönetmektir. Bu zatın her hezeyanını teker 
teker cevaplamanın, sizlerin ve milletimi-
zin vaktini israfa gireceğini düşündüğüm 
için konuyu burada noktalıyorum. 

CHP’nin bize geçmişte yaşattığı buhranları 
hatırlatmış olması, milletimizin bu partiyi 
niçin belirli bir çizginin üzerine çıkartma-
dığının da ifadesidir. Zaman zaman böyle 
hafıza tazelemelerine ihtiyaç oluyor. Başka 
hiçbir işe yaramıyorlarsa da, Kılıçdaroğlu 
ve ekibinin bu konuda gayet iyi olduğunu 
kabul etmemiz lazım. 

Bizim arkamızda 18 yıllık hizmet mükte-
sebatımız, önümüzde de hayata geçirme 
azminde olduğumuz çok daha büyük he-
deflerimiz var. Bir olarak, İri olarak, Diri 
olarak, Kardeş olarak, hep birlikte Türkiye 
olarak, Allah’ın izniyle üstesinden geleme-
yeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Sizlerden, 
7’nci Olağan Kongre Sürecimizi, bu doğ-
rultuda yeni bir şahlanışa, yeni bir dirilişe, 
yeni bir atılıma vesile kılmamıza destek 
vermenizi istiyorum. 

ben, ben...” diyorsun. Ne beni ya, nasıl olu-
yor? Bir başbakan onay vermeyecek, sen 
kalkacaksın bir bakan olarak adım atacak-
sın? Bunu kime yutturuyorsunuz? Öyle 
kalkıp YouTube’larda, topladığınız belli 
adımlarla netice almanız mümkün değil. 
İyi olan her şeyi kendilerine, kötü olan her 
şeyi bize yıkma hesabı, bu milletin vicda-
nından döner. 

Biz, hayatımızın her döneminde olduğu 
gibi bundan sonra da, eksiğiyle fazlasıyla 
yürüttüğümüz görevlerdeki tüm sorum-
luluğu üstlendik, üstlenmeye de devam 
edeceğiz. CHP Genel Başkanının ise güya 
ülkeyi buhrandan çıkarmak için sıraladığı 
başlıklara baktığımızda, çoğunun kendile-
rini taraf ettiğini görüyoruz. Mesela, israf 
diyor, kendi belediyelerindeki rezaletle-
re hiç dönüp bakmıyor, gözünü millete 
hizmet için yapılan hastanelere dikiyor. 
Tüm dünya bizden kamu-özel ortaklığı 
modelini örnek alırken, CHP buna karşı 
çıkıyor. Antalya G-20 Toplantısı’na katılan 
liderler “Bize şu kamu-özel ortaklığını bir 
anlatsana” dediler. Ben de Antalya G-20 
Toplantısı’nda kamu-özel ortaklığını an-
lattım. Ama Bay Kemal ve avanesi hala bu 
kamu-özel ortaklığını anlamadılar, anlaya-
mazlar. Zira onların sıkleti bunu çekmez. 
CHP şimdi buna karşı çıkıyor. 

Düşünün bu zat SSK’nin başında bulun-
du. SSK’nin başında bulunduğu zaman 
hastanelerde halimiz neydi hatırlayın. Ne 
araç-gereç ne cihaz ne ilaç, bunların hiçbi-
ri yoktu. Vatandaş kuyruklarda sersefildi 
ve sefalet kol geziyordu. Rahmetli Savaş 
Ay’ın programını hatırlayın. O programda 

bu beyefendi cevap vermekten acze düşü-
yordu. Zaten o rezalet ona yeterli. Şu anda 
o zaman o çekimin yapıldığı Okmeydanı 
SSK Hastanesi’ni, bu Kovid-19 salgını dö-
neminde kaybettiğimiz rahmetli Prof. Dr. 
Cemil Taşçıoğlu’nun adıyla biz sıfırdan 
yaptık. Orası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şe-
hir Hastanesi olarak bugün dört dörtlük 
hizmet veriyor. Bay Kemal, zahmet olmaz-
sa ziyaret edin, görün. O skandal çekimin 
yapıldığı hastane şimdi ne halde bir gör. 

Bay Kemal, merkez-yerel dengesi diyor, 
kendi belediyeleri sorumluluklarını yeri-
ne getiremediği için, onların görevlerini 
bakanlıklarımızın üstlendiğinden hiç söz 
etmiyor. İzmir örneğini vermek istiyorum. 
Biliyorsunuz bir şehre suyu belediyeler ge-
tirir. Onlar yapamadılar. İzmir’de susuzluk 
baş göstermişti. İzmir’in suyunu Devlet 
Su İşleri getirdi. Halbuki biz belediyelerin 
bütçeden aldıkları payları, geçmişte hiç ol-
madığı kadar yüksek oranlara getirdik. 

Dertleri hizmet etmek değil şov yapmak 
olanların yüzlerindeki makyaj dökülmeye 
başladı.  Halka hizmetten başka gayeleri ol-
mayan, merkez-yerel işbirliğinin en güzel 
örneklerini sergileyen Vefa Sosyal Destek 
Gruplarına bir PKK’nın, bir de CHP’nin 
saldırmış olması bunun ispatıdır. Liyakat 
diyor, AK Parti döneminde kamuya tüm 
alımların merkezi sınavla yapıldığını gör-
mezden geliyor. Kendisi SSK Genel Müdür-
lüğü döneminde, uyduruk komisyonlarla 
dilediği kişileri memur olarak alıyordu. O 
zamanki Adalet Bakanı’nın çok ilginç lafla-
rı var. “Yani biz CHP’lileri almayacağız da 
MHP’lileri mi alacağız?” gibi dillere destan 
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27 Mayıs’ta Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’nın açılışını yapacağız. Bu açılış, ina-
nıyorum ki CHP zihniyetinin yine farklı 
bir görünümünü ortaya koyması bakımın-
dan çok ama çok önemli olacak. CHP zih-
niyetinin arkasında durduğu o dönemin 
yargısı, bu ülkenin başbakanı ve arkadaş-
larını o adada astılar. Şimdi ise orayı çok 
farklı bir konuma taşıdık. Böylece adını da 
artık Yassıada olarak değil, Demokrasi ve 
Özgürlükler Adası olarak anacağız. Bu ko-
nuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 
de teşekkür ediyorum. Çünkü yapımını on-

lar üstlendi. Dolayısıyla işletmesini de belli 
bir süre onlar yürütecekler. Böylece orada 
da kamu-özel sektör işbirliğine gidildi. 

Pazar günü erişeceğimiz mübarek Ra-
mazan Bayramınızı şimdiden tebrik edi-
yorum. Rabbim’den bu mübarek günler 
hürmetine milletimizle beraber tüm İslam 
âlemini esenliğe, huzura kavuşturmasını 
niyaz ediyorum.

Bu duygularla bir kez daha hepinize sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla.




