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“ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ 
OLMAYACAK”

Belediye Başkanları Toplantısı (9 Nisan 2004)

Değerli arkadaşlar...

Türkiye’nin yeniden imarına hazırlanan sevgili başkanlarımız...

Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.

Türkiye 3 Kasım tarihinde eskimiş ve işlemez hale gelmiş eski 
siyaset anlayışlarını yürürlükten kaldırarak yeni bir siyaset sayfası 
açmıştır. 

28 Mart günü de seçim sandıklarından Türkiye’yi il il, ilçe ilçe, 
belde belde geleceğe taşıyacak olan değişim iradesi çıkmış, adil ve 
kalkınmış bir geleceğin rotası milletimiz tarafından çizilmiştir.

Şu andan itibaren bize düşen, milletin çizdiği bu rotaya sadakatle 
bağlı kalmak, gece demeden gündüz demeden Türkiye’yi aydınlık 
yarınlarına kavuşturma ideali uğrunda çalışmaktır.

Gururla söylüyorum ki, AK Parti’nin büyük bir samimiyet ve karar-
lılıkla ortaya koyduğu yeni siyaset anlayışı sine-i millette her geçen 
gün daha da gür bir şekilde yankısını bulmaktadır. 

Şu çatı altında bulunan her bir arkadaşımın, milletten aldığı ema-
neti hakkıyla koruyacağına ve görev süresi boyunca gönlündeki 
memleket sevdasını bir an bile kaybetmeden hizmete koşacağına 
eminim. 

Sizlerle el ele vererek bu ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesinin ötesi-
ne taşımanın ortak gayreti içinde olacağız.

Aldığımız sorumluluk tarihsel bir sorumluluk, üstlendiğimiz mis-
yon hayati bir misyondur.

Milletimizin yüzünü güldürmek, ülkemizi yarınlara hazırlamak ve 
çocuklarımıza yaşamaktan gurur duyacakları bir ülke armağan 
etmek için yola çıktık.

Şükürler olsun ki kısa bir zaman içinde ülkemizin üstüne çörekle-
nen kara bulutları dağıtmayı, ekonomimizi düze çıkarmayı başar-
dık. 

Sağladığımız güven ve istikrar ortamının olumlu etkileri her alanda 
görülmeye başladı.

2003 yılında koyduğumuz yüzde 5’lik büyüme hedefini aşarak yüzde 
5.9’luk bir büyüme hızı yakaladık.

Enflasyonda 2004 yılı için koyduğumuz yüzde 12’lik hedefin ilk üç ay 
itibariyle daha da altına indik.

İhracatta rekor üstüne rekor kırarak Cumhuriyet tarihimizin en zen-
gin dış satım tablosuna imzamızı attık.

İktidara geldiğimiz günden bugüne ekonomik göstergelerde devam-
lı pozitife doğru bir gelişme trendi yaşandı, yaşanmaya da devam 
ediyor.

Bugün Türkiye, geleceğe umutla bakan, üretimine üretim katan, yö-
netimde uyumu sağlamış, demokrasiyi bütün kurumlarıyla işletme 
noktasında kararlılığını ortaya koymuş bir ülkedir.

Gevşeyip rehavete kapılmaz, bu ülkenin geleceğini kısır polemiklere 
kurban etmezsek, önümüz de, bahtımız da açıktır.

Ben bu ülkenin çok kısa bir zaman içinde sahip olduğu büyük potan-
siyeli kuvveden fiile geçirerek dünyanın yıldız ülkesi haline geleceği-
ne bütün samimiyetimle inanıyorum.

28 Mart’ta bir kez daha şahit olduk ki, bu millet de koyduğumuz bu 
yüce hedeflere en az bizim inandığımız kadar samimiyetle inanmak-
tadır.

Değerli arkadaşlar...

Yolumuz uzun... Her alanda yapmamız gereken çok iş var.

Türkiye’yi kalkındırmak istiyorsak, merkezi yönetim olarak bize düş-
tüğü kadar sizlere de çok önemli görevler düşüyor.

Seçimlerden önce meydanlarda sizlerle birlikte bu millete verdiği-
miz sözleri asla aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.

Türkiye’nin şehirlerini, bu ülkenin zengin geçmişine ve bu milletin 
büyük dinamizmine yakışan bir medeniyet çizgisine taşımalıyız.

Üzülerek söylüyorum ki bugün şehirlerimizin önemli bir kısmı sade-
ce lafzen şehirdir.

Kimseyi kınamak ya da suçlamak için söylemiyorum ama bugün 
maalesef şehirlerimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz çağdaş şehircilik 
kriterlerine göre çok önemli eksikler, zafiyetler içerisindedir.

Bu şehirlere hizmet eden herkese minnettarız; ama açıkça görülü-
yor ki yıllar yılı bu ülke bir baştan bir başa bir ihmaller coğrafyasına 
dönüştürülmüştür.



8 9

BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU

Madem ki biz bu millete artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının 
sözünü verdik; o halde bu acı tabloyu en kısa zamanda değiştirmek 
bizim boynumuzun borcudur.

Biz asla bu milleti yıllar yılı sömüren zihniyetler gibi kolaya kaçma-
yacak, bize emanet edilen bu ülkeye ihanet etmeyeceğiz.

Açıkça ifade etmeliyim ki sizlerden “mazeret” kelimesini siyasi 
literatürden söküp atacak bir dinamizm ve performans ortaya koy-
manızı bekliyorum.

Millet bu ülkenin şehirlerini kalkındırma görevini sizlerin omuzla-
rınıza yüklemiştir.

Bu salonda, bu yüce görevi alnının akıyla yerine getiremeyeceği-
ne inanan bir tek arkadaşım varsa, derhal mührünü millete iade 
etmelidir.

Bu dürüstlüğü için kendisine ancak teşekkür ederim.

Ancak milletin hizmet beklediği yerde vaktini mazeretler ürete-
rek geçiren olursa millet adına en önce karşısına ben dikilir, ben 
hesap sorarım. 

Başı dik bir şekilde hemşehrilerinin karşısına çıkacağına, maze-
retlerin arkasına saklanmayı seçen bir tek belediye başkanımız 
olursa, o arkadaşımızın AK Parti siyasetine ihanet içerisinde oldu-
ğunu en önce ben haykırırım.

Bir tekinizin bile aldığınız mühre ihanet içerisinde olacağınıza, 
omuzlarınıza yüklenen millet yükünden kaçacağınıza inanmıyo-
rum.

Ama ben burada Türkiye’nin yeni siyaset sayfasına bir not düşüyor, 
bugüne kadar getirilmemiş bir ölçü getiriyorum.

Biliniz ki yakalarınızdaki rozet sizin kimliğinizdir.

Hepimiz millet teveccühüne mazhar olmuş o kimliğe liyakatle, 
dirayetle, sadakatle bağlı olmalıyız.

Son tahlilde bizim siyasetten muradımız bu ülkeye, bu millete, bu 
milletin geleceğine hizmettir.

Değerli arkadaşlarım...

Seçim sonuçları bir kez daha ortaya koydu ki, seçmenimiz demok-
ratik olgunluğa sahip, temsil felsefesini derinliğine özümsemiş, 
son derece bilinçli bir seçmendir.

Hizmet edenle laf üreteni birbirinden ayırmayı da gayet iyi bilmek-
tedir.

Hepimiz 28 Mart sandıklarından yansıyan demokrasi dersini iyi 
okumalı ve dersimize iyi çalışmalıyız.

Vatandaşlarımızın sizlerden sorumluluğunu üstlendiğiniz şehirleri 
çağa yakışır bir duruma getirmenizi, alt yapı eksiklerini gidermeni-
zi ve gelecek adına projeler üretmenizi beklediğini asla aklınızdan 
çıkarmayınız.

Başkalarının başına gelenleri yaşamamak için görev sürenizin bir 
tek gününü dahi boşa harcamayınız.

Hedefinizi en yükseğe koyunuz ve en fazlasını başaracağınıza inan-
maktan asla vazgeçmeyiniz.

Biliyorsunuz kısa zaman içinde yerel yönetimlerle ilgili yasa tasarı-
ları Meclis’te görüşülmeye başlanacak.

Bu yasalar hayata geçtiğinde yerel yönetimler tarihimizde bir milat 
yaşanacaktır.

Merkezi yönetimin asli hizmetlere yoğunlaşacağı bu yeni dönemde, 
yerel yönetimlerimizin yetki ve sorumlulukları artacaktır.

Vatandaşlarımızın yerel yönetimlere katılımını sağlayacak yeni 
imkanlar sağlanacak, demokrasi tabana yayılacaktır.

Bu son derece önemli yeniliklerin şehir yönetimlerimizin çehresini 
değiştireceğini ve demokrasimizin standardını yükselteceğini ümit 
ediyoruz.

Burada sizlere düşen, ruhunu demokrasi idealinden alan bu yeni-
liklerin hayata geçirilmesinde öncülük etmeniz, sivillerin yönetime 
katılımına zemin ve imkan hazırlamanızdır.

İnsanımızın bu demokratik tecrübeyi yaşamaya ihtiyacı vardır.

İnşallah bu medeniyet sınavından sizlerin katkılarınız ve öncülüğü-
nüzle başarıyla çıkacağız. 

Değerli arkadaşlar...

Seçimin ardından değişik vesilelerle ifade ettim: 

28 Mart akşamına kadar sizler bir partinin belediye başkanı adayı 
idiniz. 

Ama 29 Mart sabahından itibaren size oy veren vermeyen bütün 
hemşehrilerinizin başkanı olmak zorundasınız.
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Yönetim sorumluluğunu üstlendiğiniz il, ilçe ve beldelerde asla bir 
ayırımcılık içinde olmayınız, asla partizanlık yapmayınız.

Demokrasiyi içinize sindiriniz.

Kim olduğuna bakmaksızın bütün vatandaşlarımıza ihtiyaç duyduk-
ları hizmeti eksiksiz ve zamanında götürünüz.

Bizler hükümet olarak bu milletin oylarıyla göreve getirdiği bütün 
belediye başkanlarını aynı muhabbetle kucaklıyoruz.

Sizlerin de aynı hassasiyet ve olgunluk içinde hareket edeceğiniz-
den en ufak bir şüphem yoktur.

Sizlere bu millet nasıl inanıyor ve güveniyorsa ben de öyle inanıyor 
ve güveniyorum.

İnşallah yıllar sonra Türkiye’nin adil ve kalkınmış geleceğine yaptı-
ğınız katkılarla anılacak, hayırla yad edilen yöneticiler olacaksınız.

Seçim süreci boyunca olduğu gibi görev süreniz boyunca da de-
mokratik duruşunuz ve medeni çizginizle Türk siyasetine örnek 
teşkil edeceksiniz.

Hizmetlerinizle ve kişiliklerinizle bu milletin gurur duyduğu evlat-
ları olmak için var gücünüzle çalışınız.

Bu yolda hepinize hayırlı görevler diliyorum.

Allah yolumuzu açık etsin.

“MAZERET DEĞİL HİZMET 
ÜRETECEĞİZ”

Belediye Başkanları Toplantısı (30 Nisan 2004)

Değerli belediye başkanlarımız...

Sevgili arkadaşlar...

Hepinizi en samimi duygularımla selamlıyorum.

Türkiye’yi yeniden imar etmek için çıktığınız bu kutlu yolda hepini-
ze hayırlı ve bereketli çalışmalar diliyorum.

Biliyorum ki hepiniz, milletimizin 28 Mart seçimlerinde gösterdiği 
büyük teveccühe layık olmak için kolları sıvadınız, bu ülkeyi do-
ğusuyla batısıyla, güneyiyle kuzeyiyle geleceğe hazırlamak üzere 

çalışmaya başladınız.

Sizlere yakışan, üstünüze aldığınız büyük millet sorumluluğunun 
gereği olarak, görev sürenizin bir tek gününü, bir tek saatini boşa 
geçirmeden hizmet için gece gündüz çalışmaktır.

Tek tek her birinizin bu yüce görevin mahiyetini iyi kavradığınıza 
ve bu millete olan borcunuzu en iyi şekilde ödeyeceğinize bütün 
samimiyetimle inanıyorum.

28 Mart seçimleri, millete hizmet şiarına sadakatle bağlı olan AK 
Parti’nin, başka siyasi anlayışlardan farkının millet tarafından tes-
cil edildiği bir seçim olmuştur.

Bu sonucu elbette çok önemsiyor, çok iyi değerlendiriyoruz.

Ancak AK Parti siyasi çizgisini seçim aritmetiği üzerine kuran bir 
parti değildir.

Bu nedenle seçimler geçtikten sonra, bu milletin çok değerli vakti-
ni seçim sonuçlarıyla daha fazla almamız doğru olmaz.  

Bizler asıl başarının sandıkta sağlanan çoğunlukta değil; bu mille-
te verilen hizmetlerin, bu ülke için üretilen değerlerin çokluğunda 
olduğuna inanan bir siyasi anlayışa sahibiz.

Bu anlayışımızın bir gereği olarak, hem devlet yönetiminde, hem 
de yerel yönetimlerde prensibimiz, zorluk derecesi ne olursa olsun 
bütün engelleri aşmak, milletin ihtiyaçlarına mutlaka cevap ver-
mek için bütün gücümüz ve enerjimizle gayret göstermek olacak-
tır.

Değerli arkadaşlar...

Hizmete talip olan kişinin, aslında zorluklara, sıkıntılara, yorgun-
luklara talip olduğunu bilmesi lazım...

Ben siyasetçinin bahane ve mazeret üretmek gibi bir hakkı olduğu-
na asla inanmıyorum.

Görevlerinizin zor ve ağır olduğunun bilinci içerisindeyim.

Ancak başarmak ve Türkiye’nin bir uçtan bir uca bütün illerini ve 
ilçelerini çağa yakışan bir gelişme standardına kavuşturmalıyız.

Millet bize olan inancını fazlasıyla gösterdi; şimdi sıra bizim onla-
rın bu güvenine layık olduğumuzu göstermemize geldi.

İnsanımıza hizmet konusunda AK Partili hiçbir arkadaşımdan asla 
mazeret duymak istemiyorum.
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Tıkandığınız noktada gelin çözümü birlikte arayalım; ancak şunu 
bilin ki, mazeret üretmek için tükettiğimiz zaman ve enerjiyle, her 
engeli aşacak hal çareleri rahatlıkla bulunabilir. 

Bir meseleye “Neden yapılamıyor?” mantığıyla takılıp kalırsanız, 
gerekçeler arasında boğulur, o meseleyi çözme noktasına bir türlü 
gelemezsiniz.

Yapılması gereken işe daima “Nasıl yapılır?” sorusunun cevabını 
aramakla başlamaktır.

Bir işi yapmayı canı gönülden isteyen kimse, o işi yapmanın mutla-
ka bir yolunu bulur.

Buna karşılık isteksiz, heyecansız ve tembel bir kişinin en büyük 
serveti de mazeretleridir.

Yakasında AK Parti rozeti taşıyan hiçbir arkadaşımın böyle beyhu-
de bir servete sahip olmak isteyeceğine ihtimal vermiyorum.

Sevgili başkanlar...

Defaatle söylediğim gibi sizlerin temel yükümlülüğünüz, bu mille-
tin ihtiyaçlarına cevap verecek proje ve hizmetleri üretmek, so-
rumlu olduğunuz bölgeyi aşkla şevkle imar etmektir.

Ancak benim sizlerden bir başka beklentim daha var: 

Sizlerden Türkiye’nin siyaset birikimine, demokrasi kültürüne ve 
insanımızın gelecek ideallerine kişiliğinizle, fikirlerinizle ve üslu-
bunuzla yeni açılımlar getirmenizi bekliyorum.

Asla unutmayınız ki sizler, bir ilin, bir ilçenin, bir beldenin bütün 
insanlarını temsil ediyorsunuz.

Yine asla aklınızdan çıkarmayınız ki sizler, bulunduğunuz o bölge-
lerde, Türkiye’yi adil ve kalkınmış bir geleceğe taşıma misyonunu 
üstlenmiş AK Parti siyasetinin temsilcilerisiniz.

Türkiye’nin geleceğe doğru yürüdüğü şu dönemde, sizlerin siyasi 
kişilikleriniz, hizmet anlayışlarınız ve gelişme perspektiflerinizle 
bu ülkeye vereceğiniz çok şey var.

Bu ülkenin vefakar insanlarına yıllar yılı anlatacakları kalıcı, yararlı 
ve hayırlı hizmetler veriniz, eserler bırakınız.

Yerel yönetimlerimizin bu ülkeye katacağı dinamizm, pek çok so-
runun kendiliğinden çözülmesini ve kalkınma programımızın yeni 
bir ivme kazanmasını beraberinde getirecektir.

Gelin bizlere destek olun, bu medeniyet yürüyüşünü el ele gönül 
gönüle birlikte sürdürelim, bu milletin yüzünü birlikte güldürelim.

Değerli arkadaşlarım...

Bir seçilmiş için, özellikle de bir belediye başkanı için en büyük 
tehlike koltuk sevdasıdır.

Asla koltuklarınızla muhabbetinizi ilerletmeyin.

O koltuklarda geçirdiğiniz zamanların çoğalması, bilin ki sizlere oy 
veren insanların ihtiyaçlarına koşmak için ayırdığınız zamanların 
azalması anlamına gelmektedir.

Şehirlerimizin o kadar çok sorunu var ki, ben görevini hakkıyla 
yapan bir belediye başkanının uzun uzun koltuk sefası yapacak 
vaktinin olacağına pek ihtimal vermiyorum.

Buna imkan bulduğunuz takdirde kendinize “Ben ne yapıyorum? Bu 
vakti milletin hangi hizmetinden çalıyorum” diye sormanız lazım... 

Sizler yerel yönetimlerde hizmet üretmek üzere yapılanmış bir 
topluluğun lideri olduğunuzun bilinci içerisinde olacaksınız.

Bir belediye başkanı ne kadar dinamikse, o belediyede işler o kadar 
dinamik biçimde yürür.

Eğer bir belediyede işler yolunda gitmiyorsa, o zaman belediye 
başkanı gece başını yastığa koyduğunda kendine nerede hata yaptı-
ğını sormalıdır.

Bu muhasebeyi yapmayanların ve oturduğu koltuğun tapusunu 
aldığını zannedenlerin 28 Mart’ta ne hale geldiklerini gördünüz.

Bu millet, hizmet üretenlerle laf üretenleri, gecesini gündüzüne 
katarak çalışanlarla yan gelip yatanları birbirinden ayırmayı çok iyi 
biliyor.

Mazbatalarınızı aldığınız gün ateşten bir gömlek giydiniz, sakın ola 
rehavete kapılmayınız.

Eğer sadakatle görevinizi yapar, bu milletin hayır duasını alacak 
hizmetler ortaya koyarsanız; o zaman da hiç korkmayın, bu millet 
sevgisini eksik etmeyecek, yolunuzu açacaktır.

Hükümet olarak millete hizmet için atacağınız her adımda hükümet 
olarak bizler de sizin yanınızda, sizlerle birlikteyiz.

Yapıcı çözüm arayışlarınızda gelip kapımızı çalmaktan asla çekin-
meyin.
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Elde olanın en fazlasıyla yardımınıza koşacağımızdan şüpheniz 
olmasın.

Değerli arkadaşlarım...

Önünüzde sadece bir hizmet sınavı değil, aynı zamanda büyük bir 
demokrasi sınavı da vardır.

Yeni yerel yönetim yasalarının çıkmasıyla birlikte, geniş yetkilere, 
bir o kadar da yükümlülüklere sahip olacaksınız.

Bunun anlamı bugüne kadar merkezi yönetimin hanesinde yazılı 
bulunan sorumlulukların bir kısmının da yerel yönetimlere yazıla-
cak olmasıdır.

Vatandaşlarımızla yollarınız eskisinden çok daha fazla kesişecek, 
çok daha fazla iç içe olacaksınız. 

Dolayısıyla hemşehrilerinizin sizlerden beklentileri de hem arta-
cak, hem çeşitlenecek.

Bu süreçte bir yandan hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesine ve 
sistemin oturmasına çalışırken, bir yandan da demokrasiye sonuna 
kadar riayet edecek, katılımcılığa açık olacaksınız.

Bilin ki, herhangi bir belediyemizde ayrımcılığa ya da haksızlığa 
uğratıldığını ifade eden bir vatandaşımızın hamisi ben olacağım.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında eşitlik ve adalet öl-
çüsünde hizmet vermenizi, bugüne kadar ihmal edilmiş olanları 
diğerleriyle aynı standarda çıkarmak için azami gayret gösterme-
nizi istiyorum.

Zengin fakir, o kökenden bu kökenden, o mezhepten şu mezhep-
ten, o partiden bu partiden gibi, medeniyet anlayışımızı özünden 
yaralayacak ayrımların bizim kitabımızda yeri yoktur, olamaz da...

Her bir vatandaşımıza, bu ülkeye hizmet eden canlardan bir can, 
bu ülkeye zenginlik katan renklerden bir renk diye bakacak, hepsi-
ni bu sıcaklıkla seveceğiz.

Kimseye ayrımcılık yapmayacağız, kimseyi kayırmayacağız, adalet-
ten zerre kadar sapmayacağız.

Bize emanet edilen mülkün, millete ait olduğunu aklımızdan ve 
vicdanımızdan hiçbir zaman çıkarmayacağız.

Ben bütün arkadaşlarımın bütün bu söylediğim noktalarda son 
derece hassas, son derece liyakat sahibi, son derece güvenilir 
olduğuna bütün samimiyetimle inanıyorum.

Bizlerin ve özellikle de milletimizin güvenini boşa çıkarmayacağı-
nızdan eminim.

Türkiye’yi köşe bucak imar etmek ve geleceğe hazırlamak niyetiyle 
başlattığımız bu büyük hizmet yarışında hepinize başarılar diliyo-
rum, Allah yardımcınız olsun diyorum.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

“YEREL YÖNETİMLERDE YENİ BİR 
SAYFA AÇIYORUZ”

İller Bankası Yerel Yönetimler-Yeni Vizyon Toplantısı 
(2 Haziran 2004)

Değerli konuklar...

Sevgili dostlar...

Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.

Türkiye krizlerin karanlığından çıkarak aydınlık günlere adım attığı 
yeni dönemde, eskimiş ve işlemez hale gelmiş eski siyaset anlayış-
larını yürürlükten kaldırarak yeni bir siyaset sayfası açmıştır. 

3 Kasım 2002’de başlayan bu değişim süreci 28 Mart günü seçim 
sandıklarından çıkan sonuçlarla pekişmiş, güçlü ve müreffeh bir 
Türkiye’nin izleyeceği rota milletimiz tarafından çizilmiştir.

Bugünden sonra hükümet olarak bize düşen, bu güçlü değişim 
iradesine sadakatle bağlı kalarak çalışmak ve Türkiye’yi geleceğe 
taşıyacak plan ve projeleri kararlılıkla hayata geçirmektir.

Bu değişim ve yenilenme sürecinin birinci adımı kamu yönetimimi-
zi bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlemek-
tir.

Türkiye’nin hantal, işlemeyen ve hizmet götürmek yerine vatan-
daşa eziyet çektiren bir kamu yönetimini daha fazla taşıyacak ne 
gücü, ne zamanı, ne enerjisi vardır.

Yaptığımız yasa tasarısıyla Kamu yönetimimizi temel hizmet alan-
larına çekmeyi ve dinamik bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz.

Bu konuda büyük bir kararlılıkla hareket ediyoruz, bundan geri 
dönüşümüz de yoktur.
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Değerli arkadaşlar...

Ancak Türkiye gibi her açıdan büyük bir ülkenin sorunlarını sadece 
kamu yönetimini yeniden yapılandırarak çözemeyeceğimizin de 
farkındayız.

Bu amaçla Meclis gündemine taşıdığımız yasa tasarılarıyla yerel 
yönetimlerimizin durumlarını, yetki ve sorumluluklarını ve işleyiş-
lerini de değiştirmeyi, yenilemeyi gerekli gördük.

Bu tasarıların en kısa zamanda görüşülmesini ve en ideal şekliyle 
onaylanarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz.

Bu yasalar yürürlüğe girdiğinde Türkiye’de yerel yönetimler için 
yepyeni bir sayfa açılacaktır.

Öncelikle Türkiye yıllardan beri vatandaşlarımızın şikayet konusu 
olan ağır çekim iş gören merkeziyetçi yapıdan kurtulmuş olacaktır.

Vatandaşlarımızın en ufak bir resmi işleri için memleketlerinden 
kalkıp gelerek Ankara’nın sağır kapılarını çalmasına artık gerek 
kalmayacaktır.

Loş koridorlar, tozlu dosyalar, imza üstüne imzalar, “bugün git 
yarın gel”ler artık tarihe karışacaktır.

Devletin soğuk yüzü hafızalardan silinecektir.

Peki ne olacaktır?

Yetki ve sorumlulukları artan belediyeler, vatandaşlarımıza her 
türlü hizmeti yerinden yönetim ilkeleri doğrultusunda rahatlıkla 
vereceklerdir.

Her problem yerinde çözülecek, her yara kanadığı yerde iyileştiri-
lecektir.

Böylece hiçbir yara kangren olmayacaktır.

Çare, Hızır gibi her yere tam zamanında yetişecektir.

Değerli konuklar...

Yeni yasal düzenlemeyle pek çok konuda yenilikler ve iyileştirme-
ler getirmenin gayreti içindeyiz.

Ancak ben burada sizleri hukuki detaylara boğacak değilim; daha 
çok hükümet olarak yerel yönetimlere nasıl bir felsefeyle yaklaş-
makta olduğumuzu ortaya koymak istiyorum.

Biliyorsunuz ben belediye başkanlığından bugünlere gelmiş bir 

politikacıyım.

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük metropollerinden 
birinde uzun yıllar görev yaptım.

Yerel yönetimlerimizin neye ihtiyaç duyduğunu ve nasıl bir vizyona 
sahip olmaları gerektiği konusunda çok değerli bir birikime sahip 
olduğumu düşünüyorum.

Bugün Türkiye’yi yöneten ve başarılı olduğuna inandığım bir hükü-
metin başındayım. 

Zor zamanlarda göreve gelen bu iktidar döneminde de arkadaşla-
rımla birlikte çok önemli deneyimler yaşadık.

Bugün bütün bu birikime bakarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim: 
Türkiye şehirlerini adaletli bir şekilde kalkındırmadan içinde bu-
lunduğu durumdan daha iyisine ulaşamaz.

Bir yandan şehirlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tedbirleri 
alırken, diğer yandan da şehirler arası kalkınmışlık farklarını orta-
dan kaldırmak zorundayız. 

Burada çok önemli bir nokta var: Kalkınma açısından bugüne 
kadar bazı şehirlerimiz ve bölgelerimiz diğerlerinden daha şanslı 
olmuş, daha fazla gelişmiş.

Bu durum o şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın yaşama stan-
dartlarını da Türkiye ortalamasının üstüne çıkarmış.

İlk bakışta akla gelen kalkınma metodu, yatırımları geri kalmış 
bölgelere kaydırmak ve o bölgeleri de kalkınmış bölgeler seviyesi-
ne çıkarmak olacaktır.

Bu perspektif, bir yanıyla doğru kabul edebileceğimiz bir bakış 
açısıdır. 

Ancak biz hükümet olarak bu metodun sağlayacağı faydayı yeterli 
görmüyoruz.

Biz kalkınma düzeyi nispeten yüksek şehirlerimizin bu ülkenin 
genel kalkınmasında lokomotif bir rol üstlendiğinin bilinci içerisin-
deyiz.

Ülkemizin bugüne kadar ihmal edilmiş şehirlerinin yatırımlardan 
daha fazla pay alması elbette gereklidir ve bizler bu sebeple hepi-
nizin bildiği gibi yeni bir Teşvik Yasası çıkarttık.

Ancak bütün enerjimizi dar açılı bir kalkınma perspektifine sığdır-
maya da çalışmıyoruz.
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Peki bunun içinden nasıl çıkılacak; devletin imkanları kısıtlı, her 
yere nasıl yetişilecek?

Bir kere şehirleri kalkındıracak tek gücün Ankara’nın elinde oldu-
ğunu düşünmekten bir an önce kurtulmamız lazımdır.

Şehirleri kalkındıracak asıl unsurlar, yerel yönetimler ve özel sek-
tördür. Yani öncelikle her şehrin kendi dinamiklerini, kendi potan-
siyelini ve gücünü harekete geçirmektir. 

Hem tek tek yaptıklarıyla, hem de kafa kafaya vererek üretecekleri 
ortak projeler ve kampanyalarla...

Değerli arkadaşlar...

Önce önümüze somut bir hedef koymamız gerekiyor.

Şöyle bir durup, dünya üstünde değeri konusunda herkesin ittifak 
ettiği şehirlerin ortak özelliğinin ne olduğunu düşününüz.

Sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek bu hayranlık uyandırıcı 
şehirlerin ortak özelliği, her birinin bir medeniyet fikri ve kültürü 
ile inşa edilmiş olmalarıdır.

Bu şehirlere karakterini veren şey; o şehirde yaşayan insanları bir 
arada tutan şeydir aynı zamanda.

Şehirlerin de insanlar gibi ruhu, kimliği ve kişiliği vardır. 

Merkez kabul edilen şehirleri diğerlerinden ayıran bu özellikleri-
dir.

Şehirler ne sadece nüfus kriteriyle, ne binalarla, ne sadece altya-
pıyla şehir olma özelliğini kazanıyor.

Bir bütün olarak medeniyet merkezi olması gereken şehir haya-
tında, toplumsal dokunun muhafazası, bütün kurumların birbirini 
tamamlar nitelikte olması gerekir.

Ne yazık ki, dünyanın eşsiz bir coğrafyasında yaşadığımız halde 
şehirlerimizin kimliğine yaraşır bir mimari, konut, çevre, ulaşım 
sistemi inşa edememişiz. 

Şehirlerimiz kontrolsüz bir göçe maruz kalmış, şehre can havliyle 
kavuşan insanların en acil ihtiyaçlarına cevap vermek üzere bü-
yümüş, altyapı sorunları, insanların şehirdeki ihtiyaçları sonradan 
giderilmeye çalışılmıştır.

Bu yapının değişmesi gerekiyor. 

Yerel Yönetimlerimiz sorunları önceden görerek, ihtiyaçları önce-

den planlayarak hizmet sunmalıdır.

Bunun için kaynakların kullanımından yönetim anlayışına kadar 
yeni bir yönetim zihniyetine herkes hazır olmalıdır ver Ankara her-
kesin yüzünü çevirdiği şehir olmaktan çıkmalıdır.

İller Bankası da bütün belediyelerin sadece para musluğu olarak 
gördükleri adı banka bir ama kendisi banka olmayan bir kurum 
olmaktan çıkmalı, rasyonel bir zemine oturmalıdır. 

Hizmet etmemiz gereken toplum bizden bunu istemektedir. 

Şehirlerimiz bizden bunu istemektedir. 

Medeniyet yarışında kurumlarımızın ağır bürokrasi üretmek yerine 
hizmet üretmeyi esas alması gerekiyor.

Bu hedeflere ulaşmamız için yapacağınız katkılardan dolayı hepini-
zi sevgiyle selamlıyorum.

“YENİ TÜRKİYE HEDEFİNE YENİ 
HEYECANLARLA ULAŞABİLİRİZ”

Kadın Belediye Başkanları Ve İl Meclisi Üyeleri İle Toplantı
(24 Eylül 2004)

Değerli arkadaşlar...

Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum.

Şehirlerimizi aydınlık yarınlara hazırlama sorumluluğunu üstlenen 
ve hanımlarımıza öncülük eden siz değerli başkan ve meclis üye-
lerimizle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek 
istiyorum. 

Türkiye’nin kadınıyla erkeğiyle top yekun bir varoluş mücadelesi 
içine girdiği şu dönemde, sizlerin göstermiş olduğunuz cesaret, 
fedakarlık ve sorumluluk her türlü takdirin ötesindedir.

Her vesileyle söylüyorum, Türkiye’nin her bir vatandaşının enerjisi-
ne, heyecanına ve en önemlisi katkılarına ihtiyacı vardır.

Kadınıyla erkeğiyle, işçisiyle memuruyla, çiftçisiyle esnafıyla, 
ustasıyla çırağıyla el ele gönül gönüle vereceğiz ve bu güzel ülkeye 
kaybettirilen zamanı geri kazanacağız.
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Fert fert değil, millet olarak üretmek, üretmek, üretmek duru-
mundayız.

Hizmet üretmek, mal üretmek, fikir üretmek, proje üretmek, sevgi 
üretmek...

İşte burada sizlerin ayrıcalıklı konumlarınız ortaya çıkıyor.

Sizleri yerel yönetimlerinin başına getiren bölgeleri şanslı sayıyo-
rum.

Çünkü sizler inanıyorum ki şehirciliğe yeni bir soluk, yeni bir hava, 
yeni bir açılım getireceksiniz.

Hanımlarımız yerel yönetimlerde bugüne kadar taşıdıkları zengin 
potansiyeli istediğimiz ölçüde ortaya koyma fırsatını maalesef pek 
elde edemediler.

Ancak görüyoruz ki Türkiye çapında hanım belediye başkanlarımı-
zın, meclis üyelerimizin sayıları artıyor.

Bu sevindirici bir gelişmedir.

Çünkü şehirlerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin şefkatle yoğrul-
muş bir insani duyarlılığa ihtiyacı var.

Bir ev, hanım eli değdiğinde nasıl sıcak bir yuva haline geliveriyor-
sa, yerel yönetimlerimiz de hanımlarımızın yaradılışlarından gelen 
zenginliklerle ihya olacak, insani bir sıcaklığa bürünecektir.

Değerli arkadaşlarım...

Hükümette olduğumuz süre içinde, dengeleri yerine oturtulmuş 
ve yüzünü yeniden geleceğe çevirmiş bir ekonomi, devletin bütün 
kurumlarının uyum içinde çalıştığı bir yönetim anlayışı ve insana 
öncelik veren bir siyaset tarzı tesis etmenin gayreti içinde olduk.

AK Parti, Allah’ın izniyle kısa bir zamanda milletimize vadettiği 
Türkiye fotoğrafını gerçeğe çeviren bir hizmet tablosu ortaya koy-
muştur.

Bu tablo, hizmet için ortaya koyduğumuz geceli gündüzlü çalışma-
lar, 18 Mart yerel seçimlerinde milletimizin bir kere daha teveccü-
hünü kazanmıştır. 

Milletimiz, 18 Mart’ta sınırları sadece yerel seçimlerle sınırlı olma-
yan tercihini yine değişimden yana kullanmış, Türkiye’nin şehirle-
rini gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmanın da kararını vermiştir.

Sizler bu millet kararını hayata geçirmek üzere seçilmiş öncü 
yöneticilersiniz. 

Türkiye’yi adaletle kalkınan, hakça paylaşan ve demokrasiyle güç-
lenen bir ülke haline getirmenin mücadelesini şehir şehir, ilçe ilçe, 
belde belde sizlerle birlikte vereceğiz.  

Şurası açıkça bellidir ki, milletimiz, sahici bir siyasetin inşası için 
iradesini açıkça göstermiştir. 

Bu manada millet, bir öncülük ve liderlik yapmıştır. 

AK Parti, milletin iradesi ile kendi siyaset tarzını birleştirmiş, Tür-
kiye’yi geleceğe taşıyacak yeni bir siyaset zemini oluşturulması için 
ciddi bir gayret ortaya koymuştur. 

Çok şükür, bugün kara bulutlar yerini güneşli günlere bırakmış 
ve siyasetin itibarı yükseltilmiş, ekonominin dengeleri yerli yerine 
oturtulmuştur.

İnsanımız ülkemizin geleceğine yeniden umutla bakmaya baş-
lamış, gençlerimiz gelecek hayallerini kurarken Türkiye’ye dair 
projeler yapmaya başlamıştır.

Türkiye’nin bundan önce yaşadığı bütün krizler, aslında yönetim 
krizleridir. 

Biz bu krizleri kararlı adımlar atarak aştık, devletin bütün kurum-
larıyla uyum içinde çalışarak, ekonominin ayağındaki prangaları 
söküp attık.

Türkiye için, gelinen bu nokta, gerçekten mutluluk ve umut verici 
bir noktadır.

İnşallah çok kısa bir zaman içinde sizlerle el ele vererek ülkemizi 
adil ve kalkınmış, bireylerinin gelecek hakkında son derece aydın-
lık hayaller kurabildikleri yarınlara taşıyacağız.

Değerli arkadaşlarım...

Hanım belediye başkanları ve meclis üyeleri olarak bu ülkenin 
kadınlarını temsil ettiğinizi asla aklınızdan çıkarmamalısınız.

Görev süreniz boyunca yükümlülüğünüz sadece siyasette kadının 
yerini, zeminini, geleceğini güçlendirmek olmayacaktır. 

Sizlerden aynı zamanda Türkiye’nin kalkınmasında fikirlerinizle, 
projelerinizle, kişiliklerinizle roller üstlenmenizi, Anadolu kadını-
nın önüne yeni ufuklar koymanızı da bekliyoruz.

Bu beklenti sadece bizim beklentimiz değil, bu yüce milletin sizler-
den beklentisidir.

İnanıyorum ki her biriniz önce temsil görevini üstlendiğiniz yerel 
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yönetimlerde, sonra da ülkemizin geleceğinde çok önemli hizmet-
lerde bulunacaksınız.

Kendinizi her gün biraz daha geliştirecek, dünyayı izleyecek, çağın 
gerektirdiği donanıma mutlaka sahip olacaksınız.

Yeni bir Türkiye hedefine, yeni fikirler, yeni projeler, yeni heyecan-
larla ulaşabiliriz.

Bu hizmet sancağını yere düşürmeyeceğinizden ve Türk kadınını 
en iyi şekilde temsil edeceğinizden eminim.

Hepinize görevlerinizde başarılar diliyor, hayırlı haberlerinizi bek-
liyorum.

Allah yolunuzu açık etsin.

“BÜYÜK BİR MEDENİYET 
SINAVINDAN GEÇİYORUZ”
UIA-2005/İstanbul Dünya Mimarlık Kongresi 

(3 Temmuz 2005)

Değerli dostlar…

Dünya mimarisinin seçkin temsilcileri…

Saygıdeğer konuklar…

Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum.

Uluslararası Mimarlar Birliği’nin 2005-İstanbul Dünya Mimarlık 
Kongresi sebebiyle ülkemize teşrif etmiş bulunan bütün konukları-
mıza hoş geldiniz diyorum.

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan ve 2600 yıllık zengin bir 
geçmişe sahip İstanbul’da dünya mimarisine yön veren bu seçkin 
topluluğa ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti de 
ifade etmek istiyorum.

Bu güzel kongrenin bu güzel şehrimizde gerçekleştiriliyor olması; 
sadece İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve doğal zenginlikler nede-
niyle değil, aynı zamanda günümüz mimarisinin geçmişten bugün-
lere taşımak gayretinde olduğu mimarlık mirasına vurgu yapılması 
bakımından da anlamlıdır.

Bu şehir, asırlara uzanan engin bir tarihin, nice medeniyetleri 
barındırmış kültürel birikimlerin bugüne miras bıraktığı özel bir 
şehirdir.

Bu şehre baktığımızda geçmişin mirasından sağlayacağımız mima-
ri kazançları da, maalesef sağlıksız kentleşmenin nesiller boyunca 
insanlarımıza ödettiği bedelleri de aynı anda görebiliyoruz.

Bütün güzelliklerine rağmen bugün hemen bütün büyük dünya 
kentlerinin problemleri, İstanbul için de geçerlidir. 

Ancak kökleri tarihe uzanan şehirler, farklı medeniyet ölçülerinin, 
farklı hayat tasavvurlarının, farklı kültürel perspektiflerin birikim-
lerini de taşırlar.

Diğer bir deyişle; İstanbul gibi dünya şehirleri, kentleşme yanlışla-
rını apaçık ortaya çıkartan sarsılmaz mimari doğrulara sahiptirler.

Çünkü geçmişin yapıları, asırları aşarak bugünlere gelmiş, tarih 
önünde en ağır sınavlardan geçmiş, değerlerini ispat etmiş yapı-
lardır.

Kanaatim odur ki, geleceğe uzanacak, geleceğin dünyasını kavra-
yacak bir mimarinin temelini oluşturabileceğimiz en yakın kaynak, 
en eşsiz hazine, tarihin berraklaştırdığı bu abide yapılar, değerleri-
ni bugüne taşımış bu mimari miras olacaktır.

İnsani ve çevresel öncelikleri odağına alacağına inandığım mimari 
geleceğimizin, böyle zengin bir katılımla İstanbul’da toplanmış ol-
masını bütün dünyaya verilmiş önemli ve değerli bir mesaj olarak 
algılıyorum.  

Değerli dostlar…

Dünya bugün hiç birimizin tam olarak içimize sindiremediğimiz bir 
süreçten geçiyor. 

İlerleme fikrinin, modernleşme ideallerinin başlangıçta çok da 
hesaba katmadığımız bazı yan etkiler doğurduğunu, kalkınma ve 
büyüme stratejilerinin insani değerleri ayakta tutmakta yeterince 
başarılı olamadığını üzüntüyle fark ediyoruz.

Dünya yeterince huzurlu değil, insanlar yeterince mutlu değil ve 
barış herkesin ortak bir heyecanla sahip çıktığı bir kutsal değer 
haline getirilemedi.

İnsanlık olarak büyük bir medeniyet sınavından geçiyoruz.

Bu sürecin sonunda ya barışla, dostlukla, yerel değerlerle besle-
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nen bir evrensel uygarlık kültürüyle bu gezegeni mutlu bir gezegen 
haline getireceğiz; ya da dünya gözyaşıyla, acıyla, kaybedilmiş bir 
tabiat ve mutsuz insanlarıyla bir kargaşaya doğru sürüklenecek.

İnsanlığın ortak aklının mutlaka galip geleceğine ve insanlığın uy-
garlığın ortak yolunu seçeceğine bütün samimiyetimle inanıyorum.

Hep birlikte yeni bir gelecek inşa etmek için kollarımızı bugünden 
sıvamalıyız.

Barış, hoşgörü ve kültürel çeşitlilikten güç alan yeni insanlık fikir-
leri üretmeli, yeni bir gelecek inşa etmeliyiz.

Bunun için elbette sorumluluğumuz altında bulunan her yerde 
insanca bir hayatın asgari şartlarını oluşturmamız gerekiyor.

Yeni bir gelecek için, güzel, çevreyle uyumlu, çağdaş ve aydınlık 
şehirler inşa etmeliyiz.

Burada biz idarecilere olduğu kadar, siz mimarlara da büyük iş 
düşüyor.

Ben inanıyorum ki, kafasında insanlığa hizmet fikriyle gayret gös-
teren her mimar, sadece binaların ve şehirlerin değil, geleceğin de 
mimarları arasında yerini alacaktır.

Sizler yeni bir zamanın eşiğinde böylesine önemli bir misyonun 
sahiplerisiniz.

Değerli konuklar…

Dünyayı daha güzel, daha aydınlık, daha huzurlu bir dünya haline 
getirmek için önümüzde pek çok maddi ve fiziksel zorluk olduğu 
elbette doğrudur.

Ama bütün bu zorlukları aşmanın da bir yolu var; İnsanlık olarak 
insanı, hayatı, kentleri, hizmetleri, çevreyi yeniden düşünecek, iler-
leme yolunda nerede yanlış yaptığımızın muhakemesini yapacağız.

İnsanlık, ilerleme, gelişme, kalkınma gibi kavramlara doğru 
bakmanın sırrını keşfetmeden, ne mimaride, ne kentleşmede, ne 
çevreyle ilişkilerinde doğru yolu bulamayacaktır.

Yeni insanlarla, yeni fikirlerle, yeni yapılar, yeni şehirler, yeni bir 
hayat kurmak durumundayız.

Bu ufku açacaklar, bu yeni geleceğin mimarları sizsiniz.

Sizlerden ülkeleri yöneten siyasetlere yol göstermenizi, yön ver-
menizi, ufuk açmanızı bekliyoruz.

Kendi adıma bu güzel kongrede söylenecek her söze, üretilecek 
her fikre, yöneltilecek her eleştiriye duyarlı olacağımın ve Tür-
kiye’nin şehirlerinin insanla, doğal çevreyle, tarihi mirasla en 
uyumlu şekilde ilerlemesini sağlamak için gayret göstereceğimin 
sözünü veriyorum.

Sizler toplumun mimari bilincini yükselttikçe, ülkeleri yöneten an-
layışlar da doğru mimariye doğru yavaş yavaş yakınlaşacaklardır.

Mimar Sinan’ın şehrinden hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunu-
yor, güzel bir kongre diliyorum. 

“MAHALLİ İDARELERE GÜVENSİZLİK 
TOPLUMA GÜVENSİZLİKTİR”

Yerel Yönetimler Toplantısı / Kızılcahamam 
(25 Şubat 2005)

Değerli Arkadaşlar

Demokrasi anlayışımız halk iradesinin aşağıdan yukarıya doğru 
yönetime tam olarak yansımasıdır. 

Yani siyasetimizin temel belirleyeni tabandır, halktır. 

Bir halk hareketi olarak eski yönetim anlayışını tasfiye eden Ak 
Parti’nin önce tabanda kurulmuş olması, yerel yönetim tecrübe-
mizle, sorunların yerinden çözümüne dair ortaya koyduğumuz 
modelle doğrudan ilgilidir. 

Ak Partinin başarısının temel sırrı buradadır. Tepeden inme, seç-
kinci bir siyaset üretmiyoruz ve zeminimizi hiçbir zaman unutmu-
yor, ayağımızı bastığımız yeri aklımızdan çıkarmıyoruz. 

Bireye, aileye, topluma, şehre, ülkeye bir bütünlük anlayışıyla ba-
kıyoruz ve siyasetimizi buna göre üretiyoruz. 

İzlediğimiz bu siyasetin de halkımıza çok iyi anlatılması gerekiyor. 

Zira henüz eski alışkanlıklarla toplumun büyük kesimleri Anka-
ra’nın, yani merkezin mucizeler üretmesini bekliyor. 

Bu alışkanlıkları aşmamız, toplumu, siyasi mekanizmaları yerin-
den çözüm anlayışına, olgunluğuna hazırlamamız gerekiyor. 
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Bu konuda AK Partili belediyelere büyük sorumluluklar düşüyor. 

Dolayısıyla ben bugün sizlerle daha ziyade mahalli idarelere, şehir 
yönetimine  bakışımızla ilgili bazı temel hususları paylaşmak, bazı 
noktaların altını çizmek  istiyorum.

Geçtiğimiz iki yılda her ne kadar ülkemizin makro hedeflerine 
odaklanmış bir siyaset izlediysek de gözümüzü tek tek nokta he-
deflerden, şehirlerimizden ayırmamamız gerekiyor. 

Mahalli idareleri, belediyelerin, bugünün demokratik yönetim an-
layışı içinde giderek artan bir önem kazandığını biliyorsunuz. 

Esas itibarıyla mahalli idarelerin gerçekleştirmesi gereken fonksi-
yonlar arasında iki husus ön plana çıkmaktadır.

Bunlardan biri, daha demokratik bir yönetim tarzına ulaşılması, 
diğeri ise daha etkin, daha verimli işleyen bir yönetimin gerçekleş-
tirilmesidir.

Hemen herkesin üzerinde uzlaştığı nokta, hizmetlerin sunumunda 
demokratikliğin ve etkinliğin sağlanması için mahalli idarelerin 
daha elverişli bir zemin oluşturduğu yönündedir.

Bildiğiniz gibi, Türkiye’de de mahalli idarelerin güçlendirilmesi-
ne yönelik tartışmalar uzun yıllardır önemli bir gündem maddesi 
olarak devam edegelmiştir.

Ancak, tarihi zemine ve yerleşikliğe sahip merkeziyetçi devlet 
geleneği ve bu geleneğin ürettiği zihnî yapı, idare sistemimizin ye-
niden yapılandırılması ve mahalli idarelerin sistem içindeki ağırlı-
ğının artırılması istikametindeki gayretlerin bugüne kadar neticeye 
ulaşmasını engellemiştir.

Merkeziyetçi gelenekten kaynaklanan bu zihnî yapı içinde mahalli 
idarelere, dolaysıyla halka hep şüphe ile bakılmıştır.

Mahalli idareler, uzun yıllar merkezi idarenin merkez dışındaki 
uzantıları şeklinde algılanmıştır. Bu yanlıştır. 

Bu yanlış yüzünden mahalli idarelerin aslî vasfı olan malî ve idarî 
özerklik bakımından sınırlı birimler olarak kalmışlardır.

Aslında mahalli idarelere güvensizlik, topluma karşı beslenen 
güvensizliğin bir yansımasıdır.

Bütünüyle güvenlik zeminine hapsolmuş bir yönetim anlayışı ve 
onun ürettiği idarî pratikler, merkeziyetçi kontrolü öncelikli hale 
getirmiş, toplumun idarî süreçlere katılarak tercihlerini dillendir-
mesini engellemiştir.

Yaşanan bu süreç, mahalli idareler açısından da çeşitli olumsuz-
lukları beraberinde getirmiştir.

Merkeziyetçi geleneğin ve merkezi idarenin problemleri mahalli 
idarelere de sirayet etmiş, mahalli idarelerin olgunlaşması, reşit 
bir nitelik kazanmaları mümkün olmamıştır.

Hemşehrilerle, şehir sakinleriyle sağlıklı bir bütünleşme sağlaya-
mamışlar, onların yönetim sürecine katılımını temel bir gereklilik 
olarak kavrayamamışlardır.

Bunun yanında, yerel siyaset de şehirdeki rantın paylaştırılması 
gibi dar bir zeminde yürütülmüş, mahalli idareler, şehir kimliği ve 
şehir dokusu esasında bir şehirlilik bilinci üretememişlerdir.

Belediyelerimiz şehre bir medeniyet perspektifinden bakamamış-
lardır. İşte bizim gerek Belediyelere ve Büyükşehir Belediyelerine 
ilişkin yaptığımız kanun düzenlemeleriyle amacımız , hem merkezi 
idarenin hem de mahalli idarelerin fonksiyonlarını demokratik bir 
idarenin gereklerine uygun olarak yeniden düzenlemek ve süreç 
içinde idari yapımıza hakim olan zihniyeti dönüştürmektir.

Hepinizin malumudur ki, kanuni düzenlemeler belli bir zihni yöne-
lişin ürünüdür.

Yaptığımız kanunlar, devlete, siyasete, ekonomiye ve topluma bakı-
şımızla doğrudan alakalıdır.

Bizim bakış açımıza göre merkezi idarenin üstleneceği hizmetler, 
esas olarak, devletin asli fonksiyonlarıyla ilgili hizmetler olmalıdır.

Bunun dışında kalan mahalli nitelikli ve mahallinde görülmesi 
mümkün bütün hizmetler, mahalli idareler tarafından yerine geti-
rilmelidir.

Böylelikle hem daha demokratik hem de daha verimli bir devlet ve 
yönetim yapısının ortaya çıkacağına inanıyoruz.

Bugün hem dünyadaki gelişmeler hem de bizim çalışmalarımız 
sonucunda “kamu hizmeti” kavramı ciddi bir mahiyet değişimi 
geçirmektedir.

Kamu hizmeti, bu hizmeti kullananlardan ve onların tercihlerinden 
ayrı mütalaa edilmemektedir.

Kalitesi ve sunum şekli tek taraflı olarak kamu otoriteleri tarafın-
dan belirlenen, vatandaş tercihlerini dışlayan kamu hizmeti anlayı-
şı geçerliliğini yitirmiştir.

Bu sebeple demokratik katılım bakımından daha uygun bir coğrafi 



28 29

BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU

alana tekabül eden mahalli idarelerin kamu hizmetlerinin yürütül-
mesindeki ağırlığı ve önemi artmaktadır.

Bunun da ötesinde, mahalli ihtiyaçları kavramada, bu ihtiyaçlara 
uygun hizmet ölçülerini belirlemede mahalli idarelerin daha ras-
yonel hareket edebileceği aşikardır.

Ancak, bu çerçevede şunu hemen ifade etmeliyim ki, mahalli ida-
reler kendiliğinden demokratik yapılar şeklinde algılanmamalıdır.

Türkiye’nin tarihi tecrübesi de bunu açıkça göstermektedir.

Mahalli idarelerin demokratik vasıflarının tebarüz etmesi, ancak 
demokratik süreçleri işletmeleriyle, toplum katılımına imkan ve-
ren mekanizmaları açık tutmalarıyla mümkündür.

Tabii bu durum esaslı bir zihniyet değişikliğini gerektirmektedir.

Demokratik belediyecilik anlayışı yanında, bir şehre ait olmanın 
bilincini geliştirmemiz, şehri bütün unsurlarıyla yaşayan canlı bir 
organizma gibi görmemiz gerekir.

Yaşayan canlı bir organizma olarak şehrin sahiplerini, yani şehir 
halkını yönetim ve karar sürecinin en önemli unsuru olarak gör-
mediğimiz müddetçe, demokratik bir belediyeciliği hayata geçir-
memiz mümkün değildir.

Bunun için biz, 28 Mart Mahalli Seçimlerinin gecesinde kendimizi 
ve belediye başkanlarımızı bağlayacak şekilde, belediye başkan-
larımızın bütün şehir halkının belediye başkanı olacağını, bütün 
hemşehrilerini kucaklayacaklarını, şehir zemininde azami bir 
demokratik ortam tesis edeceklerini taahhüt ettik.

Sizlerle birlikte bu taahhüdümüzün sonuna kadar arkasındayız.

Mahalli yöneticilerimize düşen en önemli görevlerden biri, her 
şehrin bir ruhu, bir kimliği olduğunu bilmek ve bu ruha, bu kimliğe 
uygun davranmaktır.

Şehir, içinde yaşayan insanlarla, tarihi dokusuyla, gelecek pers-
pektifiyle bir medeniyetin göstergesidir.

Şehirler, medeniyetin gerçek mekanıdır.

Medeniyetler, onları var eden şehirlerle kaimdir.

Medeniyetin kadim değerleri, ancak şehirde hayat bulur.

Şehirlerimiz medeniyetimizin en temel kriterleridir.

Belediyecilik anlayışımızın, siyaset anlayışımızın, ülkeye, topluma 

bakışımızın, medeniyet kavrayışımızın en güzel, en ince, en rafine 
örneklerini ortaya koymak onların sorumluluğundadır.

Şehir üzerinde bütünlüklü bir bakış geliştirmeniz, her mahalleyi, 
her meydanı, her sokağı kendi eviniz gibi hissetmeniz, şehir hal-
kının bütününü kucaklamanız, onların dertleriyle, sıkıntılarıyla 
hemhal olmanız özel bir önem arz etmektedir.

Adaletli olmak, adil davranmak en önemli gücümüzdür.

Böyle bir yöneticilik tavrı geliştirmenizin temel yolu, toplumun 
katılımını teşvik etmek, kanunen belirlenmiş toplumsal katılım 
mekanizmalarını aşan pratikler geliştirmektir.

Başarınızı tayin edecek olan, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek 
odalarıyla, mahalle muhtarlarıyla, kanaat önderleriyle sürekli bir 
irtibat içinde olabilmeniz, karar süreçlerine katılımlarını özendire-
bilmeniz, yani şehrin yönetiminde kollektif aklı harekete geçirebil-
me kapasitenizdir.

“ŞEHİRLER, MEDENİYETİMİZİN 
AYNASIDIR”

 Belediye Başkanları Toplantısı (22 Nisan 2005)

Saygıdeğer Başkanlar

Değerli Arkadaşlar

Sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.

28 Mart seçimlerinden sonraki bu ilk toplantımızın ülkemize, şe-
hirlerimize ve partimize hayırlar getirmesini diliyorum.

3 Kasım seçimlerinden sonra ülke meselelerine ürettiğimiz çözüm 
yolları 28 Mart 2004’te halkımızdan en büyük ödülü almıştır.

3 Kasımdan 28 Mart’a, 28 Mart’tan bugüne halkımızla birlikte par-
timiz de büyümüştür.

Allah’a hamd olsun ki, yüzümüzün akıyla bugün çok daha ileri bir 
noktadayız. 

Zira her birimiz milletimizden aldığımız oylar kadar önemli, belki 
daha önemli bir de dua aldık.

O dua şuydu: Allah, mahcup etmesin. 
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Evet bütün çabamız bunu hak etmektir, bu sağlam millet iradesine 
layık olmaktır. 

Değerli Arkadaşlarım,    

Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesi, demokrasinin yerleşmesi 
şehirlerimize bağlıdır, Şehirlerimizin akıbeti de iyi yönetilmelerine 
bağlıdır. 

Ak Parti büyük bir siyasal hareket ve akım olarak zaten öncelikle 
şehirlerimizin demokrasi talebinden, insanımızın hizmet talebin-
den doğmuş bir harekettir. 

Şehirler ülkemizin, medeniyetin aynasıdır. 

Bu aynayı siz belediye başkanlarımız ellerinizde tutuyorsunuz.

Unutmayın, bu aynada hem sizler görünüyorsunuz hem de temsil 
ettiğiniz şehirlerimiz görünüyor. 

Bu aynayı özenle parlatmak zorundasınız. 

Emanetini omuzlarımıza yükleyen milletimizin bizi hayırla anması, 
emanet bilincini taşımamıza ve halka layık olabilmemize bağlıdır.

Halkımız mazeret siyaseti üretenler tarafından yorulmuştur.    

Mazeret siyasetinin arkasına hiçbir arkadaşımın sığınmayacağın-
dan emin olmak isterim. 

Eğer temsil ettiğiniz şehrin kendi dinamiklerini, kaynaklarını, im-
kanlarını harekete geçiremiyorsanız açıkça ifade edeyim ki, tem-
silde bir sorun vardır. 

Yerel yönetim tecrübesinden, Türkiye’nin özeti olan İstanbul’u 
temsilden buraya geldiğim için en açık ve net cümlelerle konuşu-
yorum.

Türkiye’yi milletiyle, devletiyle birlikte, ama mutlaka “ birlikte bü-
yütme” sevdasındayız.

Aksini düşünemeyiz. 

Türkiye çok zaman kaybetmiş olabilir, yanlış ellerde güç kaybetmiş 
olabilir. Bunu zaten tecrübe ederek yaşıyorsunuz.

Ama sorunlarımız çözümsüz değildir. 

Büyüme iradesini ister geçmişin mevzuat kirliliği engellemiş 
olsun, ister bizatihi insanlar engellemiş olsun bu düğümü çözmek 
zorundayız. 

Türkiye’de ipe un serme alışkanlığı kamu yöneticilerimizi yıllarca 
esir almıştır. 

Kamu alanı sanki toplumdan, halkın sorunlarından, talep ve ihti-
yaçlarından bağımsız, ayrı ve adeta  insansız bir ada gibi tanımlan-
mıştır. 

Gerçek şudur. Bu ülkeyi seviyorsak, şehirlerimizin mamur olması-
nı istiyorsak, toplumun huzur ve barışını istiyorsak kendimize ayrı, 
halktan yalıtılmış adalar açmak yerine aslolan halkla bütünleş-
mektir. 

Ak Parti iktidarı, Ak Parti siyaseti hiçbir zaman halktan kopuk bir 
alanda şekillenmemiş, şekillenmeyecek.

Bizim siyaset üslubumuz, yönetim anlayışımız bir bütün olarak bu 
ülkenin güçlenmesidir. 

Unutmayalım, toplum güçlenmemişse devletin güçlü olması, dev-
let hak ettiği itibara kavuşmamışsa toplumun güçlenmesi mümkün 
değildir.

Türkiye’yi büyütme konusundaki azmimizi, aşkımızı, sevdamızı 
sizlerle paylaştığımız için mutluyuz, bahtiyarız.

Siz belediye başkanlarımızla birlikteliğimiz Türkiye ile birliktelik 
anlamına geliyor.

Yıllar yılı Türkiye bu birlik ve vahdet sahnesine özlem duydu. 

Bizim birliğimizden Türkiye’yi baştan başa aydınlatan bir sinerji 
doğuyor. 

Güven ve istikrar zemini sağlamlaşıyor. 

Her türlü ayrımı önce kafalarımızda sonra da ortaya koyduğumuz 
pratikle reddediyoruz. 

Bu ülkenin bütün vatandaşlarına eşit yakınlıkta olmayı siyasetimi-
zin esası kabul ediyoruz.  

Vatandaşımız bizden tarafgirlik, ayrımcılık beklemiyor, imtiyaz 
istemiyor, adalet istiyor. 

Adalet ise güneş gibi olmayı, her tarafı aydınlatmayı gerektirir. 

İşte Adalet ve Kalkınma Partisi adıyla, ışığı temsil eden sembolüy-
le, ilkeleriyle Türkiye’yi aydınlatma misyonunu taşıyanların partisi-
dir. 

Başkalarının dar ufukları, dar çember siyasetleri bizi rüyalarımız-
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dan, ideallerimizden alıkoymaz. 

Türkiye, dış politikada bir çok alanı ihmal etmeseydi bugün çok 
daha güçlü olurdu.

İçerde Demokrasinin en temel kriterlerini bile tartışarak güç 
kaybına uğramasaydık bugün hem toplum, hem de devletimiz çok 
daha güçlü olurdu.

Allah’a şükürler olsun ki, yine güçlüyüz ama, daha güçlü olmamız 
gerekiyor.

Biliyor musunuz Ak Parti iktidarı, huzur ve sükunun mümkün ol-
duğunu, güven ve istikrarın mümkün olduğunu, kavga etmeden de 
yürümemizin mümkün olduğunu gösterdi.

Bu süreçte Türkiye’yi eski tartışma temalarıyla germek isteyenler, 
halkı yeniden yormak isteyenlerin gerekçeleri ellerinden alınmış-
tır. 

Değerli arkadaşlar,

Ekonomi yönetiminden bütün siyasi inisiyatif alanlarına kadar Tür-
kiye bugün zaaflarıyla değil, başarılarıyla dünyanın gündeminde 
olan bir ülkedir. 

Bu atmosferden, bu bahar ikliminden dolayı herkesin Ak Parti’ye 
teşekkür etmesi gerektiğini, herkesin bütün alışkanlıklarını bırak-
ması gerektiğini söylemiyoruz. 

Bazı alışkanlıkları bırakmanın zor olduğunu biliyoruz

Ama Türkiye bir daha eski girdaba çekilmek istense de oraya git-
meyecektir.

Hepimiz, bu ülkenin bütün evlatları artık ileriye doğru bakıyorlar. 

Bizim gündemimizde sadece ama sadece Türkiye’nin yüzünü gül-
dürmek var. 

İşte şehirlerimizde sizler bunun için varsınız. 

Değerli arkadaşlar,

Bizim gerek Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı ile gerek Bele-
diyelere ve Büyükşehir Belediyelerine ilişkin kanun düzenlemele-
riyle yapmaya çalıştığımız, hem merkezi idarenin hem de mahalli 
idarelerin fonksiyonlarını demokratik bir idarenin gereklerine 
uygun olarak yeniden düzenlemek ve süreç içinde idari yapımıza 
hakim olan zihniyeti dönüştürmektir.

Hepinizin malumudur ki, kanuni düzenlemeler belli bir zihni yöne-
lişin ürünüdür.

Bahsi geçen kanunlar, devlete, siyasete, ekonomiye, topluma bakı-
şımızla doğrudan alakalıdır.

Bizim bakış açımıza göre merkezi idarenin üstleneceği hizmetler, 
esas olarak, devletin asli fonksiyonlarıyla ilgili hizmetler olmalıdır.

Bunun dışında kalan mahalli nitelikli ve mahallinde görülmesi 
mümkün bütün hizmetler, mahalli idareler tarafından yerine geti-
rilmelidir.

Böylelikle hem daha demokratik hem de daha verimli bir devlet ve 
yönetim yapısının ortaya çıkacağına inanıyoruz.

Bugün hem dünyadaki gelişmeler hem de bizim çalışmalarımız 
sonucunda “kamu hizmeti” kavramı ciddi bir mahiyet değişimi 
geçirmektedir.

Kamu hizmeti, bu hizmeti kullananlardan ve onların tercihlerinden 
ayrı mütalaa edilmemektedir.

Kalitesi ve sunum şekli tek taraflı olarak kamu otoriteleri tarafın-
dan belirlenen, vatandaş tercihlerini dışlayan kamu hizmeti anlayı-
şı geçerliliğini yitirmiştir.

Bu sebeple demokratik katılım bakımından daha uygun bir coğrafi 
alana tekabül eden mahalli idarelerin kamu hizmetlerinin yürütül-
mesindeki ağırlığı ve önemi artmaktadır.

Bunun da ötesinde, mahalli ihtiyaçları kavramada, bu ihtiyaçlara 
uygun hizmet ölçülerini belirlemede mahalli idarelerin daha ras-
yonel hareket edebileceği aşikardır.

Değerli Arkadaşlar,

Ancak, bu çerçevede şunu hemen ifade etmeliyim ki, mahalli ida-
reler kendiliğinden demokratik yapılar şeklinde algılanmamalıdır.

Türkiye’nin tarihi tecrübesi de bunu açıkça göstermektedir.

Mahalli idarelerin demokratik vasıflarının tebarüz etmesi, ancak 
demokratik süreçleri işletmeleriyle, toplumun katılımına imkan 
veren mekanizmaları açık tutmalarıyla mümkündür.

Tabii bu durum esaslı bir zihniyet değişikliğini gerektirmektedir.

Demokratik belediyecilik anlayışı yanında, bir şehre ait olmanın 
bilincini geliştirmemiz, şehri bütün unsurlarıyla yaşayan canlı bir 
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organizma gibi görmemiz gerekir.

Yaşayan canlı bir organizma olarak şehrin sahiplerini, yani şehir 
halkını yönetim ve karar sürecinin en önemli unsuru olarak gör-
mediğimiz müddetçe, demokratik bir belediyeciliği hayata geçir-
memiz mümkün değildir.

Bunun için biz, 28 Mart Mahalli Seçimlerinin gecesinde kendimizi 
ve belediye başkanlarımızı bağlayacak şekilde, belediye başkan-
larımızın bütün şehir halkının belediye başkanı olacağını, bütün 
hemşehrilerini kucaklayacaklarını, şehir zemininde azami bir 
demokratik ortam tesis edeceklerini taahhüt ettik.

Sizlerle birlikte bu taahhüdümüzün sonuna kadar arkasındayız.

Mahalli yöneticilerimize düşen en önemli görevlerden biri, her 
şehrin bir ruhu, bir kimliği olduğunu bilmek ve bu ruha, bu kimliğe 
uygun davranmaktır.

Şehir, içinde yaşayan insanlarla, tarihi dokusuyla, gelecek pers-
pektifiyle bir medeniyetin göstergesidir.

Şehirler, medeniyetin gerçek mekanıdır.

Medeniyetler, onları var eden şehirlerle kaimdir.

Medeniyetin kadim değerleri, ancak şehirde hayat bulur. 

İstanbul’u, Edirne’yi,  Konya’yı, Bursa’yı, Malatya’yı, Mardin’i, Di-
yarbakır’ı, Erzurum’u, Tokat’ı, Antalya’yı, İzmir’i  anlamadan bizim 
medeniyetimiz anlaşılabilir mi?

Bu şehirleri  sevmeden bizim medeniyetimiz sevilebilir mi?

İstanbul başta olmak üzere bu şehirlere bakmadan medeniyetimi-
zin kadim değerleri görülebilir mi?

Evet, şehirlerimiz bu ülkenin kalbidir, ruhudur. Onları kendi kalbi-
miz, kendi ruhumuz gibi koruyacağız. 

Bu ruha dikkatle eğilmesi gereken, bu ruhu koruması gereken, 
beslemesi gereken sizlersiniz. 

Belediyecilik anlayışımızın, siyaset anlayışımızın, ülkeye, topluma 
bakışımızın, medeniyet kavrayışımızın en güzel, en ince, en rafine 
örneklerini ortaya koymak zorundayız. 

Sizlerden beklentim, bu sorumluluğun ağırlığını sürekli omuzları-
nızda hissetmenizdir.

Bütün belde sakinlerinin size emanet olduğunu asla unutmamalı-
sınız.

Şehir üzerinde bütünlüklü bir bakış geliştirmeniz, her mahalleyi, 
her meydanı, her sokağı kendi eviniz gibi hissetmeniz, şehir hal-
kının bütününü kucaklamanız, onların dertleriyle, sıkıntılarıyla 
hemhal olmanız özel bir önem arzetmektedir.

Adaletli olmak, adil davranmak en önemli gücünüzdür.

Değerli Başkanlar,

Değerli Arkadaşlar,

Şunu da ifade etmek durumundayım ki, Türkiye siyasetinde başa-
rılı ve kalıcı olmamız, şehirlerimizi mamur kılmamızla doğrudan 
ilgilidir. 

Bu manada yapacağınız işler, Parti olarak çıktığımız yolculuk açı-
sından da hayati bir değer taşımaktadır.

Sözlerime son verirken hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 

Allah yardımcınız olsun.

“BİZİM SİYASETİMİZ HALKIMIZLA 
MESAFESİZ BİR SİYASETTİR”

Saygıdeğer Belediye Başkanlarımız,

Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.

Sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek söz-
lerime başlıyorum.

Zira, sizlerle birlikte olmak bütün milletimle, bütün şehirlerimizle, 
ilçelerimizle, beldelerimizle birlikte olmaktır.

Ak Parti iktidarının, Ak Parti siyasetinin ülkemize, insanımıza ka-
zandırdıklarını, kazandıracaklarını en iyi sizler hissediyorsunuz.

Ak Parti, 3 Kasım Genel Seçimlerinden sonra bir yıl gibi kısa bir 
zaman içinde Türkiye’yi ayağa kaldırdı. 

Bir yıllık uygulamalarımıza, iş görme biçimimize, ürettiğimiz siya-
sete, ülkeye kazandırdığımız itibara bakarak yüce gönüllü halkımız 
28 Mart seçimlerinde  Ak Parti’nin gücüne güç katarak Ak siyaseti 
şehirlerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde de iktidar yaptı.

Bizler  bu halka, bu ülkeye minnet borcu olan ve bu minnet borcu-
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nu hizmet üreterek ödemek durumunda olan bir kadroyuz. 

Türkiye, uzun yıllar sonunda büyük güçlükleri, büyük zorlukları 
aşarak böyle bir siyasi kadroya ulaşabildi. 

Ak Parti kimliği altında toplanan ve Ak Parti’nin siyasi ilkelerini ha-
yata geçiren bu kadro Allah’ın izniyle Türkiye’nin yüzünü ağartacak 
yegane kadrodur.

Bizim birliğimiz milletin birliğidir. Bizim muhabbetimiz, hizmet 
aşkımız milletimizin birliğinden besleniyor.

Biz, 3 Kasım seçimlerini nasıl karşıladıysak 28 Mart seçimlerini de 
öyle karşıladık ve daha ilk cümlelerimizde bu ülkeye vefa borcu-
muzu ödeyeceğimize dair söz verdik.  
Yüzde 32 olan oy oranımızı bir yıl içinde yüzde 42’ye yükselttiğimiz-
de milletimize aynı sözleri verdik ve dedik ki, hiçbir Ak Partili bu 
ülkenin hiçbir insanına karşı ayrımcılık yapmayacak. 

Şehirlerimiz gerçek anlamda şehir oluncaya kadar, ülkemiz baş-
tanbaşa mamur ve bayındır oluncaya kadar çalışacağız.

Bu aşkı, bu inancı, bu heyecanı koruduğumuz içindir ki, ortaya 
koyduğumuz siyaset başarılı oldu.

Ekonomi sıfır noktasındaydı, umutlar tükenme noktasındaydı, An-
kara’da siyasetin mecali kalmamıştı, siyasetin aktörleri toplumun 
içine çıkamaz, Ankara’dan Anadolu’ya adım atamaz hale gelmişti. 

Bütün o kasvetli, karanlık, siyasetsiz, dirayetsiz günleri milletin Ak 
Parti olarak yaktığı ışık bertaraf etti.  

Siz saygıdeğer Belediye Başkanları da bu dönemde bizimle birlikte 
milletin emanetini omuzladınız.

Bu birlikteliğe hepinizin verdiğiniz önemi biliyorum. 

Bu birlikteliğimizin mayası Türkiye’yi yeniden ihya ve inşa birlikte-
liğidir.  

Sizlerden ricam, sizi bulunduğunuz saygıdeğer makamlara taşıyan 
vatandaşlarımızın emanetine sadakatle sahip çıkmanızdır.

Belediye Başkanlarımızın etkin ve verimli bir hizmet üretebilmesi 
için hükümet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız. 

Sizlerin ortaya koyacağı uygulama ve pratik ise siyasetimizin esası 
olacaktır.

Türkiye, yıllarca Temiz yönetim özlemini konuştu. 

Türkiye’nin bu özlemini hayata geçirmek için canla başla çalışma-
nızı rica ediyorum.

Tek başına hizmet üretmek yetmiyor, üretilen hizmetleri sosyal 
faydaya dönüştürmek, üretilen hizmetlerle insanımızın, ülkemizin 
ufkunu açmak zorundayız. 

Siyaset de zaten budur. 

Halka yakın olmanız, halkın size yakın olması, gözlerinizdeki ışığı 
doğrudan alması, insanların size doğrudan hitap edebilmesi, sizin-
le halk arasında bürokratik bir mesafenin bulunmaması gerekir.

Bizim siyasetimiz halkımızla mesafesiz bir siyasettir.

Türkiye’yi bir girdaptan çıkaran Ak Partinin öncü kadroları, siyase-
timizin esas aktörleri olarak sizlerden bir ricam da hükümetimizin, 
partimizin ülkemize kazandırdıklarını daha çok halkımızla paylaş-
manızdır.

Türkiye’nin büyük hedefleri peşinde koşarken kendimizi uzun uzun 
anlatmıyoruz ama, ortaya koyduğumuz siyasetin halka yansımasını 
en iyi sizler görüyorsunuz.

Türkiye’nin istikametini, nereden nereye geldiğini, hangi potansi-
yelleri harekete geçirdiğimiz iyi takip etmenizi istiyorum.

Dış politikadan, üretime, ihracata, istihdama hayatın hiçbir alanı 
ilgi alanınızın dışında kalmasın. 

Meclisin çalışma temposu, hükümetin çalışmaları, dışarıdaki 
gücümüz, toplumsal sorunlarımız, şehirlerimiz, siyasetimiz her ne 
varsa hepsiyle doğrudan ilgilenmenizi rica ediyorum.  

Milletin birliğinden ve yüreğinden doğan Ak Parti’nin temel ilkele-
rini geliştirmek, o ilkeleri hayata taşımak büyük önem arz ediyor. 

Sizler, halkın seçtiği kişilersiniz. 

Halkın sevdiği kişiler olmanız ve bu sevgiyi sürekli kılmanız başarı-
nızın en önemli kriteridir.

Tabii ki, sevgiyi sürekli kılmak karşılıklı bir emek gerektiriyor. 

Zira sevgi emektir, güvendir.  

Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım, 

Ak Parti, milletin sevincini kıskananların partisi olmayacak.

Ak Parti, milletimizle birlikte büyüyecek, Ak Parti ülkemizle birlik-
te gelişecek.
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Bu birlikteliğe katkıda bulunduğunuz için, bu hizmet kervanında 
şerefli bir yer tuttuğunuz için siz sayın başkanlarımıza milletim 
adına, ülkem adına teşekkür ediyorum. 

Sağ olun, var olun.  

Değerli Başkanlar,

Belediye Başkanlığından, şehir yönetiminden Başbakanlığa gelen 
bir siyasetçi olarak karşı karşıya olduğunuz zorlukları, meseleleri 
biliyorum.

Göreve geldiğimizde dile getirdiğimiz bir husus vardı. 

Hukuk düzenimizi mevzuat kirliliğinden arındıracağız demiştik. 

Bürokrasi geleneğimiz hantal ve üretimi, rekabeti öncelemeyen 
yanlış gelenekleri miras almıştır.

Türkiye’nin bu alışkanlıklardan arınması ne yazık ki, kolay olmuyor 
ve zaman alıyor. Kuşkusuz çalışan, üreten, yol gösteren, ülkesinin 
derdini taşıyan memurlarımız, işçilerimizin emekleriyle, üretimle-
riyle ülkemiz bu düzeye geldi ama kronik bir sistem sorunu olarak 
ifade ediyorum ki,  devletimizin memurları zaman zaman milletin 
memurları olduğunu unutabiliyorlar. 

Bu durumun böyle olmasında sistemi tıkayan siyasetçilerin de payı 
olduğunu söylemek gerekir ama artık tıkanan kanalları açmak 
hepimizin ödevi.

Sen ben kavgasına girmeden, gücümüzü birbirimizi hırpalayarak 
harcamadan bu ülkenin hizmetine sunmak zorundayız.  

Memurlarımız ne yazık ki, daha az imza attığında kendilerini işlev-
siz görüyorlar. 

Hizmeti, ürettiği katma değere göre, sosyal faydaya göre değil de 
şekli unsurlara, imza adedine, bürokrasiye, hiyerarşiye, otoriteye 
göre test ediyorlar. 

Hal böyle olunca demokrasi, hukuk devleti, vatandaşın yönetime 
katılım tam olarak sağlanamıyor. 

Bu alışkanlıklar Türkiye’ye çok zaman ve güç kaybettiriyor. 

Bunlardan kurtulmalıyız. 

Kurtulmak için hepimiz inisiyatif alanlarımızda halkın önünü aç-
mak için katkıda bulunmalıyız.

Değerli Başkanlar,

Bildiğiniz gibi hazırladığımız Belediyeler Kanunu yeniden Meclise 
yeniden gönderildi. Umuyorum ki, bu ay içinde çıkacaktır. 

O kanun çıktığında yıllardır tartışılan bir çok sorun çözüm yoluna 
girecektir.

Ayrıca yeni bir kanuni düzenleme ile merkezi idarenin bir çok gö-
rev ve yetkilerini mahalli idarelere devrediyor, sorunların yerinde 
çözümü, demokrasinin yerinde güçlenmesi, belediye başkanları ve 
yerel yöneticilerimizin yaşadıkları yerin ihtiyaçlarına cevap verebil-
mesi için devrim sayılacak yenilikler getiriyoruz.  

Belediyelerimizin birbiriyle dayanışma içinde olması, işbirliği ve 
güç birliği içinde olması en büyük sorunlarımızdan biriydi. 

Şimdi, güç birliğini ve işbirliğini engelleyen mevzuatı değiştiriyoruz 
ve dayanışma zeminini güçlendiriyoruz. 

Kanunlaşma sürecine giren yeni düzenlemelerle Belediye, Büyük-
şehir, İl Özel İdarelerimizi hayati derecede ilgilendiren değişikliler 
yapıyoruz. 

Bu vesileyle, kısaca neler yaptığımızı özetlemek istiyorum. 

İl Özel İdareleri ve Belediye Gelirleri Kanunu ile merkezi idareden 
mahalli idarelere gönderilecek olan pay yüzde 25 oranında artıyor.

Şans oyunları vergisinin tamamı, motorlu taşıtlar vergisinin yüz-
de 50’si, Tapu İdaresinden alınan “Cins değişikliği harcı” mahalli 
idarelere bırakılıyor.

Belediyelerin almakta olduğu “haberleşme vergisi”, “tellallık har-
cı”, “tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı”, kaldırılıyor.

Konaklama vergisi getiriliyor.

Bizim iktidar dönemimizde hiçbir siyasi ayrım yapılmadığı halde 
geleceğe dönük olarak belediyelerimizi çoğu zaman siyasi istisma-
ra maruz bırakan uygulamalara yasal düzenlemeyle son veriyoruz.

Merkezi İdareden mahalli idarelere gönderilen paylardan yapıla-
cak kesinti azami yüzde 40 olacak şekilde yeniden düzenlenecek-
tir. 

Ayrıca, İçişleri, Maliye, Kültür, Bayındırlık, Çevre Bakanlığı ve DPT 
bütçelerindeki mahalli idareler için özel hesaplar kaldırılıyor. 

Bu yasanın hayata geçmesinden itibaren Belediye Başkanlarımız 
Ankara yollarını aşındırmayacak, kapı kapı dolaşmak zorunda 
kalmayacak. Yeni bir düzenlemeyle “Denkleştirme Ödeneği” adı 
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altında Maliye Bakanlığının  bütçesine belli bir miktar para konacak 
ve bu kaynak her yıl Mayıs ve Eylül aylarında nüfusu 10 binin altında 
olan belediyelere eşit olarak dağıtılacak.

Bizim küçük belediyelerin ciddi kaynak sorunları var. Küçük beledi-
yelerimiz bu düzenlemelerle düzenli bir gelire kavuşacaklar.

Keza, Devlet Ormanlarının satışından elde edilen gelirin yüzde 10’u 
özel idarelere verilecek.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün devrinden meydana gelen 
yükün karşılanması için merkezi idareden pay ayrılacak.

Daha önemlisi yeni düzenlemeyle çok esaslı bir meselemiz daha 
halledilecek.

Bildiğiniz gibi, Mahalli İdarelere gönderilen kaynakta bugüne kadar 
tek kriter nüfustu. Şimdi yeni kriterler getiriyoruz.

Nüfusa ilaveten yeni performans kriterleri getiriyoruz. İlçede topla-
nan verginin toplam vergiye oranına göre ilçenin alacağı pay arta-
cak.

Başka bir husus ise, Belediyelerin öz gelirlerinin toplam gelirlerine 
oranı kriter olarak geliyor.

Özel İdarede ilde toplanan verginin toplam vergiye oranı, yüz ölçüm, 
kırsal alanın nüfusu ile DPT’nin yaptığı gelişmişlik endeksi yeni 
kriterler olacak.

Nüfus dengelerinin değişmesine karşı hizmeti ertelemeden müm-
kün kılacak olan bu uygulamaların şehirlerimize büyük canlılık 
getireceğini düşünüyoruz. 

Belediyeler beş gruba ayrılacak, her belediye de kendi beldelerini 
üç gruba ayıracak. Buna göre Gelirler kanununda belirtilen vergiler 
geri kalmış yerlerden daha az alınmış olacak.  

Bunun dışında Büyükşehir Belediyeleri  ilçe ve ilk kademe belediye-
leri arasında yaşanan sayısız ihtilaf alanı da bu kanunla düzenlen-
miş olacaktır.

Değerli Başkanlar,

Aşkımız Türkiye’dir.

Sevdamız Türkiye’dir.

Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. 

Ne yaparsak ülkemiz için, insanımız için, şehirlerimiz için yapacağız. 

Milletimiz, bizi, sizi iş başına getirirken Allah mahcup etmesin 
dedi. 

Bu temenniye, milletimizin arkamızdaki desteğine layık olabilmek 
için elimizden geleni yapalım.

Allah yardımcınız olsun. 

Yolunuz, bahtınız açık olsun. 

“TÜRKİYE’DE NEYİN DEĞİŞMESİ 
GEREKİYORSA AK PARTİ ONU 
DEĞİŞTİRMEK İÇİN VARDIR”

2. Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası (14 Ağustos 2005)

Sevgili arkadaşlar...

Değerli hanımlar...

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Üç yıla yakın bir zamandır milletimizin büyük teveccühüyle iktidar 
sorumluluğunu üstlenmiş bulunan AK Parti, bildiğiniz gibi şu gün-
lerde 4. yılını kutluyor.

Bugün bu ülkede yaşayan her insanımız geleceğe umutla, güvenle 
bakmakla kalmıyor, aynı zamanda o gelecek ideallerine katkı yap-
mak üzere kendine yeni hedefler koymaktadır.

Son yıllarda o adil ve müreffeh gelecek yolunda başardıklarımız, 
bugün  her bir insanımızı yeniden geleceğe bakma, geleceği dü-
şünme, ileri hedeflere ulaşma adına çaba gösterir hale getirmiştir.

Gelinen bu noktada AK Parti’nin Türkiye’yi tepeden tırnağa yenile-
mekte olan değişim siyasetine katkı sağlayan her bir arkadaşımın 
büyük payı vardır.

Şunu sık sık tekrarlıyorum; zor bir yolculuğa çıktık, önümüzde 
uzun ince bir yol var.

O yolu şarkılarda söylendiği gibi beraber yürüyecek, o yolculuğun 
zorluklarına beraber göğüs gereceğiz.

Değerli arkadaşlarım...
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Yola çıkarken dedik ki, hedefimiz Türkiye’de değişmesi gereken ne 
varsa değiştirmektir.

Biliyorsunuz buna önce kendimizi değiştirerek, yenileyerek başla-
dık. Bugün AK Parti siyaseti Türkiye’ye ekonomide istikrar, siya-
sette kalite, yönetimde çözüm ve hizmet kazandırmakla kalmamış, 
milletimizin siyasete yeniden güven duymasını da sağlamıştır.

Türkiye’nin adaletli bir kalkınma çizgisinde istikrarlı biçimde sey-
retmesinde anahtar unsur demokrasidir.

Siyasetle vatandaşın, devletle milletin, geçmişle geleceğin, adalet-
le güvenliğin bağının kopmaması için Türkiye’nin yapması gereken 
tek şey demokrasisini ayakta tutmak ve güçlendirmektir.

Bu ülkeyi bu ülkenin insanlarının yönetemeyeceğini söyleyenler 
büyük kirli bir yalan söylüyorlar. Kendilerinde bu millette göreme-
dikleri üstünlükler vehmediyorlar.

Ancak üç çeyrek asırlık bir tarihi tecrübe gösterdi ki bu ülke millet 
iradesinin hakimiyetinde olduğu her dönemde ilerlemiş, aşama 
kaydetmiştir.

Türkiye’nin demokrasi dışında bir alternatifi yoktur, artık gölge-
mizden korkmayı bırakıp Türkiye Cumhuriyeti’ni 100. yaşına güçlü 
bir demokrasi, sağlam bir ekonomi ve özgür, adil bir ülke olarak 
taşıma gayreti içinde olmalıyız. Bize yakışan, milletimize yakışan, 
zengin tarihimize yakışan budur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılını kutlarken, bu milletin 
her bir ferdi, bir teki bile dışarıda kalmaksızın bu umudu, bu mut-
luluğu, bu heyecanı kalbinde yaşamalıdır.

AK Parti olarak hedefimiz bu parlak ideali, hayatın ta kendisi hali-
ne getirinceye kadar durmadan çalışmak çalışmak çalışmaktır.

Değerli hanımlar...

Az önce söyledim; Türkiye’de neyin değişmesi gerekiyorsa AK Parti 
onu değiştirmek için vardır, görevdedir.

Değişmesi gereken şeylerden biri de Türk siyasetinde kadınlarımı-
zın varlığı, yeri, ağırlığı noktasındadır.

Siyaseti kadınsız düşünmek, hayatı yarım algılamak anlamına 
gelir. Kaldı ki Türk siyasetinin erkek hakimiyetinde geçen üç çey-
rek asırlık tarihi de bize bu işin bu şekilde devam edemeyeceğini 
açıkça gösteriyor.

Kadınlarımız bir lütuf olarak, kontenjan tanınarak, vitrin süslemek 
adına değil, asli unsur olarak, ana ses olarak, siyasetin merkezin-
de çevresine her alanında en canlı, en aktif şekilde yerlerini alma-
lıdırlar.

Sizlerden ricam, bu hedefi, bu vizyonu sonuna kadar zorlamanız ve 
bu sahnede Türk siyasi tarihinde daha önce hiç olmamış bir ağırlı-
ğa, role, etkinliğe sahip olmanız, bunun için gayret göstermenizdir.

Siyaset, biraz da sınırları zorlama sanatıdır. Sizlerden sınırları 
zorlamanızı, yeni şeyler ortaya koymanızı ve bu konuda oldukça 
mağrur olduğu bilinen Türk siyasetini kadınlara, kadın fikirlerine, 
kadın açılımlarına alıştırmanızdır.

Bu çabanın Türkiye’nin ihtiyacı olan bir çok yeni fikrin ortaya 
çıkmasına, bir çok yanlıştan dönülmesine, bir çok yeni başlangıca 
zemin hazırlayacağına inanıyorum.

Annelik iç güdülerinizle bu ülkenin çocuklarına, yani geleceğine, 
yani ideallerine sizden daha fazla sahip çıkabilecek kimse yoktur. 
Bu ülkenin hayallerine sizden daha fazla kanat gerecek kimse 
yoktur.

Değerli arkadaşlar...

Bizim siyasetimizin temel niteliği bildiğiniz gibi insan odaklı, insan 
öncelikli bir siyaset olmasıdır.

İnsana en yakın olduğumuz, hizmetleri en doğrudan verdiğimiz yer 
de belediyelerimiz, yerel yönetimlerimizdir.

Türkiye’nin son on yılı yerel yönetimlerde önemli vizyon değişiklik-
leri yaşandığı, yerel yönetimlerimizin hizmet pusulasında “insan” 
zaviyesinin ağır basmaya başladığı bir dönem olmuştur.

Bu anlayışı geliştirmemiz, yerel yönetimlerimizin insana hizmet 
ettiğini, insan mutluluğunu esas aldığını kalıcı bir ana fikir olarak 
yerleştirmemiz gerekmektedir.

Burada da kadınlarımızın önemli bir rolü, katkısı olacaktır.

Çünkü “insana” ait hassasiyetlerin en fazla bulunduğu yer kadın 
ruhudur.

Ben bu konuda siyasetin almayı bugüne kadar akıl edemediği 
erdemleri de kadınlarımızın katkılarından alması gerektiğini, yerel 
yönetimlerimizin derinlik, renk, şefkat ve sevgiyle zenginleşmesini 
umut ediyorum.



44 45

BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU

Bu perspektif AK Parti’ye özgü bir medeniyet çizgisi olarak siyase-
timizin gündemine girmelidir.

Hanımlarımız en az bizler kadar hizmet üretmeye, fikir üretmeye, 
icraat geliştirmeye muktedirdirler.

Sizlerden Türk siyasetine zengin kadın ruhunun damgasını vurma-
nızı, Türk siyasetinin insani rengini koyulaştırmanızı bekliyorum.

AK Parti her bireyine, hanım olsun, erkek olsun aynı umutla, aynı 
beklentiyle bakıyor ve her bireyine aynı içtenlikle güveniyor.  

Türk siyasetini bugüne kadar nasıl değiştirdiysek, Türk siyasetin-
de merkezi olsun, yerel olsun, hanımlarımızın aldıkları rolleri de 
başrole çevirmek suretiyle büyük değişimi adım adım gerçekleşti-
receğiz.

Bunu bizlerden çok da sizler, birikiminiz, donanımınız, zengin 
gönülleriniz ve engin sevginizle başaracaksınız. Sizler Türkiye’nin 
umudusunuz, bunu asla aklınızdan çıkarmayınız. Allah yolumuzu, 
yolunuzu açık etsin.

“ÜLKEMİZ RANTİYE ALANI İKEN 
ŞANTİYE ALANINA DÖNÜŞTÜ”

Yerel Kalkınmada 2. Yıl (01 Nisan 2006)

Değerli Arkadaşlar,

Değerli Belediye Başkanları,

Yerel Yönetimlerimizin saygıdeğer temsilcileri,

Sizleri, sizlerin şahsında geldiğiniz şehirlerimizi, bütün vatandaş-
larımızı sevgiyle selamlıyorum. 

Yerel Kalkınmada Ak Parti iktidarının iki yılını değerlendirmek ve 
gelecek hedeflerimizi tayin etmek üzere bir arada bulunuyoruz.

73 milyon insanımızın mutluğu ve refahı için iki yılda neler yaptığı-
mızı konuşacak, geleceğin Türkiye’si için, geleceğin şehirleri için 
perspektifimizi ortaya koyacağız.

Sözlerime başlarken mutlulukla ifade etmek isterim ki, Türkiye, 
Ak Parti iktidarında tepeden tırnağa yenileniyor, güçleniyor.

Artık merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki o bitmez tüken-

mez gerilim yerini tam bir işbirliğine bırakmıştır.

 Ak Parti’nin tek başına iktidar olmasından başka bu dönemde 
Türkiye’nin en büyük şansı, merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin 
güç birliği içinde olmasıdır.

Bunun semereleri şimdiden görülmeye başlanmıştır, ama ileriki 
yıllarda bu istikrarın anlamı, ülkeye neler kazandırdığı çok daha 
net ortaya çıkacaktır.

 21.Yüzyılın şehirleri, bu güç birliği sayesinde mamur hale gele-
cektir.

 Zira biz, oralardan geliyoruz.

 Yerel yönetimlerin derdini, ıstırabını iliklerimize kadar yaşadığımız 
için, göreve gelir gelmez, Türkiye’ye sadece Ankara’dan bakma-
yacağımızı, sorunları sadece Ankara bürokrasisinin gözünden ele 
almayacağımızı söylemiştik.

Dediğimizi yaptık, Türkiye kısa zamanda çok büyük mesafeler aldı.

Hükümet programımızda, yerel yönetimlerle ilgili 8 başlık altında 
taahhütlerde bulunduk; şimdiye kadar da bu 8 taahhüdümüzün 
7’sini gerçekleştirdik:

Yerel yönetimleri güçlendirdik.

Demokratik katılımı artırdık.

Büyükşehir belediyelerimizin yetki ve hizmet sınırlarını genişlettik.

Büyükşehirlere objektif kriterler getirdik.

Yerel yönetimlere rağmen merkezden kararlar almadık. 

Hükümet programımızda öngördüğümüz gibi Avrupa yerel yö-
netimler Özerklik Şartına uygun olarak, Anayasal sisteme yerel 
yönetimleri dahil ettik. 

Belediyelerimizin mali güçlerini artırdık, daha da artıracağız.

Değerli Kardeşlerim, 

Her belediyemizin attığı adımları heyecanla, dikkatle izliyor, bütün 
açılışlara, temel atma törenlerine katılmaya çalışıyoruz.

3 yılda 50 şehrimizde 100’ü aşkın açılışa ve temel atma törenine 
katıldık.

Merkezi yönetim ile yerel yönetim aynı frekansta hizmet üretince, 
Türkiye baştan başa bir şantiye alanına döndü.
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Ülkemiz dün bir rantiye alanı iken bugün bir şantiye alanına dönüş-
müştür.

Eskiden yerel yönetimler sadece içişleri Bakanlığı ve İller Bankası 
ile muhataptı.

Şimdi bütün yatırımcı bakanlıklarımızla muhatap haline geldiler. 

Enerji bakanlığımız, Çevre bakanlığımız, Maliye bakanlığımız yerel 
yönetimlerimizle doğrudan ilgilidir.

Elbette sadece enflasyonu indirerek, sadece makro ekonomik 
sorunları çözerek değil, merkezi yönetimle yerel yönetimlerin güç 
birliği sayesinde Türkiye’yi o büyük girdaptan kurtardık.

Bu başarı hepinizindir.

Bu başarıyla ne kadar iftihar etseniz azdır.

Ancak şunu unutmayalım ki, biz başarılarıyla yetinen bir kadro 
değiliz.

Yoksulluk ortadan kalkıncaya, bu ülkenin insanlarının yüzü gülün-
ceye kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız.

İşte bu ideali, bu büyük davayı omuzlayan sizleri, bütün kadroları-
mızı yürekten selamlıyorum. 

Tekrar söylüyorum.

Bu şeref, bu başarı hepimizindir.

Sizleri ülkem adına,   81 vilayetimiz adına,  73 milyon vatandaşımız 
adına kutluyorum.

Bizler Türkiye’ye adanmış  büyük bir kadroyuz.

Bu kadro ülke menfaatini daima kendi çıkarlarının üstünde göre-
cektir. 

Değerli kardeşlerim,

Hatırlayınız…

Bizden önce aylarca yıllarca süren projeler bizim yönetimimiz- 
deki belediyelerde sayılı günler içinde bitiyor.

Türkiye’nin bütün şehirleri kademe kademe doğalgaza kavuşuyor.

Sadece sanayi bölgeleri değil, bütün konutları da doğalgaza kavuş-
turuyoruz.  

Bakınız, Cumhuriyet tarihinin en büyük Kentsel Dönüşüm Projesi 

artık bir proje olmaktan çıkıyor ve hayata geçiyor.

Başbakanlık Toplu Konut İdaremiz hiçbir ayrım yapmadan bütün 
belediyelerimiz- le işbirliği içinde şehirlerimizin, insanlarımızın 
yüzünü güldürüyor.

Kentsel Dönüşüm projelerimizle 82 il ve ilçede faaliyetlerimiz hızla 
ilerliyor.

35 bin konut için 40 il ve ilçede belediyeler ile TOKİ arasında proto-
koller imzalandı.

17 bin konutun inşaatına başlandı.

Bir yandan gecekonduları ortadan kaldırırken kimseyi üzmemeye 
çalışıyoruz,   öte yandan kira öder gibi insanların ev sahibi olacağı 
sosyal konutlar üretiyoruz.

21. yüzyılın Türkiye’sinde gecekondu gerçeğini değişmez bir ger-
çek olmaktan, inşallah çıkaracağız.

KÖYDES projemizle 2007 yılı sonunda Diyarbakır’dan Edirne’ye 
hiçbir köyümüzün yol ve su sorunu kalmayacak.

Zira sadece bu proje için 2 katrilyon YTL para ayırmış bulunuyoruz.

Artık, kavşaklar, tüp geçitler, köprüler, kent içi ulaşımın düzen-
lenmesi, çöp depolama, su arıtma gibi belediyelerimizin asli görev 
alanlarından söz etmiyoruz.

Bunları zaten yapıyoruz, zaten yapacağız.

Biz bunların ötesinde şehirlerimizi modern şehirler haline getir-
mek istiyoruz.

Bugüne kadar ne taahhüt ettiysek fazlasını yaptık eksiğini yapma-
dık.

Zira biz aşkla, heyecanla, coşkuyla yola çıktık.

Türkiye’nin daralan yollarını genişletmek için iş başındayız.

Değerli Arkadaşlarım,

Değerli Belediye Başkanları,

Değerli İl Genel Meclisi üyeleri,

Bütün yaptığımız işlerin bir felsefesi olmak zorundadır.

Eğer bir kenti yönetiyorsanız, bir demokrasi felsefeniz, bir kent 
tasavvurunuz, bir ülke tasarımınız olmalı.
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Daha önemlisi demokrasi anlayışınız ne kadar kuşatıcıdır.

Ne kadar katılıma açıksınız?

Bu sorulara cevabınız olmalı. 

Demokrasinin beşiği yerel yönetimlerdir.

Eğer orada halk yönetime, karar alma sürecine dahil olamıyorsa, 
etkin bir yönetişimden söz edilemez.

Bu vesileyle bazı temel ilkelerimizi hatırlatmak istiyorum.

Demokrasi anlayışımız halk iradesinin aşağıdan yukarıya doğru 
yönetime tam olarak yansımasıdır.

Ak Parti olarak ortaya koyduğumuz yeni siyasetimizin temel belir-
leyeni tabandır, halktır.

Bir halk hareketi olarak eski yönetim anlayışını tasfiye eden  Ak 
Parti’nin önce tabanda kurulmuş olması, yerel yönetim tecrübe-
mizle, sorunların yerinden çözümüne dair ortaya koyduğumuz 
modelle doğrudan ilgilidir.

Ak Partinin başarısının asıl sırrı halka yaslanması, sorunların ye-
rinden çözümünü esas almasıdır.

Kaldı ki biz iş başına geldikten sonra şu bizim partili belediye, bu 
değil diye hiçbir ayrım yapmadık, yapmayacağız.

Belediye başkanlarımızla ilk toplantımızda söylediğim şey şudur:

Sizler seçildiniz,  artık sadece   Ak partililerin değil bütün vatan-
daşlarımızın belediye başkanlarısınız.

Sakın hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayın, bu ülkenin vatandaşları 
arasında ayrım yapmaktan daha büyük bir felaket, daha büyük bir 
yanlış olamaz.

Bugün de aynı hususa dikkatlerinizi çekiyorum.

Hiçbir Ak Partili belediye başkanımız temsil ettiği şehrin bütünün-
den, ülkemizin bütününden gözünü ayırmasın.

Siyasetçileri tüketen, yok eden, sandığa gömen kayırmacılıktır, 
rüşvettir, yolsuzluktur, hukuksuzluktur.

Bu konuyu genişçe el alalım.

Lütfen bütün kardeşlerim azami hassasiyet içinde olsunlar.

Ammenin menfaatinden başka bir görevimiz yoktur.

Halkımız bizi birilerini kayırmamız için değil, hizmet etmemiz için 

göreve getirdi.

Bunu unutmayın.

Sevgili Kardeşlerim,  

Tepeden inme, seçkinci bir siyaset üretmiyoruz; zeminimizi hiçbir 
zaman unutmuyor, ayağımızı bastığımız yeri aklımızdan çıkarmıyo-
ruz.

Bireye, aileye, topluma, şehre, ülkeye bir bütünlük anlayışıyla ba-
kıyor, siyasetimizi buna göre üretiyoruz.

İzlediğimiz bu siyasetin de halkımıza çok iyi anlatılması gerekiyor.

Zira hala eski alışkanlıklarla Ankara’nın, her şeye yetişmesini bek-
leyenler olabilir.

Artık bu alışkanlıklardan vazgeçmemiz gerekiyor.

Toplumu, siyasi mekanizmaları yerinden çözüm anlayışına hazırla-
mamız gerekiyor.

Bu konuda   AK Partili belediyelere büyük sorumluluklar düşüyor.

Dolayısıyla ben bugün sizlerle daha ziyade mahalli idarelere, şehir 
yönetimine bakışımızla ilgili bazı temel hususları paylaşmak, bazı 
noktaların altını çizmek istiyorum.

Geçtiğimiz üç buçuk yılda ülkemizin makro hedeflerini tahminlerin 
ötesinde gerçekleştirdik.

Bütün göstergelerde beklentilerin üzerinde sonuçlar aldık.

Makro hedeflerimizi gerçekleştirirken mikro hedeflerimizi ihmal 
etmedik.

Bu yüzden dünyanın dört bir yanında Türkiye’yi temsil ettiğimiz 
gibi şehirlerimizi mamur hale getiren her girişime, her davete de 
yetişmeye çalışıyoruz.

Zira, ülkenin heyecana, harekete, dinamizme ihtiyacı var.

Buna inanıyoruz.

Değerli Kardeşlerim,

Mahalli idarelerin, belediyelerin, bugünkü demokratik yönetim 
anlayışı içinde giderek artan bir önem kazandığını biliyorsunuz.

Esas itibarıyla mahalli idarelerin gerçekleştirmesi gereken fonksi-
yonlar arasında iki husus ön plana çıkmaktadır.
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Bunlardan biri, yönetimin daha demokratik bir tarza kavuşması, 
diğeri ise daha etkin, daha verimli işlemesidir.

Hemen herkesin şu noktada uzlaştığını görüyoruz:

Hizmetlerin sunumunda demokratikliğin ve etkinliğin sağlanması 
için mahalli idareler daha elverişli bir zemin oluşturmaktadır.

Bildiğiniz gibi, Türkiye’de de mahalli idarelerin güçlendirilme- sine 
yönelik tartışmalar uzun yıllardır önemli bir gündem maddesi ola-
rak devam edegelmiştir.

Ancak, merkeziyetçi devlet geleneği ve bu geleneğin ürettiği zihnî 
yapı, bu alanda neticeye ulaşılmasını bugüne kadar engellemiştir.

Bu nedenle mahalli idarelerin sistem içindeki ağırlığının artırılma-
sı bir türlü sağlanamamıştır.

Merkeziyetçi gelenekten kaynaklanan bu anlayış içinde mahalli 
idarelere, dolayısıyla halka hep şüphe ile bakılmıştır.

Mahalli idareler, uzun yıllar merkezi idarenin merkez dışındaki 
uzantıları şeklinde algılanmıştır.

Bir kere daha söyleyelim ki, bu anlayış yanlıştır.

Bu yanlış yüzünden mahalli idareler, aslî vasıfları olan malî ve idarî 
özerklik bakımından sınırlı birimler halinde kaldı.

Bu anlayış yüzünden merkeziyetçi geleneğin ve merkezi idarenin 
problemleri mahalli idarelere de sirayet etmiş, mahalli idarelerin 
olgunlaşması zorlaşmıştır.

Yerel yönetimler de şehir sakinleriyle sağlıklı bir bütünleşme sağ-
layamamışlar, onların yönetim sürecine katılımlarının temel bir 
gereklilik olduğunu kavrayamamışlardır.

Yine yerel siyaset de şehirdeki rantın paylaştırılması gibi dar bir 
zeminde yürütülmüş, mahalli idareler, şehir kimliği ve şehir doku-
su esasında bir şehirlilik bilinci üretememişlerdir.

En önemlisi, belediyelerimiz şehre bir medeniyet perspektifinden 
bakamamışlardır. 

İşte bizim amacımız, hem merkezi idarenin hem de mahalli ida-
relerin fonksiyonlarını demokratik bir idarenin gereklerine uygun 
biçimde yeniden düzenlemektir.

Böylece süreç içinde idari yapımıza hakim olan zihniyeti dönüştür-
müş olacağız.

Belediyelere ve Büyükşehir Belediyelerine ilişkin kanun düzenle-
meleriyle yapmaya çalıştığımız budur.

Hepimiz biliyoruz ki, kanuni düzenlemeler belli bir zihni yönelişin 
ürünüdür.

Yaptığımız kanunlar, devlete, siyasete, ekonomiye ve topluma bakı-
şımızla doğrudan alakalıdır.

Bizim bakış açımıza göre merkezi idarenin üstleneceği hizmetler, 
temelde, devletin asli fonksiyonlarıyla ilgili hizmetler olmalıdır.

Bunun dışında kalan mahalli nitelikli ve mahallinde görülmesi 
mümkün bütün hizmetler, mahalli idareler tarafından yerine geti-
rilmelidir.

Böylelikle hem daha demokratik hem de daha verimli bir devlet ve 
yönetim yapısının ortaya çıkacağına inanıyoruz.

Bugün bütün dünyada  “kamu hizmeti” kavramı ciddi bir mahiyet 
değişimi geçirmektedir.

Kamu hizmeti, bu hizmeti kullananlardan ve onların tercihlerinden 
ayrı değerlendirilmemektedir.

Tek taraflı olarak kamu otoriteleri tarafından belirlenen, vatandaş 
tercihlerini dışlayan kamu hizmeti anlayışı geçerliliğini yitirmiştir.

Bu sebeple demokratik katılım bakımından mahalli idarelerin 
kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki ağırlığı ve önemi artmakta-
dır.

Mahalli ihtiyaçları kavramada, bu ihtiyaçlara uygun hizmet ölçüle-
rini belirlemede mahalli idarelerin daha akılcı hareket edebileceği 
de aşikardır.

Ancak şunu hemen ifade etmeliyim ki, mahalli idareler kendiliğin-
den demokratik yapılar şeklinde algılanmamalıdır.

Türkiye’nin tarihi tecrübesi de bunu açıkça göstermektedir.

Mahalli idarelerin demokratik vasıflarının ortaya çıkması, ancak 
demokratik süreçleri işletmeleriyle, toplum katılımına imkan ve-
ren mekanizmaları açık tutmalarıyla mümkündür.

Bütün çabamız bunun içindir.

Değerli Kardeşlerim, 

Demokratik belediyecilik anlayışı yanında, bir şehre ait olmanın 
bilincini geliştirmemiz, şehri bütün unsurlarıyla yaşayan canlı bir 
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organizma gibi görmemiz gerekir.

Yaşayan canlı bir organizma olarak şehrin sahiplerini, yani şehir 
halkını yönetim ve karar sürecinin en önemli unsuru haline getir-
mediğimiz müddetçe, demokratik bir belediyeciliği hayata geçir-
memiz mümkün değildir.

Bunun için biz, 28 Mart Mahalli Seçimlerinin gecesinde kendimizi 
ve belediye başkanlarımızı bağlayacak şekilde, belediye başkan-
larımızın bütün şehir halkının belediye başkanı olacağını, bütün 
hemşehrilerini kucaklayacaklarını, şehir zemininde azami bir 
demokratik ortam tesis edeceklerini taahhüt ettik.

Sizlerle  birlikte bu taahhüdümüzün sonuna kadar arkasındayız.

Mahalli yöneticilerimize düşen en önemli görevlerden biri, her 
şehrin bir ruhu, bir kimliği olduğunu bilmek ve buna uygun davran-
maktır.

Şehir, içinde yaşayan insanlarla, tarihi dokusuyla, gelecek pers-
pektifiyle bir medeniyetin göstergesidir.

Şehirler bu bakımdan, medeniyetlerin gerçek mekanlarıdır.

Medeniyetler, onları var eden şehirlerle kaimdir.

Medeniyetin kadim değerleri, ancak şehirlerde hayat bulur.

Siyaset anlayışımızın, ülkeye, topluma bakışımızın, medeniyet kav-
rayışımızın en güzel, en ince, en rafine örneklerini şehirlerimizde 
ortaya koyabiliriz.

Şehir üzerinde bütünlüklü bir bakış geliştirmeniz, her mahalleyi, 
her meydanı, her sokağı kendi eviniz gibi hissetmeniz, şehir hal-
kının bütününü kucaklamanız, onların dertleriyle, sıkıntılarıyla 
hemhal olmanız özel bir önem arz etmektedir.

Adil davranmak en önemli gücümüzdür.

Böyle bir yöneticilik tavrı geliştirmenizin temel yolu, toplumun 
katılımını teşvik etmek, kanunen belirlenmiş toplumsal katılım 
mekanizmalarının ötesine geçen uygulamalar geliştirmektir.

Başarınızı tayin edecek olan, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek 
odalarıyla, mahalle muhtarlarıyla, kanaat önderleriyle sürekli irti-
bat halinde olabilmeniz, karar süreçlerine katılımlarını özendire-
bilmeniz, yani şehrin yönetiminde ortak aklı harekete geçirebilme 
kapasitenizdir.

Değerli kardeşlerim,

Bize düşen samimiyetle gayret etmektir, çalışmaktır, üretmektir.

İnşallah bu gayretlerin hepsi ülkemizi daha mamur, daha bayındır 
hale getirecektir.

İnşallah Türkiye, içinde bulunduğu bu durumdan çok daha ileri, 
çok daha müreffeh günlere kavuşacaktır.

Bundan üç buçuk sene önce enflasyon yüzde 8’e inecek deseniz 
kimse inanmazdı.

Üst üste büyüme rekorları, kıracağınızı söylesek yine inanan çık-
mazdı.

Üç yılda milli gelir 5 bin doları aşacak dense yine kimse inanmazdı.

Bunlar gerçekleşti.

Kalan sorunlarımız da güç birliğimiz sayesinde aşılacaktır.

Sözlerime son verirken Allah yardımcınız olsun diyor, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. 

“İSTANBUL’U KALKINDIRMADAN 
TÜRKİYE’Yİ KALKINDIRAMAYIZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 21 Kavşak Açılışı 21 Temel
Atma Töreni (21 Haziran 2006)

Sevgili İstanbullular,

Değerli hemşehrilerim,

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

İstanbul’un geçmişine, güzelliğine, ihtişamına yakışan imar hare-
ketine yeni bir halka eklemek için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Şehir trafiğini rahatlatmak için Büyükşehir Belediyemizin gerçek-
leştirdiği projeler ardı ardına hayata geçiriliyor.

Kısa bir zaman önce bir başka törende yine birlikteydik, yapımı 
tamamlanan kavşakları açmış, yenilerinin de temelini atmıştık.

Bugün İstanbul’a 21 yeni kavşak daha kazandırıyor, 21 yeni kavşa-
ğın da temelini atıyoruz.

Bir kısmının yapımına başladığımız, bir kısmını hizmete açtığımız 
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bu kavşaklarla İstanbul’un geleceğinin de temellerini atıyoruz.

İstanbul’u sadece tarihi ve doğal zenginlikleriyle değil, ulaşımıyla, 
altyapısıyla, yerleşim düzeniyle, çevre düzenlemeleriyle, modern 
şehirciliğiyle de bir dünya şehri yapma azmindeyiz.

Bu sadece Büyükşehir Belediyemizin yada ilçe belediyelerimizin 
değil, hükümetimizin, devletimizin, tüm Türkiye’nin kararlılığıdır.

Zaten o kararlılıktan İstanbul’u 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti 
yapan sinerji doğmuştur.

İstanbul Türkiye’nin kalbidir, buna hepimiz gönülden inanıyoruz.

O halde İstanbul’u kalkındırmadan Türkiye’yi kalkındıramayız.

İstanbul’un sorunlarını çözmeden Türkiye’nin sıkıntılarını sona 
erdiremeyiz.

İstanbul’un Türkiye’nin kalkınmasının lokomotifi olması gerekiyor.

Gelişme performansıyla diğer bütün şehirlerimize ilham vermesi 
gerekiyor.

Çünkü İstanbul Türkiye’nin görünen yüzüdür, dünyaya açılan pen-
ceresidir.

Değerli hemşehrilerim…

Sizler de şahit oluyorsunuz, İstanbul’da bir çok şey günden güne 
değişiyor.

Belki bugün bazı sıkıntılar çekiyor, bazı zorluklarla karşılaşıyorsu-
nuz… 

Ama bilin ki bütün bu sıkıntılar geçicidir; çağdaş bir şehrin doğum 
sancılarıdır.

İstanbul’un parlak yarınlarına adım adım ilerliyoruz.

Bunu da bu aziz şehre hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu 
daima kalbinde taşıyan bir insan olarak en samimi duygularımla 
ifade ediyorum.

İstanbul’un geleceği beni heyecanlandırıyor, o geleceğe ulaşmak 
adına atılan her adım beni mutlu ediyor.

İnşallah, birçok medeniyete, üç kadim dine ev sahipliği yapan, 
farklı kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı bu güzel şehir, 
dünyanın mücevheri olarak yarınlarda da pırıl pırıl parlayacaktır.

Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Artık İstanbul’un trafik problemleriyle, gecekondu bölgeleriyle, 
çarpık kentleşmeyle, sağlıksız çevreyle anılmasını istemiyoruz.

Bütün bu yargıları da kökünden değiştireceğiz.

İstanbul değişecek, gelişecek, çağdaş yollarla, kavşaklarla, tü-
nellerle, köprülerle, dönüşüm projeleriyle, altyapı yatırımlarıyla, 
bahçeleriyle, saraylarıyla, çiçekleriyle anılan modern zamanların 
rüya şehri haline gelecektir.

Bu yolda çok mesafe kat ettik.

Sizlerin teveccühünüzle bu seferi tamamlamakta kararlıyız.

Önümüze çıkan engelleri yılmadan, yorulmadan azimle çalışarak 
aşacağız.

Bir aziz emanet olarak kabul ettiğimiz bu şehri, hak ettiği noktala-
ra mutlaka taşıyacağız.

İnşallah sizin sıkıntılarınız da asgariye inecek, bu şehirde yaşa-
maktan, asırlar boyunca burada yaşayanların hissettiği gibi gurur 
ve mutluluk duyacaksınız.

Bugün yaptığımız çalışmaları lütfen bu gözle değerlendirin.

Gerektiğinde eleştirin, daha iyiye ulaşmak için fikrinizi, önerilerini-
zi, uyarılarınızı bizlere mutlaka iletin.

Ama İstanbul’un hayrına olan işlerde de en az benim kadar, en az 
belediye başkanlarımız kadar ısrarlı, azimli bir İstanbulsever olun.

Hep birlikte sadece bu şehrin değil, Türkiye’nin aydınlık geleceğini 
inşa edecek bu medeniyet atılımını tamama erdirelim.

Bu düşüncelerle, bugün burada açılışını yaptığımız, temelini attığı-
mız yeni kavşakların hayırlı olmasını temenni ediyor, sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.

“KÖYDES VE BELDES, CUMHURİYET 
TARİHİNİN EN BÜYÜK KIRSAL 

KALKINMA PROJESİ”
İl Ve Büyükşehir Belediye Başkanları İle İftar Yemeği 

(19 Ekim 2006)
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Değerli Arkadaşlarım…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi 2007 bütçesi hafta başında gerçekleştirdiğimiz Ba-
kanlar Kurulumuzda imzaya açıldı.

Salı günü de Meclisimize sunuldu.  

Gerek komisyonlarda, gerekse Genel Kurul’da bütçe üzerinde ge-
niş müzakerelerde bulunacak, bütün boyutlarıyla tartışacağız. 

Şimdi söyleyeceklerim özellikle yerel yönetimlerimizi yakından 
ilgilendiriyor. 

Daha önce, 2007’nin sonuna kadar yolu ve suyu olmayan hiçbir 
köyümüz kalmayacak demiştik.

Bu kapsamda geçtiğimiz iki yıl içinde tam 2 milyar YTL, yani 2 kat-
rilyon TL kaynak aktardık.

Önümüzdeki sene yeni bir uygulama daha başlatmayı planlıyoruz. 

KÖYDES projemize, BELDES projemizi, yani nüfusu 10 binin altında 
olan küçük belediyelerimizi de dâhil ediyoruz. 

Bu iki projeye toplam 2.3 milyar YTL, yani son iki senenin topla-
mından daha fazla kaynak ayırıyoruz.

Dikkat ediniz, bu iki büyük proje Cumhuriyet tarihinin en önemli 
kırsal kalkınma projeleridir. 

Böylesine büyük bir kalkınma hamlesini gerçekleştirmek adına 
atılan bu büyük adım da bizi oldukça heyecanlandırmaktadır. 

Son olarak bütçenin genel büyüklüğünü ifade ederek bu bahsi 
kapatmak istiyorum.

Bütçe ödeneklerinin toplam miktarı 204.9 milyar YTL, bütçe ge-
lirleri toplamı 188.2 milyar YTL, buna göre de bütçe açığımız 16.7 
milyar YTL olarak öngörülmektedir.

Bu arada bütçe artışlarından söz ederken, bir başka müjde daha 
vereyim. 

Bu müjde, üniversite öğrencilerimizi sevindirecek bir adımdır; 
daha önce 130 YTL olan öğrenci burslarını 150 YTL’ye çıkarıyoruz. 

Değerli Arkadaşlarım…

Biliyorsunuz, mübarek ramazan ayının son günlerindeyiz. 

Artık, bütün İslam dünyasında ve yurdumuzun her yanında Rama-

zan bayramı için hazırlıklar yapılıyor. 

Biz de hükümet olarak, vatandaşlarımızın bayramlarını en iyi şe-
kilde kutlamaları, bayram coşkusunun en güçlü şekilde yaşanması 
için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. 

Evvela, bayram boyunca vatandaşlarımızın birbirleriyle kucaklaş-
maları hususunda önemli bir engeli ortadan kaldırmak maksadıy-
la, ulaşımda büyük kolaylıklar sağlama kararı aldık. 

Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz 
hale getirdik. 

22 Ekim 2006 Pazar gününden, 25 Ekim Çarşamba gününün biti-
mine kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müesseseler 
ve işletmecilerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin hiçbirinden 
ücret alınmayacak. 

Zaten, sizler yerel yönetimlerimizin başındaki yöneticiler olarak 
bunları en iyi biçimde milletimize duyuracak, takibini yapacak, 
uygulama aşamasında gerekli kolaylıkları sağlayacaksınız.

Bayramda şehir içi ulaşımın aksamadan sürdürülmesi, vatan-
daşlarımızın bir yerden bir yere huzur içinde yolculuk etmesi için 
sizlere büyük sorumluluk düşüyor. 

Bunu da en iyi biçimde yerine getireceğinize, bu konudaki tedbirle-
ri alacağınıza eminim. 

Yine, 21 Ekim Cumartesi gününden, 25 Ekim Çarşamba gününün 
sonuna kadar otoyol ve boğaz köprülerinden geçişleri ücretsiz hale 
getirdik. 

Bu süreler içinde kesinlikle hiçbir vatandaşımızdan bu hizmetler 
karşılığında ücret talebinde bulunulmayacaktır. 

“MEDENİYETLERİ SEMBOLLEŞTİREN 
ŞEHİRLERDİR”

1. Uluslararası Eminönü Sempozyumu (17 Haziran 2006)

İstanbul’u seven, İstanbul için düşünen saygıdeğer konuklar…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Öncelikle, başta Eminönü Belediye Başkanımız olmak üzere bu 



58 59

BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU

programa emeği geçen herkesi kutluyorum. 

Burada İstanbul’un ve Eminönü’nün geleceğini konuşacak olan 
aydınlar, bilim adamları, inanıyorum ki, hepimiz için yol gösterici 
meşaleler yakacaklardır. 

İstanbul aşkını yüreklerimize nakşeden büyük şair Necip Fazıl’ın 
“İstanbul benim canım, vatanım da vatanım” dediği, Yahya Ke-
mal’in “Aziz İstanbul” diye seslendiği ve Mimar Sinan’ın büyük 
eserler vererek süslediği bu şehre hizmet etmek, benim için her 
zaman şereflerin en büyüğü olmuştur. 

“İstanbul’u sevmezse gönül aşkı ne anlar” diyen şairler- sanatkar-
lar ince medeniyetimizi şiirle, musikiyle, mimariyle, aşkla daha da 
inceltmişlerdir.

En büyük aşkım olduğunu ilan ettiğim İstanbul, benim gözümde 
dünyanın gönül merkezlerinden biridir.

Ben, bu aziz şehre yürekten bağlıyım. 

Zira İstanbul’u, Türkiye’nin özeti olarak görüyorum.  

İstanbul’un içindeki İstanbul da büyük ölçüde Eminönü’dür.

Dünyanın sıfır noktası olan Eminönü tarihin, medeniyetin, kültü-
rün, irfanın, ilmin, mimarinin, estetiğin merkezidir.

Burada Ayasofya ile Sultanahmet, burada Süleymaniye ile Darülfü-
nun, burada Kapalı Çarşı ile Mısır Çarşısı kol koladır.

Tarihi inşa eden, tarihin akışına yön veren Topkapı Sarayı burada-
dır.

Buradaki eşsiz tarihi eserler, dünya kültür mirasının en seçkin 
örneklerini temsil etmektedir.

Dolayısıyla bu mirasa öncelikle sahip çıkmak, bu tarihi dokuya 
uygun hizmetler üretmek son derece önemlidir. 

İstanbul ve İstanbul’un içindeki İstanbul olarak Eminönü her 
zaman bir arada yaşama kültürünün sembollerini, uygarlıkların 
birbirini reddetmeden, çiğnemeden muazzam  terkibini yaşatır.

Özetle burada bütün canlığıyla yaşayan bir medeniyet vardır.

Bize düşen bu medeniyeti sahiplenmek, bu medeniyet birikimine 
yeni ilaveler yapmaktır.  

Sadece var olanı muhafaza etmek bizi İstanbul’a ve Eminönü’ne ait 
kılmaya yetmeyecektir. 

Değerli Konuklar…

Bildiğiniz gibi, aslında şehir medeniyetin, medeniyet de şehrin 
kendisidir.

Medeniyet kavramının şehirden gelmiş olması, şehirde üretilmiş 
olması, şehir ve insan, şehir ve toplum üzerine daha çok düşünme-
mizi zorunlu kılıyor. 

Toplumların medeniyet yolunda mesafe alması, şehirlerin kaderiy-
le doğrudan ilgilidir. 

Zira, medeniyetleri sembolleştiren şehirlerdir. 

İstanbul, sokaklarıyla, meydanlarıyla, yollarıyla, eserleriyle bize 
büyük bir medeniyet terkibini sunmaktadır.

Bu terkip ölü bir terkip değil, yaşayan, her zaman kendini yeniden 
üreten bir terkiptir.

Nefes alıp verir ve dinlersek, dilinden anlarsak, şehir bizimle ko-
nuşur.

Zaten, bir şehre aidiyet hissi de, o şehrin dilini anlamaktan, o dille 
konuşabilmekten geçer.

İstanbul, sahip olduğu medeniyet birikimiyle yerel sınırları aşan, 
küresel etkiye sahip bir şehirdir. 

Kültürüyle, ekonomisiyle, ticaretiyle, sanatıyla, gündelik hayatının 
zenginliğiyle bir dünya şehridir.

Gururla söyleyebilirim ki, son yıllarda dünya üzerinde yıldızı en çok 
parlayan, en çok tanınan şehirlerden biri İstanbul’dur.

Kongre turizminin, kültür turizminin yıldızı en çok parlayan bu 
şehrine daha çok hizmet etmek zorundayız. 

Değerli Konuklar…

Şehirler dinamik mekanlardır ve değişimin dışında kalamazlar.

İstanbul da değişmektedir, değişmeye devam edecektir.

Ancak önemli olan, bu değişimin şehrin kimliğini ve ruhunu yaşa-
tarak gerçekleşmesidir.

Bugün İstanbul, finans sektörüyle, kültürüyle, sanatıyla, ticaretiyle, 
eğitimiyle, üretimiyle dünya çapında önemli bir merkezdir. 

İstanbul ile ilgili edebiyatın, İstanbul’a dair yazılanların çoğunlukla 
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geçmişe özlem duyan eserler olması aslında hüzün vericidir.

Türkçe’nin bütün edebi şaheserlerinde İstanbul bir rüya şehirdir 
ama, giderek bu rüya şehir hayatı zorlaştıran yönleriyle ele alın-
maktadır.   

Halbuki İstanbul, bugün de dipdiri bir medeniyet birikimini yaşat-
maktadır.

Yüzyıllar sonra da bu zenginliğini geliştirerek muhafaza edecektir.

Elbette bunun için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. 

Zira şehir, sahiplenmeden, ruhuna eğilmeden, onunla konuşma-
dan şehir olamaz. 

Şehirli olmanın gereği, şehrin maddi ve manevi bütün birikimleri-
ne, tarihi dokusuna sahip çıkmaktır.  

İşte bugün yapılan bu sempozyum bu sorumluluğun eseridir.

İstanbul aşkı, İstanbul aidiyeti bizi İstanbul’a layık hizmetler yap-
maya zorlayacaktır.  

Konuşmalarını dikkatle dinleyeceğimiz saygıdeğer bilim adamları, 
yazarlar ve aydınlar, inanıyorum ki, Eminönü’nün hem tarihi öne-
mini vurgulayacaklar, hem de yapılması gerekenlere işaret ederek 
bize ve yerel yöneticilerimize yol göstereceklerdir.

Eminönü Belediyemize, İstanbul’u ve Eminönü’nü sahiplenerek 
burada tebliğlerini sunacak olan bilim adamlarımıza, sanatçıları-
mıza teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

“MAHALLİ İDARELERİ 
GÜÇLENDİRMEK, DEMOKRASİYİ 

GÜÇLENDİRMEKTİR”
Türkiye Belediyeler Birliği’nin Yeni Hizmet Binası Açılışı Ve 

Meclis Toplantısı Konuşması (19 Eylül 2007)

Türkiye Belediyeler Birliği’nin saygıdeğer yöneticileri,

Değerli belediye başkanları,

Bu anlamlı günde hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Bu modern hizmet binasının, Türkiye Belediyeler  Birliği’ne ve tüm 
yerel yönetimlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin, belediye başkanlarımızın ufkunu 
açacak, işlerini kolaylaştıracak çalışmaları, bu güzel binada çok 
daha verimli bir şekilde gerçekleştireceğine inanıyorum.

Değerli Arkadaşlar, 

Günümüzde dünya genelinde gelişmişlik ölçütlerinin en önemlile-
rinden bir tanesi demokratik ve ekonomik yapının güçlü olması ise, 
bir diğeri de mahalli idarelerin güçlü olmasıdır. 

Demokratik ve ekonomik kalkınma ile yerel yönetimlerin gelişmiş-
liği arasında da doğrudan bir ilişki vardır. 

Güçlü demokratik sistemler, aynı zamanda yerel yönetimleri de 
güçlü olan sistemlerdir.

Bu alanlarda yüksek standartları yakalamış ülkelerin insanlarının 
yaşam kaliteleri ileri düzeylere çıkmaktadır. 

Ekonomik gelişmişlik konusundaki ölçüler, gayrı safi milli hası-
la, kişi başına düşen milli gelir, üretim, istihdam, ihracat, ithalat 
rakamları gibi unsurları içermektedir. 

Demokrasi ve özgürlükler konusunda da  dünya genelinde kabul 
görmüş belirli parametreler vardır. 

Bu parametrelerden bir tanesi de mahalli yönetimlerin güçlü yet-
kilerle donatılmış olması, yerel demokrasinin kurumsallaşması ve 
hizmetlerin mahallinde görülüyor olmasıdır.

Ülkelerin her biri, kendi tarihsel seyirlerine, siyasal ve sosyal yapı-
larına göre farklı yerel yönetim biçimleri geliştirmişlerdir. 

Bununla birlikte, çağdaş mahalli idarelerin ortak özellikleri, karar 
organlarının halk tarafından seçilmesi, tüzel kişiliklerinin olması, 
idari ve mali özerkliğe sahip bulunmaları olarak ifade edilebilir. 

Bu açıdan bakıldığında ülkemizdeki yerel yönetim yapısı, önceki 
dönemlerde çağdaş standartlardan oldukça uzaktı. 

Yetkilerin ve kaynakların merkezi idarenin elinde toplanması, 
geniş bir coğrafyaya ve büyük bir nüfusa sahip olan ülkemizde, 
kamunun hizmet sunumunda yetersizliğe ve çarpıklığa yol açmak-
taydı.  

Bu durum da, haklı olarak halkımızın mağduriyetine ve memnuni-
yetsizliğine neden olmaktaydı. 
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2002 yılında, milletimizin teveccühü ile iktidara geldiğimiz günden 
itibaren bu çarpıklığı gidermek için kolları sıvadık. 

Öncelikle, idari düzenlemelerle gerçekleştirilebilecek çalışmaları 
hayata geçirdik.

Ancak, sorun çok boyutlu ve derin olduğu için köklü bir mevzuat 
değişikliği yapmak gerekiyordu.  

4 Mart 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5302 Sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu ile 13 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 Sayılı 
Belediye Kanunu, bu yolda atılmış iki büyük adım olmuştur. 

Biliyorsunuz, her iki kanun da, vetolar sebebiyle, oldukça uzun ve 
meşakkatli bir sürecin sonunda yürürlüğe sokulabilmiştir. 

Sonuçta, diğer düzenlemelerle birlikte bu iki temel kanunun 
değişmesi, ülkemizde yerel yönetimler alanında yeni bir dönemin 
başlamasına büyük katkı sağlamıştır. 

Değerli belediye başkanları, 

Değerli Arkadaşlar, 

Mevzuat değişikliği yapmak, mevzuatı çağın gereklerine uyumlu 
hale getirmek çok önemlidir, ancak tek başına yeterli değildir.

Ülkemizde, mahalli idareler, özellikle de belediyeler bakımından 
en büyük sıkıntı, çok dağınık bir yapıya sahip olmalarıdır. 

Bilindiği gibi, nüfusumuzun dörtte üçü belediye sınırları içerisinde 
yaşamaktadır. 

Ancak, belediyelerimizin yüzde 80’e yakını, nüfusu 10 binden az 
yerleşim birimlerinde bulunmakta; belediye nüfusunun üçte ikisi 
ise nüfusu 500 binin üzerindeki yerleşim birimlerinde yaşamakta-
dır. 

Yani, bir tarafta küçük nüfuslara hizmet vermeye çalışan çok sa-
yıda belediye, diğer tarafta çok büyük nüfuslara hizmet vermekle 
yükümlü az sayıda belediye vardır. 

Belediyeleşme oranındaki ve belediye nüfusunun dağılımındaki bu 
çarpıklık, yönetim yapımızın en ciddi sıkıntıları arasında yer almak-
tadır. 

Üstelik, mahalli birimlerin tüzel kişiliklerini bir üst seviyeye çıkar-
ma konusundaki ısrar ve baskı zaman zaman yoğunlaşmaktadır. 

Köyler belediye, beldeler ilçe, ilçeler il, iller büyük şehir statüsüne 
geçmek istemektedir.

Bu dikey baskının en önemli sebebi, her bir birimin, bir üst statüye 
geçince daha fazla gelir elde edeceği ve hareket alanının genişle-
yeceği umududur. 

Oysa, sorun birimlerin statülerinde değildir. 

Asıl olan sistemin bir bütün olarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir 
yapıya kavuşmasıdır. 

Aksi halde, statülerin değişmesi, kaynak israfından öte bir anlam 
taşımaz.

Belediye sınırlarının yeniden belirlenmesi başta olmak üzere, bu 
çerçevede gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hepinizin malumudur. 

Ancak, soruna daha köklü ve kalıcı çözümler getirmek için bu ko-
nudaki çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 

Değerli Arkadaşlar,

Gerçekleştirdiğimiz yasal düzenlemeler, mahalli idareler siste-
minin yeni ve sağlıklı bir yapıya kavuşması için ihtiyacımız olan 
mevzuat altyapısını büyük ölçüde sağlamıştır. 

İki yılı aşkın süredir devam eden uygulamanın ışığında, sistemin 
sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için gerekli diğer adımlar da 
peyderpey atılmaktadır, atılacaktır.

Bu değişimde, hükümet olarak bizim yerel yönetimler anlayışımı-
zın büyük katkısı olduğunu belirtmek isterim. 

Bilindiği gibi, 2004 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde, 
büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin büyük bölümünü Ak 
Parti’li adaylar kazanmıştır. 

Biz, bu dönemde yaptığımız açıklamalarda, belediyeler arasında, 
parti mensubiyetine göre bir ayrım yapmayı kesinlikle reddettiği-
mizi ilan etmiştik. 

Nitekim, bu kararımızı uygulamada da gösterdik, tam anlamıyla 
hayata geçirdik. 

Örneğin, hangi partiye mensup olursa olsun, hiçbir belediyenin 
gelirinin yüzde 40’ından fazlasına, borcundan dolayı el konulması-
na izin vermedik. 

Böylece, belediyelerimizin personeline dahi maaş veremeyecek 
zayıflıkta kurumlar haline dönüşmesinin önüne geçtik. 

Ancak, belediyelerimizin, bilhassa mali kaynaklara ilişkin sıkıntıla-
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rının tümüyle bittiğini söyleyebilmemiz mümkün değildir. 

Belediyelerimizin yaşadıkları mali sıkıntıların gerisinde birkaç 
önemli sebep vardır. 

Bunlardan birisi, geçmişten gelen sıkıntılardır. 

Yani, önceki dönem yönetimlerinin aldıkları borçlar veya girdikleri 
taahhütlerin bugüne yansımasından kaynaklanan sorunlar vardır. 

Bu borçlar veya taahhütler, gerçekten hizmete müteallik konular-
dan doğmuşsa, bunları göğüslemek işin bir parçasıdır. 

Belediyelerimizin mali sıkıntılarının bir diğer sebebinin de kurum-
lar arasındaki kaynak dağılımından kaynaklandığının farkındayız. 

Yerel yönetimlerin mali sorunlarının çözümü ilk günden itibaren 
en önem verdiğimiz konuların başında gelmiştir.  

Türkiye’de sistem, geleneksel olarak mahalli idarelerin zayıflığı 
üzerine kurulmuştur. 

Böylece, merkezi yönetimler, uzun yıllar mahalli idarelerin mutlak 
anlamda kendilerine bağımlı kalmalarını sağlamışlardır. 

Oysa, çağdaş yönetim anlayışı, mahalli idarelerin zayıflığını değil, 
tam tersine güçlü ve olabildiği kadar bağımsız olmasını öngörmek-
tedir. 

Sivil toplumun en önemli unsurlarından biri olan mahalli idarelerin 
zayıflığı, demokrasinin güçlenmesine de engeldir. 

Bunun için, mahalli idareleri güçlendirmeyi, demokrasiyi güçlen-
dirmekle eşdeğer olarak görüyoruz. 

Mahalli idarelerin mali yönden tahkimi de, bu işin en önemli un-
surlarından biridir. 

İl özel idarelerin de yaptığımız düzenlemelerle, eskiden atıl birer 
yer olan bu kurumları, etkili birer hizmet ünitesi haline getirdik. 

İl özel idarelerimizin güçlenmesi, belediyelerimizin de işlerini 
kolaylaştırmaktadır. 

Belediyelerimizin mali sorunlarını, biraz önce ifade ettiğim husus-
ları göz önünde bulundurarak daha da güçlendireceğiz. 

Elbette ülkenin yönetim yapısının iliklerine kadar sinmiş bir anla-
yışın üstesinden, birkaç mevzuat değişikliği ve birkaç düzine idari 
kararla gelmek mümkün değildir. 

Bu, kararlılık ve çok çalışma yanında, zaman da alacak bir iştir. 

Fakat, şunu açıklıkla söylemek isterim ki, bu sürecin çoğu gitmiş 
azı kalmıştır. 

Bununla birlikte şunu da unutmamamız gerekiyor.

Mahalli idareler alanı, çok dinamik ve değişken bir alandır. 

Yapılan en radikal değişiklikler bile bir süre sonra yetersiz kalabil-
mektedir. 

Bunun için, biz geçtiğimiz yıllarda yaptığımız işlerin yeterli olduğu 
düşüncesine kapılıp, kendimizi değişime kapatmayacağız. 

Ülkenin ve toplumun değişen şartlarına uygun olarak, diğer alan-
larda olduğu gibi, mahalli idareler konusunda da yeni projeleri, 
yeni çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. 

Değerli belediye başkanları, 

Belediye başkanlığı, fevkalade zor ve zahmetli bir görevdir. Ama 
aynı zamanda insana ve şehre hizmet etmek gibi onurlu ve kutsal 
bir boyutu da vardır.

Çok büyük uğraşlar ve mücadeleler sonucunda elde edilen kurum-
sal ve toplumsal tecrübeler altın değerindedir. 

Belediye başkanlarımızın bu tecrübelerini paylaşmaları ve ortak 
bir akıl etrafında olgunlaştırmaları gerektiğine inanıyorum. 

Amerika’ya yeniden keşfetmek diye bir deyim var biliyorsunuz. 

Bizde, her 4-5 yılda bir, binlerce belediye başkanı Amerika’yı yeni-
den keşfe çıkar. 

Oysa, belediyelerimiz arasında oluşturulacak gerçekçi bir işbirliği 
ve dayanışma sistemi, pek çok sorunun çok daha kısa zamanda, 
çok daha az kaynak ve enerjiyle çözümünü mümkün kılacaktır. 

Gerek kendi belediye başkanlığım dönemindeki, gerekse de, hükü-
metteki tecrübelerim, bu işin daha sistematik bir hale getirilmesi 
gerektiğini göstermektedir. 

Türkiye Belediyeler Birliği, bu birikimleri toparlayıp, ihtiyaç duyan 
herkese sunabilecek bir mecra olabilir. 

Birliğin, bu çerçevede bir takım çalışmaları olduğunu biliyorum. 

Ama bunların daha ileriye götürülmesi ve en önemlisi de sistema-
tik hale getirilmesi gerektiğine inanıyorum. 
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Karşılıklı dayanışma ve işbirliğiyle birçok zorluğun üstesinden ge-
lebilir, tecrübemizi daha verimli sonuçlar için kanalize edebiliriz.

Türkiye Belediyeler Birliği’ne önümüzdeki dönem bu açıdan da 
önemli sorumluluklar düşmektedir. 

Bu düşüncelerle, Türkiye Belediyeler Birliğimizin yeni hizmet bina-
sının bir kez daha hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıla-
rımla selamlıyorum. 

“BİZİM SİYASETTEKİ TEK MURADIMIZ 
GÖNÜLLER KAZANMAKTIR”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni 
(27 Haziran 2007)

Aziz İstanbullular...

Sevgili hemşehrilerim...

Değerli dostlar...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle, sevgi ve saygılarımla selamlıyo-
rum.

“İstanbul benim canım, Vatanım da vatanım…” 

İstanbul’a çok değerli katkıları olacak, çok önemli hizmetler vere-
cek tesislerimizin açılışı vesilesiyle düzenlenen bu hayırlı törende 
sizlerin aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Beni mutlu eden bir başka husus da, İstanbul’un medeniyet mira-
sına yakışan seviyelere yükseldiğine bizzat şahit olmaktır.

Zira İstanbul hem ülkemizin özetidir hem de medeniyetimizin en 
önemli merkezlerinden biridir.

Bir dünya şehri olarak İstanbul’un yıldızının parlaması, itibarının 
artması Türkiye’nin yıldızının parlaması, Türkiye’nin itibarının 
artmasıdır.  

Dünya Kongre turizminin en önemli merkezlerinden biri haline 
gelen İstanbul özellikle son beş yıllık iktidarımız döneminde sayısız 
uluslar arası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Biliyorsunuz, daha iki gün önce dünyanın liderleri İstanbul’daydı. 

Türkiye’nin ekonomik gelişmesi ve uluslar arası itibarı arttıkça 
İstanbul’un saygınlığı, önemi, vazgeçilmezliği ve cazibesi artıyor. 

İstanbul’un hak ettiği hizmetleri sunmayı bu ülkeye en büyük bor-
cumuz olarak görüyoruz. 

Bakın bugün İstanbul için her biri birbirinden değerli tam 54 büyük 
tesisi hizmete açıyoruz.

Bunların arasında Büyükçekmece’de, Sultanbeyli’de ve Bahçeliev-
ler’de gerçekleştirilen atık su, yağmur suyu ve dere ıslahıyla ilgili 
önemli yatırımlar var.

Biliyorsunuz yağmur yağdığında İstanbul’da çok eskilerden beri 
önemli sıkıntılar yaşanıyor, inşallah bu tesislerle, benzeri başka 
tesislerle bu durumu adım adım değiştiriyoruz.

Artık her yağmurda vatandaşlarımızın yüreği ağzına gelsin istemi-
yoruz, bu görüntüler İstanbul’a yakışmıyor, inşallah yakın zamanda 
bu sıkıntı da ortadan kalkacaktır.

Florya Sahil düzenlemesi, Bayrampaşa’da, Fatih’te, Küçükçek-
mece’de, Pendik’te, Şile’de ve Tuzla’da tamamlanan parklarımızı, 
çevre düzenleme çalışmalarını, yeşil alanlarımızı da bugün yine 
hizmete açıyoruz.

Bunlar önemli, çünkü bu yatırımlar İstanbul’a nefes aldıracak, 
İstanbullulara huzur verecek, sağlık verecek, güzellik verecek 
yatırımlar...

Yine biliyorsunuz su kaynaklarıyla ilgili sıkıntılar gündemde, su-
yumuzu en iyi şekilde, en verimli şekilde kullanmak için yapılmış 
önemli projeleri de bugün faaliyete geçiriyoruz.

Bunlar arasında da Beykoz’da, Büyükçekmece’de, Küçükçekme-
ce’de, Kartal’da, Pendik’te, Sarıyer’de, Silivri, Sultanbeyli ve Tuz-
la’da gerçekten ihtiyaç duyulan içme suyu ve arıtma tesislerimiz 
var.

Bu kadar mı? Değil...

Yine Avcılar, Beykoz, Bahçelievler, Esenler, Güngören, Küçükçek-
mece, Sarıyer, Sultanbeyli, Zeytinburnu ve Üsküdar’da trafik düze-
nimiz açısından hayati değeri olan yollar, kavşaklar ve otoparkları 
da bugün hizmetinize açıyoruz.

Bitti mi? Daha bitmedi...

Beşiktaş, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Eyüp, Fatih, Kartal, 
Pendik, Silivri ve Tuzla’da eğitim, kültür, sağlık ve sportif faaliyet-
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lere büyük ivme kazandıracak sosyal tesisler açıyoruz.

Bunların yanında Adalar’ı da doğalgaza kavuşturuyoruz.

Aziz kardeşlerim...

Haritayı elinize alıp baktığınızda, bugün açılışı yapılan bu tesislerin 
İstanbul’un dört bir köşesine yayıldığını, İstanbul’daki büyük imar 
atılımını açıkça gözler önüne serdiğini göreceksiniz.

İstanbul medeniyetleri buluşturan, üç kıtayı birbirine bağlayan, 
tarihi birikimi ve eşsiz tabii güzelliğiyle dünyada benzeri olmayan 
bir şehir...

Bu şehri şanına yakışır, maneviyatına yakışır, geçmişine yakışır bir 
şehircilik anlayışıyla mamur hale getirmek için 1994 yılından bu 
yana çok önemli çalışmalar yapılıyor.

Elbette bu büyüklükte, bu kadar nüfusa sahip, Türkiye’nin her açı-
dan gözbebeği olan bir şehrin problemleri de büyük oluyor.

Buna yıllar yılı İstanbul’un kendi haline terk edildiğini, sıkıntılara 
hiç el atılmadığını, acil ihtiyaçların bile görmezden gelindiğini ekle-
yin.

1994 yılında İstanbul’a belediye başkanı olma onuruna erdiğimiz-
de sizlere İstanbul’u şehircilik açısından büyüklüğüne yakışır bir 
noktaya taşımanın sözünü verdik.

O dönemde güzel temeller attık, kötüye gidişi, ihmalleri durdur-
duk, geleceğe dönük planlamalarımızı en sağlıklı biçimde yaptık.

Bu son dönemde de başta başkanımız Kadir Topbaş olmak üzere 
Büyükşehir belediyemiz bu güzel başlangıcı taçlandıran hizmetle-
re, yatırımlara imza atıyorlar.

Bugün İstanbul şehircilik açısından 1994 yılının İstanbul’uyla 
karşılaştırılamayacak kadar ileri bir noktadadır, bunu da büyük bir 
gururla, bahtiyarlıkla söylüyorum.

Sorunlar bitti demiyorum, ama öyle bir seviyeye gelindi ki, yakın 
gelecekte İstanbul’un temel şehircilik uygulamaları bakımından 
önemli bir eksiğinin kalmayacağı bugünden görülüyor.

Bakınız bugün 54 tesisi aynı anda hizmete açıyoruz.

Bu şehir görev süresi boyunca bu kadar tesis açmamış başkanlar 
da gördü.

Biz onların bıraktığı kötü mirasın yükünü de taşıyarak bugünlere 
geldik.

O günleri hatırlarsınız, İstanbul’un ve  İstanbullunun ihtiyaçlarına 
harcanması gereken kaynaklar bizzat emanetin sahipleri tarafın-
dan nasıl talan ediliyordu.

Bizden önceki İstanbul, skandallar şehri haline gelmişti. 

Çöp dağları sokakları istila etmiş, İstanbul bir damla suya hasret 
kalmıştı. 

İhtiyaçlar giderilmiyor, problemler dağ gibi birikiyor, paralar hırsı-
za, arsıza, yolsuza gidiyordu.

Bunun adına da sosyal demokrat belediyecilik diyorlardı.

Sosyal boyutu yok, hizmet boyutu yok, demokrasi boyutu yok, top-
lumun ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek yok ama, siyasetlerinin 
adı sosyal demokrat belediyecilik. 

İşte o günlerden bugünlere geldik.

Şimdi onlara sorsanız, takdir etmesini de bilmezler.

Ama sizler neyin ne olduğunu, İstanbul’un nereden nereye geldiği-
ni çok iyi biliyorsunuz.

Bizim İstanbul’a sevdamızın ne kadar derin olduğunu siz gayet iyi 
biliyorsunuz.

Sevgili İstanbullular...

Son üç yılda İstanbul’a yapılan yatırımların tutarı 14 milyar YTL’dir.

Bu para ne için harcanıyor?

Şundan emin olun ki sizlerin rahatınız için, huzurunuz için, İstan-
bul’un bugünü ve yarınları için harcanıyor.

İstanbul adım adım geleceğini inşa ediyor.

Bakınız bu yatırımlarla 2012 yılında İstanbul 250 km uzunluğunda 
bir metro ağına kavuşacak.

Yine son üç yılda 110 adet kavşak ve yol yapıldı, 2 adet tünel yol 
çalışması da sürüyor

Bildiğiniz gibi E-5’i 12 şeride çıkardık, inşallah metrobus da hizme-
te giriyor

138 bin olan otopark kapasitesine 166 bin araçlık otopark kapasi-
tesi ekleniyor

Deniz ulaşımında yüzde 30’luk bir büyüme sağladık.  

İstanbul-Bursa hattını biliyorsunuz 21 nisan 2007’de hizmete açtık 
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ve iki büyük şehrimizi 75 dakikalık mesafeye indirdik. 

Tek bilet uygulamasına geçtik, bu uygulamayla yolculukta önemli 
oranda artış sağlandı.

İstanbul’da yeşil alan  miktarı yüzde 50 oranında arttırdık.  

İstanbul’un her yanına bugün de bazılarını hizmete açtığımız tür-
den şehir ve bölge parkları yapıyoruz.  

Biliyorsunuz lalelerle İstanbul yeniden tarihi estetiğine kavuşuyor. 

91 km dere ıslahı yapıldı, sel baskınları artık yavaş yavaş tarihe 
karışıyor.

Deniz temizleniyor, 171 noktada yüzülebilir kriterlere ulaşıldı.

Bizim anlayışımızda her şey insana endeksli, her şey insanımızın 
mutluluğu için...

Bakın son üç yılda 382 bin genç gencimize, genç kızlarımıza, ka-
dınlarımıza İSMEK’te meslek eğitim verildi.

Neden? Gençlerimiz daha rahat iş bulsun, üretime katılsın diye...

18 bin çağdaş konut yapıldı.

Neden? İstanbullular sağlam, depreme dayanıklı, çevresel zengin-
liğe sahip, sıcak evlerde otursunlar diye, hayal ettikleri yuvalarına 
kavuşsunlar diye... 

Biliyorsunuz İstanbul 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak seçil-
di. Bu gururu yaşadık, heyecanla hazırlanıyoruz.

Her şey önce tarihi mirasa sahip çıkmakla başlıyor, bu fikirden 
hareketle geçmişimizden yadigar olan 52 adet tarihi eseri restore 
edildi.

30 kadın ve aile sağlığı merkezi açarak binlerce insanımızın hizme-
tine sunuldu.

İstanbul’da tam 203 bin öğrencimize eğitim yardımı sağladık ve 
125 okulumuza spor salonları yaptık. 

Pek çok dev uluslararası organizasyona ev sahipliği  yapıldı, İstan-
bul dünyanın en çok konuştuğu şehirler arasında edindiği konumla 
dikkatleri üstüne çekti.

Değerli İstanbullular, 

Bunlar İstanbul’un yönetiminde belediyemiz ile İstanbullular ara-
sında bir dayanışmanın, bir sinerjinin, bir duygu ve hedef birliğinin 
tesis edildiğini gösteren güzel işaretler...

İnanıyorum ki İstanbul’un geleceği açısından da hepimize umut 
veren, heyecan veren, gurur veren gelişmeler...

İstanbul inşallah yakın gelecekte sadece tarihi ve doğal güzellikle-
riyle değil, şehircilik başarısıyla da dünyanın en önemli şehirlerin-
den biri haline gelecektir.

Çok iyi bir noktadayız, daha güzel günlerin nişanesi olan bir şehir-
cilik başarısı yakalamış durumdayız.

İşte bizim farkımız bu, AK Parti’nin farkı bu, bizim sizlerle muhab-
betimizin, İstanbul sevdamızın, hizmet aşkımızın sonucu bu...

Biz kavga için, menfaat için, şöhret için değil, bu ülkeye hizmet 
için, milletimize hizmet için, çocuklarımızın geleceğine hizmet için 
siyaset yapıyoruz.

Bizim siyasetteki tek muradımız gönüller kazanmaktır. 

Milletimizin rızasını, hayır duasını almaktan başka hiçbir arzumuz 
yoktur.

Biz kazanalım ama ülke kaybetsin, biz kazanalım ama millet kay-
betsin diyenlerden değiliz.

İşimizi sevgiyle yapıyoruz, verdiği oyları milletimiz helal etsin isti-
yoruz.   

Attığımız her adımı vicdanımızda muhasebesini yaptıktan sonra 
atıyoruz.

Allah’a şükür ki, Türkiye çok büyük bir dönüşüm yaşıyor.

81 vilayetimize aşkla heyecanla çok ama çok büyük eserler kazan-
dırdık.

Başkaları lafla peynir gemisini yürütmeye çalışırken biz hiçbir şeh-
rimize eli boş gitmemenin onurunu yaşıyoruz.  

Ve şimdi, Türkiye için sizlerin yeniden gönül rızanızı, hayır duanızı 
istiyoruz.

Daha Türkiye için, insanımız için, geleceğimiz için, İstanbul için ve 
diğer bütün şehirlerimiz için daha yapacak çok işimiz var diyoruz.

Bize inanıyor musunuz?

Bize güveniyor musunuz?

Allah milletimizin yolunu açık etsin.

Allah ülkemizin bahtını açık etsin.
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Allah yardımcımız olsun.

Birbirinden önemli bu 54 tesisin yapımında emeği geçen her arka-
daşımı, her kardeşimi gönülden kutluyorum, bu eserlerin İstan-
bul’a hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.  

“İSLAM MEDENİYETİ, ŞEHİRLERİ 
İNSANLARIYLA ZENGİNLEŞTİRİR”

İslam Başkentleri Ve Kentleri Teşkilatı 11. Genel Konferansı 
(18 Haziran 2007)

Değerli konuklar...

Saygıdeğer katılımcılar...

İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı’nın 11. Genel Konferan-
sı’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Dünyanın her köşesinden gelerek ülkemizi, başkentimizi onurlan-
dıran değerli konuklarımıza ülkemize hoş geldiniz diyor, kendi-
lerini ağırlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğumuzu ifade 
etmek istiyorum.

Malumunuz olduğu üzere, İslam medeniyeti asırlar süren ve bugün 
de çok geniş bir coğrafyada en canlı biçimiyle yaşanmakta olan, 
insanlığa her alanda çok önemli kazanımlar getirmiş bir büyük 
medeniyettir.

Bu medeniyetin mensupları insanlığın hem ahlaki, hem de ilmi 
bakımdan tekamülü, farklı inanç ve kültür grupları arasında barı-
şın ve esenliğin tesisi adına çok zengin bir medeniyet birikimi inşa 
etmişlerdir.

Bugün bizler,  insanlığın ahlaki ve insani değerlerden uzaklaşma-
dan gelişmesi, barış ve esenlik içinde bir arada yaşaması için yol 
gösterici muazzam bir medeniyet mirasına sahibiz.

Günümüzde sadece İslam ülkeleri için değil, bütün toplumlar için 
bu muazzam mirastan alınacak dersler vardır.

Bugün dünya, ilerleme fikrini sadece maddi faktörlerle ve güç iliş-
kileriyle açıklama yanılgısının sıkıntısını çekmektedir.

İlerleme fikrinin felsefi derinliğini kaybederek kuralsız bir rekabe-
te, vahşi bir yarışa dönmüş olması, özellikle son on yılların, ama 
onun da ötesinde yüzyılımızın sıkıntısıdır.

Sadece masumiyeti zedeleyen savaşlardan, hak ve hukuk tanıma-
yan çatışmalardan, savunmasız çocukları bile basit parmak hesap-
larıyla ölüme gönderebilen şiddet kültüründen söz etmiyorum.

Aynı zamanda adalet olgusunu hesaba katmayan, bazı toplumların 
zenginleşmesi adına bazı toplumları yoksulluğa mahkum eden, 
vicdani ölçüleri bir hayat kriteri olmaktan uzaklaştıran anlayışlar-
dan söz ediyorum.

Beni mazur göreceğinize inandığım için sözün burasında bir muha-
sebe çağrısında bulunmak istiyorum. Hepimizi ilgilendiren, hepi-
mizin sorumluluğunu hatırlatan bir çağrı olmasını istiyorum. 

Bugün Dubai’den Sana’ya, Kuveyt’ten Senegal’e, Kahire’den Ka-
raçi’ye, İstanbul’dan Hartum’a, Riyad’dan Ramallah’a, Bağdat’tan 
Beyrut’a gittiğimiz zaman gördüğümüz çelişkiyle açıkça yüzleşmek 
durumundayız. 

Muazzam bir zenginlik ile büyük bir yoksulluğun aynı anlam dün-
yasını paylaşan toplumlar arasında bu kadar bariz olması büyük 
bir çelişkidir. 

Bu çelişki, toplumlarımızı, şehirlerimizi hangi adalet duyguları te-
melinde ele aldığımızı, insanı ve toplumu ne kadar merkeze aldığı-
mızı gösteren acı bir gerçektir ve bu çelişkiyi gidermeye mecburuz. 

Sadece maruz kalınan haksızlıklarla izahı mümkün olmayan bu 
çelişkinin telafisi için medeniyet kavramına yüklediğimiz anla-
mı sorgulamalı ve insanlığın ortak birikiminden, başka ülkelerin 
tecrübelerinden dersler almalı, yeni bir dayanışma ruhu ortaya 
koymalıyız. 

Geri kalmışlık yalnızca geri bırakılmışlıkla izah edilemez, sadece 
sair, harici faktörlerle açıklanamaz. Toplumların kendi iç dina-
mikleri, kendi iç işleyişleri, kendi iç yapıları da değerlendirmeye 
alınmalıdır.

Bizim medeniyet, şehir ve tarih tecrübemize göre bütün inançlar 
emniyet altındadır.

Bu yüzden başkentlerimiz, kentlerimiz tarih boyunca barış ve hoş-
görünün adresleri olmuştur. 

Bu yüzden medeniyetlerin çatıştığı değil, buluştuğu bir dünyanın 
mümkün olduğunu söylüyor ve Türkiye olarak, hükümet olarak 
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Medeniyetler İttifakının öncülüğünü yapıyoruz. 

Unutmayalım ki, medeniyet ve şehir ne sadece yüksek binalardır, 
ne sadece maddi kalkınmadır. 

Zira bugün en çok maddi kalkınmayı sağlamış, en çok gelişmiş 
ülkelerin metropollerinde bile milyonlarca yoksul insanın evsiz ve 
barksız her türlü istismara açık olduğunu biliyoruz.  

Büyük bilimsel ve teknolojik buluşlara rağmen, pozitif bilimlerdeki 
önemli atılımlara rağmen, büyük kalkınma ve zenginleşme adım-
larına rağmen yaşadığımız yüzyıl kanaatimce insanlığın topyekun 
kazançlı çıktığı, insanlığın bir bütün olarak kazandığı, refah ve 
adaletin yaygınlık kazandığı bir yüzyıl olamamıştır.

Aksine, bu yüzyılın tarihi, milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan 
iki büyük dünya savaşının ve yüzlerce bölgesel çatışmanın, yüzler-
ce manasız güç savaşının yaraladığı müessif bir tarih olmuştur.

Medeniyetin kriteri sadece madde değil, sadece kapital değil, sa-
dece rekabet değil, sadece yüksek gökdelenler değil, insani değer-
lerin ve erdemlerin gelişmesi olmalıydı. 

İşte bugün, dünyada hala çoğunluğa sahip olduğuna inandığım aklı 
selim sahipleri olarak, belki de insanlık tarihinin en kritik imtiha-
nından geçiyor, en zor sorularıyla karşı karşıya bulunuyoruz.  

Terör ve çatışmalar arasında kalan, açlık, fakirlik ve hastalıklardan 
muzdarip olan, cehalet kıskacından kurtulamayan insanlar hayata 
tutunma mücadelesi veriyor.

Madalyonun bir yüzü amansız bir yaşam mücadelesini ortaya koyu-
yor, diğer yüzü ciddi bir değer erozyonunu… 

Tüm bu olumsuzluklara karşı uzlaşı, dayanışma ve ortak hareket 
kültürünün gelişmesi gerekiyor.

Teröre karşı ortak bir mücadelenin, açlık ve cehalete karşı küre-
sel bir dayanışmanın, tahammülsüzlük ve aşırılıklara karşı uzlaşı 
kültürünün geliştirilmesi önem taşıyor.

Türkiye olarak Afganistan’dan Lübnan’a kadar dünyanın birçok 
noktasında barışa katkı vermek için bulunmamız ortak mücadele 
anlayışımızın bir neticesidir. 

Türkiye olarak Hartum’dan Açe’ye kadar birçok şehirde insani pro-
jeler yürütmemiz dayanışma idealimizin bir neticesidir.

Yine Türkiye olarak Medeniyetler İttifakı inisiyatifinde görev üstlen-
memiz kültürler ve medeniyetler arasındaki uzlaşı arayışının bir 
sonucudur.

Değerli dostlar...

Değerli Davetliler...

Burada İslam başkentleri ve kentlerinin İslam medeniyetine 
yaraşır bir güzellikle, bir zenginlikle, insani hassasiyetle yeniden 
imarını ve şehirlerimizin yeniden içinde yaşayanları onurlandıran 
şehirler haline getirilmesini konuşmak üzere toplanmış bulunuyo-
ruz.

Bize göre şehir, medeniyetle eş anlamlıdır ve şehrin ruhu, şehrin 
asli karakteridir. 

İslam medeniyeti, adı üstünde, yücelttiği bütün değerleri yaşadığı 
şehirlere de yansıtan, insanı yaşadığı şehirle, şehirleri insanlarıyla 
zenginleştiren, ziynetlendiren bir medeniyettir.

Bugün İslam toplumları geçmişin bu lekesiz güzelliği, bu üstün 
seviyesi, harcı bilgi ve hikmetle karılan bu abide şehirlerle gurur-
lanıyor, ilhamını bu şehirlerden alıyor.

Mekke olmadan, Medine olmadan, Kudüs olmadan, Bağdat ol-
madan, Şam olmadan, Kahire olmadan, Isfahan olmadan, Sana 
olmadan, İstanbul olmadan, Bursa olmadan, Diyarbakır, olmadan, 
Semerkand olmadan, Buhara olmadan, Kurtuba ve Saraybosna ol-
madan bu büyük medeniyeti, bu muazzam medeniyeti ifade etmek 
imkansızdır.

İslam medeniyeti kavramı her telaffuz edildiğinde bu muhteşem 
şehirlerin silüetlerinin, kubbeler ve minarelerle süslenen uhrevi 
atmosferlerinin, ahlak ve güzellikle yoğrulan gönül zengini insan-
ların  akla gelmesi tesadüf değildir. 

Bu şehirler bizim gurur kaynağımız olduğu gibi, şehircilik ve mi-
mari alanındaki ölçülerimiz, örneklerimizdir de aynı zamanda...

Bugün İslam dünyasının yaşadığı ekonomik ve sosyal meselelerin 
temelinde bu kadim rotadan sapmanın payı büyüktür.

Yeniden bu abide şehirlere bakmak, yeniden bu abide şehirleri inşa 
eden medeni mirasa dönüp anlamak durumundayız.

Elbette bu devrin, bu zamanın çok geniş alanlara yayılan problem-
leri, sıkıntıları var.

Nüfus artışı, göç, çarpık kentleşme, kentlilik kültürünün gelişeme-
mesi,  bütün toplumlar için işleri epeyce zorlaştıran faktörler...

Nüfusla birlikte ihtiyaçlar da artıyor, sıkıntılar da çoğalıyor.
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İstanbul gibi bir dünya şehrinin yönetiminden bugünlere geldiğim 
için şehirlerimizin bütün zorluklarını yakından biliyorum. 

Şehirlerimizin tarihi ve kültürel zenginliğini sadece korumak yet-
miyor, şehrin ruhuna ve dokusuna uygunluk içinde sosyal gelişme-
yi sağlamak gerekiyor.  

Bilmeliyiz ki, insan öncelikli arayışlarla bütün bu problemleri çözü-
me kavuşturmak, hayatın bozulan dengesini kurmak mümkündür.

Ben buna gönülden inanıyorum ve bu yöndeki bütün gayretleri de 
son derece değerli buluyorum.

İnşallah çok seçkin bir katılımcı topluluğunun onurlandırdığı bu 
konferans önümüze yeni açılımlar, yeni umutlar koyacaktır.

Bu toplantıya ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyemize, 
İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatının saygıdeğer Genel Sek-
reterine, toplantıya katılan bakan ve belediye başkanlarına çok 
teşekkür ediyorum.

Bu duygularla sözlerime son veriyor, sizlere sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum.

“BELEDİYELERİMİZ, İHTİYACI OLANA 
ANA ŞEFKATİYLE KOŞMALI”

3. Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası (27 Mart 2007)

Değerli arkadaşlarım...

Sevgili hanımlar...

Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası’nın ülkemize ve Türk siyasi 
hayatına yeni fikirler, yeni değerler ve önemli açılımlar katmasını 
temenni ediyorum.

Ak Parti iktidarı, bildiğiniz gibi bir ilki gerçekleştirerek 5. hizmet 
yılında ilk günkü aşk ve tazelikle görevini sürdürüyor.

Geriye dönüp baktığımızda Türkiye’nin uzun yıllar hasretini çektiği 
huzur ve istikrar ortamının bu dört yılı aşkın zamanın tamamında 
hüküm sürdüğünü görüyoruz. Bu gerçek bile, Türkiye’nin iyi yöne-
tildiğinin bir delilidir.

Ekonomide nereden nereye geldiğimizi biliyorsunuz, aradaki fark 
akla kara kadar belirgindir, barizdir.

Akıllı, donanımlı, dikkatli, cesaretli, halkın ihtiyaçlarını ve ülke 
menfaatlerini bire bir gözeten bir yönetim anlayışıyla Türkiye, 
uçurumun kenarından döndürülmüş, dünyanın en hızlı büyüyen, en 
çok ümit vadeden ülkelerinden biri haline gelmiştir.

Ancak biz yine de geçen dört yılı aşkın zamanı yanlışların düzel-
tilmesi, Türkiye’nin gidişatının doğru bir güzergaha oturtulması 
olarak görüyoruz.

Türkiye şuan sağlanan istikrar ve güven ortamıyla güçlü bir zemin 
oluşturmuştur.  İnanıyorum ki, bu zemin üzerinde önümüzdeki 
dönemde daha büyük bir atılım ve büyüme gerçekleştireceğiz. 

Çünkü bu iktidar dönemimizde bir yandan Türkiye’yi imkanlar 
ölçüsünde en ileri kalkınma noktalarına taşımaya gayret ederken, 
bir yandan da geçmiş iktidarların milletimizin sırtına yüklediği ağır 
yükü hafifletmeye çalıştık.

Devraldığımız tablo bizim beklentilerimizin de ötesinde bir felaket 
tablosuydu, son derece kıt imkanlarla yola çıktık. Hatırlayınız o 
günlerin Türkiye’si adeta müflis bir tüccar gibi, kartopu gibi bü-
yüyen borç ve faiz yükü sebebiyle kaynaklarını günü gelmeden 
tüketen bir ülke haline gelmişti.

Biz böyle kötü bir miras devraldık, geleceğe dönük imkanları tüke-
tilmiş, istismar edilmiş, iflasa sürüklenmiş bir Türkiye gerçeğiyle 
yüzleştik.

Ama mazeret üretmedik, bu kötü tablonun arkasına gizlenmedik, 
milletimizin bize yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getirerek 
Türkiye’yi içine düştüğü girdaptan çıkarmak için hemen kollarımızı 
sıvadık, işe koyulduk.

Burada bütün kesimleriyle milletimizin bize verdiği büyük deste-
ği, özel sektörümüzün geleceği kazanmak adına ortaya koyduğu 
büyük azim ve gayreti anmadan, şükran hislerimizi ifade etmeden 
geçemeyiz. Türkiye böyle bir güç birliğiyle, böyle sağlam bir var 
olma iradesiyle ayağa kalkmıştır, bugünlere gelmiştir.

Değerli arkadaşlarım...

Bütün ülkeler dönem dönem çeşitli sebeplerle, yönetim zafiyetle-
riyle ya da dünyadaki konjonktürel gelişmelerle böyle zor dönem-
ler, böyle ağır krizler yaşayabilir.
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Burada önemli olan o ülkelerin insanlarının varoluş iradelerini 
kaybetmemeleri, düştükleri yerden yeniden ayağa kalkmak için 
gerekli direnç ve gücü gösterebilmeleridir.

Şükürler olsun milletimiz tarih boyunca bıçak ne zaman kemiğe 
dayanmışsa, ne zaman üstümüzde kara bulutlar dolaşmaya başla-
mışsa yumruk gibi birbirine kenetlenerek dimdik ayağa kalkmayı 
başarmıştır.

Biz bu enerjinin, bu sinerjinin, milletimizin bu büyük potansiyelinin 
daima farkında idik, bizi bugünlere taşıyan değişimi hayata geçirir-
ken en büyük dayanağımız da milletimizin iradesiydi.

Millet derken, elbette bu ülkenin her bir ferdini, her insanımızı, 
her vatandaşımızı kastediyoruz. Ancak bu bütün içinden bir parçayı 
özellikle öne çıkaracak olursak, bu kadınlarımız olur, olmalıdır.

Kabul etmeliyiz ki, Türkiye’nin çok uzun yıllar boyunca devam eden 
sıkıntılı zamanları boyunca sırtımıza yüklenen faturaların en ağırını 
kadınlarımız ödemiştir.

Eğer hayatın her alanında hızlı bir çöküş yaşanmasına, her gün 
kepenkler kapanmasına, her gün işsizler ordusuna yeni işsizler 
katılmasına, devletin memuruna ödeyecek parası bile kalmaması-
na rağmen bu ülkenin sırtı yere gelmediyse, bunda kadınlarımızın 
ayakta kalma direncinin büyük rolü vardır.

Onlar aile ocağını ayakta tuttular, yokluklar içinde, sıkıntılar içinde, 
akıllara durgunluk verecek mücadelelerle her gün sofralara çorba 
koymayı, aş koymayı başardılar. Umutsuzluğun hayatın önündeki 
en önemli tehdit olduğu zamanlarda bile çocuklarımızın, gençleri-
mizin moralini yükseltmek, hayallerini canlı tutmak için didindiler. 
Okullarda, hastanelerde, iş yerlerinde, fabrikalarda, tarlalarda, 
belki herkesten daha azına razı olarak bu ülkenin pes etmemesin-
de, direncini kaybetmemesinde baş rolü oynadılar. Sosyal hayatın 
arızalarını giderdiler, insanlarımızın yaralarını sardılar, herkesin 
tükendiği yerde onlar çaresizliğin çaresi oldular, toplumsal hayata 
da kol kanat gerdiler.

Bunu yaparken onları besleyen, onları güçlendiren, onları zengin-
leştiren en önemli unsur, kadın ruhuydu, kadın ruhundaki cevher-
di.

Dünyanın en zor işi, en meşakkatli görevi bir çocuk büyütmek ve 
yetiştirmektir, hayattaki başka hiçbir şey annelik kadar büyük 
fedakarlık gerektirmez.

Kadın ruhu işte bu zor görevin üstesinden gelecek, bu büyük feda-
karlığı gözünü kırpmadan yerine getirecek kadar büyük bir cevhe-
re, büyük bir güce, sevgiye ve merhamete sahiptir.

Yani bir toplumu güçlü kılan, dirençli kılan, yenilmez kılan her 
şeye...

İşte bu sebeple, Türkiye’nin bugüne kadar iyiye doğru, güzele doğ-
ru, ileriye doğru aldığı her mesafede en büyük pay kadınlara aittir.

Bu sebeple hayatın her alanında kadınlarımızı başımızın tacı olarak 
görüyoruz.

Buna elbette siyaset de dahildir, hem merkezi siyaset, hem yerel 
siyaset...

Değerli hanımlar...

AK Parti çatısı altında buluşan idealist, hayal sahibi, umut sahibi, 
hedef sahibi insanlar olarak, inanıyorum ki hepimiz siyaseti bu 
ülkeye hizmetin bir aracı, bir yolu olarak görüyor, buna inanıyoruz.

Bizim asıl muradımız siyaset yapmak, siyaset sahnesinde yer sahi-
bi olmak, birtakım mevki ve makamlara kavuşmak değildir, hiçbir 
arkadaşımın bundan farklı bir beklentisi olduğuna da inanmıyo-
rum.

Ama öte taraftan, sıklıkla yapıldığı gibi sonu millete hizmete çıkan 
bu yolda gençle yaşlıyı, doğuluyla batılıyı, köylüyle kentliyi nasıl 
birbirine rakip görmüyorsam, kadınla erkeği de bir rekabet yarışı-
nın iki tarafı olarak görmüyorum.

Eskilerin çok yerinde söyleyişiyle kadınla erkek bir elmanın iki 
yarısı gibi birbirine denk, birbirini tamamlayan, bütünleyen varlık-
lardır.

Biz modern dünyanın düştüğü yanlışa düşerek kadınla erkeği bir-
birine kırdırma hatasını işlemeyeceğiz.

Elbette kadın haklarını savunacağız, elbette kadına uygulanan ay-
rımları ve şiddeti nefretle kınayacak, bununla mücadele edeceğiz, 
bunlar bizim görevimiz. 

Ancak kadınlara siyaset hakkı lütfediyormuş gibi bir tavır içine 
girmeyeceğiz.

Çünkü biz AK Parti olarak baştan beri zaten siyaseti, tıpkı sosyal 
hayat gibi, tıpkı aile gibi kadınla erkeğin birlikte yaptığı, birlikte 
ürettiği, birlikte hayata geçirdiği bir uğraş olarak gördük, görüyo-
ruz.
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Bugün partimizin yetkili kurullarında, teşkilatında, bakanlar ku-
rulumuzda, bürokrasinin her kademesinde görevlerini başarıyla 
yürütmekte olan hanım arkadaşlarımız da, bulundukları yerlere 
gösteriş amacıyla gelmediler, hak ettikleri için, layık oldukları için 
kendi gayretleriyle, kendi kaliteleriyle geldiler.

Hanımlarımızın siyaset içindeki ağırlıklarını asla yapay şekilde, 
zorlama gayretlerle arttırmak eğilimi içinde değiliz, buna da gerek 
duymuyoruz.

Biz siyasette kadınlarımızın ruhlarıyla, enerjileriyle, fikirleriyle, 
hassasiyetleriyle, hedefleriyle birlikte bulunmalarını Türkiye için 
son derece gerekli ve önemli görüyoruz.

AK Parti’nin kuruluşundan bugünlere gelinceye kadar hem par-
ti faaliyetlerimizde, hem de hükümetimizin bütün icraatlarında 
kadınlarımızın oynadıkları ağırlıklı rollerden, üstlendikleri önemli 
görevlerden bu tavrımız en açık biçimde zaten görülebilir.

İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde, geçen dönemin verdiği şevk 
ve ilhamla çok daha fazla hanım, siyasette yer almaya, ülke için 
fikir, proje, hizmet üretmeye talip olacaktır ve başarılı da olacaktır.

Her zaman ifade ediyorum; Türk siyasetinin kadın inceliğine, zeka-
sına, nezaketine, zenginliğine çok ihtiyacı var.

Özellikle de yerel yönetimlerde... 

Neden yerel yönetimlerde? Çünkü belediyeler, insanımıza en yakın 
olduğumuz, ihtiyaçlarıyla, beklentileriyle bire bir ilgilenme imkanı 
bulabileceğimiz, insani derinliği çok daha zengin faaliyetler yürü-
tüyor.

Belediyelerimiz insanımızın derdiyle o kadar hemhal olmalılar ki, 
adeta her ihtiyacı olanın yardımına adeta ana şefkatiyle koşmalılar.

Şehirleşmeden altyapıya, çevresel hizmetlerden sosyo-kültürel 
hayatın canlandırılmasına kadar pek çok alanda kadın duyarlılığı-
nın çok zengin, çok verimli fikirler, projeler, hizmetler üretebilece-
ğine çok inanıyorum.

Bu şura vesilesiyle ben bir kere daha hanımlarımızı merkezi olsun, 
yerel olsun Türkiye’nin problemlerini düşünmeye, bu problemlere 
çareler geliştirmeye, yarınlarımızı bugünlerimizden daha güzel, 
daha mutlu, daha aydınlık hale getirecek arayışlar edinmeye çağı-
rıyorum.

Yani siyasete çağırıyorum, gelin potansiyelinizle, kalitenizle, hedef-

lerinizle ve umutlarınızla siyasette hak ettiğiniz yeri alın.

Bunun hem Türk siyasetine, hem de Türkiye’nin yarınlarına çok 
hayırlı, çok bereketli katkıları olacaktır, buna da bütün samimiye-
timle inanıyorum.

Şura’nın bu yolda hayırlı neticeler vermesini, açılımlar getirmesini 
temenni ediyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

“YEREL SİYASET VE YEREL 
YÖNETİMLER DEMOKRASİNİN 

TEMELİDİR”
 Yerel Yönetimler Toplantısı (2 Şubat 2008)

Değerli misafirler,

Değerli arkadaşlar,

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Partimiz bünyesinde kurulan Siyaset Akademisi, 20 ilimizde Yerel 
Yönetim Programı adıyla yeni bir eğitim programına bugün başlı-
yor. 

Ar-Ge Başkanlığımızca yürütülen Yerel Yönetim Programına, Yerel 
Yönetimler Başkanlığımız ve Kadın Kollarımız da önemli katkı ve 
destek sağladılar.

Bu eğitim programı, bugüne kadar bir siyasal parti tarafından yü-
rütülen en geniş kapsamlı eğitim faaliyetlerinden birisidir.

Bu eğitim döneminde, on binden fazla vatandaşımızın çalışmalara 
katılmasını hedefliyoruz.

Böylece, binlerce vatandaşımız demokrasinin beşiği olan yerel 
yönetimler konusunda bilgi ve birikim sahibi olacaklar. 

Programı, 20 ilimizde yürütüyoruz ama, 81 ilimizde yaşayan ve 
programı izlemek isteyen vatandaşlarımız, bu programdan yarar-
lanabilecekler.

Daha sonraki aşamalarda eğitim programlarını diğer illerimizi de 
kapsayacak şekilde genişleterek devam edeceğiz.

 ‘Türkiye’ye hizmet yolunda ben de varım” diyen her bir  vatanda-
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şımız bu programlara katılabilecek, demokrasinin katılımcı boyu-
tunun gelişmesine, ülke meselelerinin konuşulup tartışılmasına 
katkı sağlayabilecek.  

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere verdiğimiz önemin bir gös-
tergesi olarak bu eğitim programını başlatıyor, yerel siyaset ve 
yerel yönetimler alanında yetişmiş bir kadro oluşturmanın adımını 
atıyoruz.  

Çünkü biz biliyoruz ki, yerel siyaset ve yerel yönetimler demokrasi-
nin temelidir.

Siyaset ile eş anlamlı olarak kullanılan politika eski Yunan’da ‘şe-
hir’ anlamına gelen ‘polis’ kelimesinden türetilmiştir. 

Siyaset şehirle, şehir devletiyle ilgili işler anlamında kullanılmaya 
başlamıştır.

Siyasetin temelinin şehirden ve şehir yönetiminden doğduğu görü-
şü aslında yerel siyasetin önemini ortaya koyar.  

Yerel siyaset ve yerel demokrasinin genel siyasetin temeli olduğu 
yaklaşımı, siyaset kavramının yerel doğasıyla da örtüşür.

Bu yüzden yerelde ne kadar güçlü olursanız, yerel düzeyde katılım 
mekanizmalarını ne kadar geliştirebilirseniz, o ölçüde demokrasi-
niz de sağlam temeller üzerinde yükselir.

Çok şükür AK Parti belediyeciliği, yılların verdiği tecrübeyle ülke 
genelinde çok güzel örnekler ortaya koyuyor.

Bu başarılı hizmetlerin arkasında büyük bir beyin gücü, büyük bir 
yetişmiş kadro var.

Amacımız uygulama ile teoriyi bir arada eğitim programlarına yan-
sıtıp daha geniş kitlelerin sürece katılımını sağlamaktır.

Değerli arkadaşlar,

AK Parti kuruluşundan bu yana, ak ve yeni bir siyaset anlayışını 
hakim kılmaya çalışıyor.

Bizim siyasetimizin temelini “insana hizmet”  düşüncesi oluşturu-
yor.  

“İnsanı yücelt ki devlet yücelsin” anlayışıyla hareket ediyoruz ve  
“halka hizmetin hakka hizmet olduğu”nu asla aklımızdan çıkarmı-
yoruz. 

Şu gerçeği mutlulukla ifade ediyorum ki, AK Parti Türkiye’de siya-

setin sadece şeklini değil, amacını ve özünü de değiştirmiştir. 

Artık siyasetin temelinde yalnızca millet vardır, yalnızca “egemen-
liğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu” düşüncesi vardır. 

Siyasetin amacı artık belli bir zümrenin menfaatlerini korumak, 
belli çevrelere çıkar sağlamak, sadece seçimleri kazanarak iktida-
ra gelmek değildir.

Siyaset amacı; halka hizmet etmek, adaleti, refahı ve kalkınmayı 
herkes için sağlamak, insanımızın özgürlük ve mutluluğunu, ülke-
mizin itibar ve kalkınmasını geliştirmektir.

Siyaset, hizmet üretiyorsa, sorun çözüyorsa, halkın iradesini yansı-
tıyorsa bir anlam taşır.

İşte AK Parti, siyasetin kaybolan anlamını, seviye kaybeden itibarı-
nı, tükenen ulvi amacını geri kazandırmıştır.

Ak Parti, kavga, çatışma, kriz ekseninde yürüyen siyasi rekabeti 
uzlaşma, barış ve güven esasına taşımıştır. 

Siyaseti farklılıklar üzerinden ayrışmaya sebep olacak şekilde  de-
ğil; ortak hedefler, ortak akıl ve maşeri vicdana cevap verecek bir 
şekilde yaparak gerçek rotasına oturtmuştur. 

En büyük ortak hedefimiz, demokratik, laik, sosyal bir hukuk dev-
leti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkarmaktır. 

Bu hedefimizi paylaşan, siyaset yapmak isteyen, milletimize hiz-
met etmeyi en itibarlı makam olarak bilen herkese kapımız açıktır.

Zira AK Parti, Türkiye’nin bütün renklerinin, bütün vatandaşlarının, 
bütün bölgelerinin partisidir. 

AK Parti, 70 milyon vatandaşımızı aynı samimiyetle kucaklayan, 
780 bin kilometre kare vatan toprağını aynı aşkla sahiplenen bir 
Türkiye partisidir. 

22 Temmuz seçimlerinde toplumun bütün kesimlerinden, ülkemi-
zin bütün bölgelerinden aldığımız destek bunun en güzel gösterge-
sidir.

Yola çıktığımız gün ilan ettiğimiz gibi, biz, imtiyaz değil adalet iste-
yenlerin partisiyiz. 

Adalet, özgürlük, refah herkes için olabildiği, herkesi içine alabil-
diği oranda değerlidir.
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AK Parti’yi belirli grupların, belli hiziplerin, belli fraksiyonların 
değil, milletimizin partisi yapan anlayış bizim birlik felsefemize 
yatmaktadır.

Ülkemize kazandırdığımız yeni siyaset anlayışı, sosyal, ekonomik 
ve kültürel sermayemizi harekete geçirmeye dayanmaktadır.

Bu dönüşümün yolu, demokratik katılımın önünü açmaktan geçi-
yor.

Bu eğitim programına her düşünceden, her görüşten arkadaşımız 
katılabilir, kendisini ifade edebilir, Türkiye’ye hizmet sevdamızı 
paylaşabilir. 

Olması gereken de budur. 

Bizleri birleştiren ortak payda, milletimize hizmet etme düşüncesi-
dir, idealidir. 

Fakat şunu unutmamalıyız ki iyi niyet sahibi olmakla, iyi amaçlar 
taşımakla yetinemeyiz. 

İyi niyet kadar işini iyi yapmak, çok çalışmak, doğru yöntem ve 
usullerle hedefe yürümek de önemlidir.  

Hayatta olduğu gibi siyasette de, usül esastır. 

Dolayısıyla hepimizin milletimize nasıl en doğru ve en bilinçli şekil-
de hizmet edebileceğimizi kendimize sormamız gerekiyor.

En iyi hizmeti yapabilmek için en iyi donanıma, birikime, tecrübeye 
sahip olmamız gerekiyor.

Bizler bu soruyu kendimize sürekli soruyoruz. 

Zira bilgi söz konusu olunca, hizmet söz konusu olunca mevcutla 
yetinemeyiz.

Türkiye değişiyor, dünya değişiyor, rekabet artıyor, yeni sorunlar 
ortaya çıkıyor. 

O zaman biz de değişime ayak uydurmak, kendimizi geliştirmek, 
halkımızın talep ve beklentilerini en iyi şekilde yerine getirmek 
durumundayız. 

Sizler de bu soruyu kendinize sorduğunuz, bu amacı paylaştığınız 
için buradasınız. 

Eğitim süresince, alanında uzman bilim adamlarımız, uygulamanın 
içinden gelen ve yılların tecrübesine sahip olan belediye başkanla-
rımız, bilgilerini sizlerle paylaşacaklar. 

Teoriyi de, uygulamayı da örnekleriyle sizlere aktarıp, donanım 
sahibi kişiler olmanıza katkıda bulunacaklar.

Böylece gerekli bilgi birikimine sahip, sorunlarımızın ve hedef-
lerimizin farkında olan kişiler olarak siyasete temelden başlama 
imkanı bulacaksınız.

Zira, siyasetin değer kazanması, heyecana olduğu kadar bilgi biri-
kimine de bağlıdır.

Bu eğitim programı yerel yönetimlere ilgi duyan herkese yönelik 
bir kılavuzdur.

Bu kılavuz, bilhassa kadınlarımız ve gençlerimiz için çok değerli-
dir. 

Kadınlarımızın ve gençlerimizin siyasete katılımına büyük önem 
veriyoruz. 

Biz bunu lafla, kotayla yapmıyoruz. 

Son seçimlerde Partimizden Meclise giren kadın sayısına bakın. 

Bir de kotacıların kadın milletvekili sayılarına bakın.

İnşallah yerel seçimlerde belediye başkanı ve meclis üyesi kadın-
larımızın sayısını da artıracağız.

Kadınlarımızın bu programa ilgilerinden gayet memnunum. 

Bu durum hedefimize ulaştığımızı, kadınlara yönelik mesajımızın 
doğru anlaşıldığını gösteriyor. 

Değerli arkadaşlar,

Siyaset teorisi önümüze iki tane gelişmişlik ölçütü koyuyor.

Birincisi demokratik ve ekonomik yapının güçlü olması, ikincisi 
yerel yönetimlerin güçlü olmasıdır. 

Bu alanlarda yüksek standartları yakalamış ülkelerin insanları, 
daha iyi, daha kaliteli, daha insana yaraşır imkanlar içinde yaşıyor-
lar. 

Yerel yönetimlerin yetkilerinin ve sorumluluklarının artırılması, 
demokrasi, ekonomi ve özgürlükler konusundaki gelişmişliğin de 
bir ölçütü durumundadır.

İşte bu nedenle biz diyoruz ki: Siyaset Yerelde Başlar.

İşte bunun için diyoruz ki: Kalkınma Yerelde Başlar.

Siyaset yapmak isteyen kişi, önce kendi bölgesinin, yaşadığı ala-
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nın sorunlarını, vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini bilmenin yanı sıra  
şehrin imkan ve kaynaklarını da bilecek ki çözüm üretebilsin. 

Şahsi tecrübelerimiz de bunun açık bir ispatıdır. 

Yerel siyasette, yerel yönetimlerde bilgi ve tecrübesini geliştirenle-
rin ulusal siyasete ve merkezi yönetime katkısı büyük önem taşı-
yor.

Yerel sorunları bilmek, halkla iç içe olmak, siyasete en aşağıdan 
başlamak, ayrı bir tecrübedir, ayrı bir ufuktur.

Bütün mesele her geçen gün donanımınız üzerine yeni bir birikim 
koymak, bakış açınızı genişletmek, öğrenme sürecinizi daima sür-
dürmektir.  

Yerel yönetimler bir okuldur, bir enstitüdür. 

Teorik bilgi ile pratiğin içinde piştiğiniz birer üniversitedir.    

Yerel yönetimler okulunda başarılı imtihan veren herkes, Allah’ın 
izniyle ülkemizin tamamına da liyakatle hizmet verebilir.

Yerel yönetimler, millete hizmetin ilk basamağıdır. 

Milletin ne istediğini, ne beklediğini, sıkıntılarını en iyi yerel yöneti-
ciler bilir, zira onların halkla bağı seçimden seçime değildir.

Her sorunu olan önce belediye kapısına gelir.

Belediyecilik demek, milletin derdiyle dertlenmek, acısını ve se-
vincini paylaşmak, her daim vatandaşın sorunlarıyla hemhal olmak 
demektir. 

Halka en yakın hizmet birimi olan belediyeler yaptıkları hizmet-
lerin olumlu karşılığını da hemen alırlar, yapmadıkları ya da kötü 
yaptıkları işlerin neticesini de hemen görürler. 

Sorunlar mahallinde çözüldükçe, merkezi yönetimin meşguliyeti 
de asli mecraına döner.

Öyle düşündüğümüz için, yerel yönetimleri güçlendirmek vasıta-
sıyla ülkemizin kaynaklarını da en verimli şekilde kullanıyoruz.

Böylece hizmet hem hızlı hem de kaliteli olarak milletimize ulaşı-
yor. 

KÖYDES ve BELDES projelerimiz bunun en güzel örneğidir.

Yerinden yönetim sayesinde, işlerin takibi kolaylaşmış, sorunlar 
yerinde çözülmeye başlamış, bütün köylerimizin yol ve su sıkıntıla-

rına çözüm üretilmiştir.

Değerli arkadaşlar. 

Gerçek anlamda demokratik bir idare tesis edilebilmesi için, siya-
sete katılımın arttırılması şarttır. 

Siyaseti, kendini seçkin sananların alanı olarak değil, bütün mille-
timize hizmet alanı olarak görüyoruz. 

Seçilmek seçkin olmak, imtiyazlı olmak değildir. 

Aksine seçilmek hesap verebilir olmaktır, geniş kitleleri temsil 
etmektir. 

Siyaseti millet yapar, siyasetin rotasını millet belirler. 

Millet siyasetin esas öznesidir.  

Milleti siyasetin öznesi olmaktan çıkarlar, ilk seçimde siyasetin 
dışında kalırlar.

Demokrasinin güçlenmesi ve kırılgan yapıdan tamamen kurtulma-
sı, milletimizin sürekli siyasete yön vermesiyle, yönetimin katılımcı 
bir şekilde gerçekleşmesiyle mümkündür. 

Bunun yolu da önce yerel yönetimlerden geçer. 

Yerel yönetimlerin gücü, etkinliği, yapısı, bir bakıma ülkedeki de-
mokrasinin kalitesini de ortaya koyar.

Güçlü, halkın katılımını esas alan bir yerel yönetim anlayışı, ülke-
mizde demokrasinin kurumsallaşmasını ve kalıcı olmasını sağla-
yacaktır. 

Millete rağmen değil, millet için siyasetin kapısı, yerel yönetimler-
de milletle beraber açılır. 

Bu nedenle, iktidara geldiğimiz ilk günden beri yerel yönetim re-
formuna büyük önem verdik.

Çok önemli yasal düzenlemelere imza attık.

Belediyelerimizin, il özel idarelerimizin sorumluluk alanlarını ve 
yetkilerini genişlettik, yerel yöneticilerimizin önünü açtık.

Onlara görev ve sorumluluk verdik. 

Görevlerinin gereğini ifa edebilmeleri için de kaynak sağladık. 

İnşallah yeni düzenlemelerle bunu daha da geliştireceğiz.

Merkezi yönetimin denetleyici, organize edici, destek sağlayıcı bir 
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rol üstlenmesine çalıştık. 

Artık her şeyi hükümetten, merkezi idareden beklemeyeceğiz. 

Yerel yöneticilerimiz inisiyatif alacak, ellerini taşın altına koyacak-
lar. 

Yapılmayan, ertelenen her işin bahanesi Ankara olmaktan çıkacak.

Hamd olsun attığımız adımların hepsi kısa zamanda semeresini 
verdi.  

Yerel yönetimlerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, 
valilerimiz de sağ olsunlar bizi mahcup etmediler, büyük bir heye-
canla önemli hizmetler yaptılar. 

Böylece insanımıza güvenmekle, milletimize güvenmekle ne kadar 
isabet ettiğimizi somut olarak müşahede ettik.

Değerli arkadaşlar,

AK Parti, kurulduğu ilk günden bugüne kadar katıldığı tüm seçim-
lerde oyunu arttırdı.

Çünkü Ak Parti daima kendini milletle, milletten yana olmakla 
tanımladı, milletin çizdiği rotadan sapmadı.

Milletin artan alakası bu sevdanın karşılıklı olduğunu ispat etti. 

Milletimizin desteği sayesinde çalışma azmimiz, şevkimiz arttı.

İnşallah, önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlerde kendi rekoru-
muzu yine kendimiz kıracağız.

Neden her seçimde daha iyi sonuçlar alıyoruz? 

Çünkü biz bu milletle aynı dili konuşuyoruz.  

Siyaseti milletimizle beraber yapıyoruz. 

Hizmet talep eden vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım gözetmi-
yoruz. 

Demokraside, hukuk devletinde, sosyal adalette, ekonomide ülke-
mizin itibar çıtasını sürekli yükseltiyoruz. 

Uzlaşma kapılarını ardına kadar açıyoruz.  

Başarılarımız bizi rehavete sevk etmiyor. 

Bakın biz ne dedik: Durmak yok, yola devam!

Görüyorsunuz, durmuyoruz, yola devam ediyoruz. Bu millete daha 
fazla hizmet edebilmek için projeler üretiyoruz.

Siyasetin kısır tartışmalara mahkum olmasına izin vermeyeceğiz. 
Siyasette kaliteyi daha fazla yükselteceğiz.

Bu başarı, yalnızca AK Parti’nin değil, Ak Parti ile birlikte milleti-
mizin başarıdır.

Bu eğitim programında, bahsettiğim ilkeleri, değerleri sizlerle 
daha ayrıntılı olarak paylaşma imkanı bulacağız.

İnşallah bu tür eğitim faaliyetlerine önümüzdeki dönemlerde de 
devam edeceğiz.

Sözlerime son verirken bu programın teorik içeriği ile pratik uy-
gulamasını hazırlayan arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. 
Ülkemizin 81 vilayetinden programa katılacak arkadaşlarımıza 
başarılar diliyorum. 

Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Eğitim Programımızın partimiz 
ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum.

“ŞEHİRLERİMİZE KADINLARIMIZIN 
DAHA FAZLA ELİ DEĞMELİ”

Uluslararası 4. Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası ( 8 Mart 2008) 

Kıymetli misafirler,

Değerli hanımefendiler, beyefendiler,

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Genel Merkez Kadın Kollarımız tarafından düzenlenen bu anlamlı 
programın başarılı geçmesini diliyorum. 

Bu toplantı vesilesiyle çeşitli ülkelerden gelen belediye başkanı 
hanımefendilere ve tüm katılımcılara birikimlerini bizimle paylaş-
tıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. 

Siyasette kadının yerine ilişkin tartışmalar, sadece ülkemize özgü 
değil. 

Esasen Türkiye, kadınlara siyasi halklarını verme konusunda, dün-
yada ilk adım atan ülkelerden biri.

Türkiye’de kadınlar, seçme ve seçilme hakkına, 1930’da beledi-
yelerde, 1934 yılında da milletvekilliğinde, pek çok ülkedeki hem-
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cinslerinden önce sahip oldular. 

Ancak, yasal zeminde kadınlara siyasi hakları verilmesine rağmen, 
bu hakkın kullanımı, maalesef istenilen düzeyde gerçekleşeme-
miştir. 

Kadınlarımızın nüfus içindeki oranlarını bir kenara bırakıyorum, en 
azından makul sayılabilecek düzeyde siyasette etkin konuma gele-
bilmelerini bugün için istediğimiz düzeyde sağlayabilmiş değiliz.

Bununla birlikte, son yıllarda uluslararası sözleşme ve kararlar ile 
Avrupa Birliği müktesebatına paralel olarak, bu alanda yeni açı-
lımlar gerçekleştirildiği bir gerçek. 

Anayasa değişiklikleri ve yeni medeni kanun gibi düzenlemelerle, 
kadınların sosyal hayatta karşılaştıkları sorunların çözümü konu-
sunda önemli ilerlemeler sağlandı.  

Bugün siyasi haklar bakımından Türk kadınının önünde hiçbir hu-
kuki engel bulunmuyor. 

Dikkat edin, kadına karşı adaletsizliğin olduğu her yerde sorun 
vardır. 

Meselenin özünü, adalet, eşitlik ve temel haklara saygı oluşturu-
yor.

Toplumun en üretken kesimini oluşturan kadınların, karar alma 
ve yönetim mekanizmalarına katılma konusunda dışlanmasına, 
ayrımcılığa maruz kalmasına izin veremeyiz. 

Biz, partimizi kurduğumuz ilk günden bu yana ayrımcılığın her 
türlüsüne karşı olduk, her türlü ayrımcılıkla etkin bir mücadele 
yürüttük.

Dinsel, etnik, mezhepsel, cinsel hangi konuda olursa olsun in-
sanların hor görülmesine,  dışlanmasına, kötü muameleye maruz 
bırakılmasına karşı olduk.

Biz, tüm farklılıklarıyla insanı, sadece insan olduğu için önemse-
dik, değer verdik, sevgiyle kucakladık, demokratik katılımcılığa 
büyük önem verdik…   

Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, kadınlarımızın siyasette ve yö-
netimde hak ettikleri konuma ulaşmaları için samimi bir gayretin 
içindeyiz. 

Elbette bu, sadece hukuki düzenlemelerle ve niyet beyanlarıyla 
ulaşılabilecek bir hedef değildir. 

Öncelikle, kadınların zaten sahip oldukları siyasi haklarını kullan-
malarına engel olan, bilinçli-bilinçsiz zihni engelleri aşmak zorun-
dayız. 

Bu, temelde bir zihniyet sorunudur. 

Bizim asıl aşmamız gereken, kadına karşı önyargıları besleyen, 
ayrımcılığı üreten zihni engellerdir.

Günümüzde, hiçbir töre, hiçbir gelenek cinsiyet ayrımcılığını meş-
ru kılamaz. 

Bu, zihni dönüşümün gerçekleşmesi için çok önemli adımlar attık.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, eğitim düzeyinin yükselmesi 
ve iletişim imkanlarının gelişmesine paralel olarak, bu doğrultuda 
ülkemizde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. 

Parti ve hükümet olarak, bu çerçevedeki çalışmalara her türlü 
desteği verdik, vermeye devam edeceğiz.

Nitekim, 22 Temmuz 2007 seçimleri sonucunda, parlamentodaki 
kadın milletvekili sayısı 24’ten 50’ye yükselmiştir. 

Geçen dönem AK Parti olarak bizim 11 bayan milletvekilimiz vardı. 

Bu dönem çok sayıda bayan milletvekili adayımız oldu, bunların 
30’u milletvekili seçildi. Bu ciddi bir artıştır, ancak bu sayıyı da 
yeterli görmüyoruz.

2009 yılının Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçiminde, 
belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi 
kadınlarımızın sayısını, daha ileri düzeye taşımak istiyoruz. 

Çeşitli ülkelerden gelen ve ülkemizde halihazırda bu görevi yürü-
ten kadın belediye başkanlarımızın tecrübeleri, bu konuda bize ışık 
tutacaktır. 

Değerli misafirler, 

Kadınsız siyaset, kadınsız demokrasi, kadınsız yönetim, sadece 
kadınlar değil, bütün toplum için eksikliktir. 

Kadınların siyasetteki varlığını ve etkinliğini kotalara, zorlamalara 
dayandırmak, her şeyden önce kadınlarımıza karşı yapılmış bir 
saygısızlıktır. 

Kadınlarımızın kendilerine lütuf verilmesini değil, haklarını kulla-
nabilecekleri adil bir zemin oluşturulmasını istediklerine inanıyo-
rum. 
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Siyaset, mücadele, sınırları zorlama, çalışma, hedef kitlenin has-
sasiyetlerini doğru kavrama işidir. 

Kadınlarımızı haksız bir rekabet içine sokmamız doğru değildir, 
ancak kadınlarımızın da rekabet şartlarına uygun olarak kendileri-
ni her açıdan geliştirmeleri önem taşıyor.

Kadınlarımızın, yaratılıştan gelen özellikleri, onlara bu işin üste-
sinden hakkıyla gelmelerini sağlayacak avantajı zaten sağlıyor. 

Ak Parti olarak, bugüne kadar elde ettiğimiz başarıda, kadınla-
rımızı, işte bu vasıflarıyla siyasette etkin hale getirmemizin payı 
büyüktür. 

Başından beri katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının tam anla-
mıyla hayata geçmesi için çalışıyoruz. 

Kadın Kolları teşkilatımız her ilde örgütlenen çok güçlü bir yapıya 
sahip.

Türkiye’de kadınların teşkilat çalışmalarına bu yoğunlukta katıldığı 
ikinci bir parti yoktur.

Gerek ana kademede, gerek kadın kolları ve gençlik kollarımızda 
çok sayıda bayan arkadaşımız görev yapıyor.

Bununla birlikte her meslekten, her yaştan, her kesimden kadın-
larımızın siyaset kademelerinde, özellikle ve öncelikle de yerel 
siyasette daha fazla etkin olmaları gerekiyor. 

Evet, kadınların siyasette etkin olabilmesinin yolu, yerel siyasetten 
geçiyor. 

Çünkü, toplantımızın ana başlığında da ifade edildiği gibi, “siyaset 
yerelde başlar”.

Yerelde başarılı olan kadınlarımızın siyasetin diğer alanlarına ge-
çişleri  de daha kolay olacaktır. 

Yerel siyasetin kendine göre zorlukları, sıkıntıları olduğunu biliyo-
ruz. 

Siyaset, doğası itibariyle fedakarlık gerektiren bir uğraş. 

Hayatın diğer alanlarında fevkalade fedakarca çalışan kadınları-
mız için, siyasetin gerektirdiği fedakarlığın çok zor olmayacağına 
inanıyorum. 

Şuna kesinlikle inanıyorum, şehirlerimize kadınlarımızın daha 
fazla eli değmeli, şehir yönetimlerine kadınlarımızın iradesi daha 

fazla yansımalıdır.

Kadınlarımız birikimleriyle, potansiyelleriyle, duygusal zekalarıyla 
şehirlerimizin mimarisine, estetiğine, sosyal-kültürel yaşamına 
önemli katkılar yapacaktır.

Burada en büyük mücadele kafalardaki engelleri aşma konusunda 
yaşanacaktır. 

Bu engelin aşılacağını, becerisi ve titizliği ile malum olan kadın 
elinin değdiği yerel siyaset ve yerel yönetim pratiğinin ülkemiz için 
de, milletimiz için de kazanç olacağına inanıyorum. 

Değerli misafirler, 

Yerel yönetimlere, bütün dünyada giderek daha fazla önem verili-
yor. 

Demokrasinin güçlenmesinin en önemli unsurlarından biri olarak 
öne çıkan yerel yönetimlerin sorumluluk alanları sürekli genişli-
yor. 

Aslında, demokratik ve ekonomik gelişmişlik ile yerel yönetimlerin 
durumları arasında yakın bir ilişki vardır. 

Güçlü demokratik sisteme sahip ülkelerde, aynı zamanda güçlü 
yerel yönetimlerin bulunduğu görülür. 

Her ülke kendi şartlarına uygun bir yerel yönetim modeli geliştir-
miş olmakla birlikte, çağdaş uygulamaların ortak özellikleri vardır. 

Bunları, karar organlarının halk tarafından seçimi, tüzel kişilik, 
idari ve mali özerklik olarak sıralamak mümkün. 

Bu bakımdan, ülkemizde mahalli idareler, uzun yıllar çağdaş 
normlardan uzak bir yapı içinde çalıştı. 

1980’lerin başında bu alanda sağlanan açılımlar bir süre sonra 
yetersiz kaldı ve süreç sıkıntılı bir şekilde devam edip gitti. 

Ak Parti olarak iktidara geldikten sonra öncelik verdiğimiz alanla-
rın başında, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi geldi. 

Sorun çok boyutlu ve derin olduğu için köklü mevzuat değişikleriy-
le işe başladık. 

Zorlu bir çalışmanın ardından, 2005 yılı Mart ayında İl Özel İdaresi 
Kanununu, Temmuz ayında da Belediye Kanununu çıkartarak, bu 
yolda önemli adımlar attık. 

Yerel yönetimler konusunda bir diğer önemli sorun da, çok sayıda 
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küçük biriminin sınırlı nüfusa hizmet vermeye çalışmasıydı. 

Bu durum, kaynakların verimli kullanılmasının önünde önemli bir 
engeldi. 

Şimdi o konuda da bir düzenleme yapıyoruz. 

Amacımız, milletimize daha iyi hizmet götürmek, demokrasi 
kültürümüzü zenginleştirmek, güçlü, etkili, verimli yerel yönetim 
yapıları kurmaktır. 

Yeni düzenleme ile merkezi idareler tarafından yürütülen birçok 
görev, yetki ve sorumluluğu, olması gerektiği şekilde mahalli ida-
relere bırakıyoruz. 

Mahalli idarelerin görev ve sorumluluğunu artırırken, bununla 
orantılı gelir kaynakları da sağlanması gerekiyor. 

Bunun için, yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirecek bir dü-
zenleme üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. 

Hazırlamakta olduğumuz il özel idareleri ve belediye gelirleri 
yasası ile bütçe vergi gelirleri tahsilat oranı üzerinden mahalli 
idarelere ayrılan payı yaklaşık yüzde 30 artırıyoruz. 

Daha önce olmayan özel tüketim ve özel iletişim vergilerinin gelir-
lerini de yerel yönetimlerin pay matrahına dahil ediyoruz. 

Yerel yönetimlere bütçeden sağlanan kaynağın dağıtımında, nüfu-
sun yanına performans ve gelişmişlik kriterlerini de ilave ediyoruz. 

Böylece, az gelişmiş yörelerdeki belediyelerin daha fazla pay al-
masını sağlayacağız. 

Vergi ve harç uygulamalarında da daha adil bir sistem getiriyoruz. 

Ayrıca, bürokrasi ve kırtasiyeciliği artıran kimi işlemleri de basit-
leştiriyoruz. 

Ana hatları itibariyle özetlediğim bu kanunu, bu yasama dönemi 
kapanmadan Meclis’e getirmeyi planlıyoruz. 

Değerli misafirler, 

Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması sürecinin en önemli 
unsurlarından biri olan yerel yönetimlerimizi, idari, mali ve teknik 
kapasite bakımından güçlendirmekte kararlıyız. 

Yerel yönetimlerimizin yeni yapılarıyla, halkımıza, her bakımdan 
daha kaliteli hizmet vereceğine inanıyoruz. 

Bu düzenleme, sadece yönetim yapımız değil, demokrasimiz açı-
sından da önemli bir ilerlemeyi ifade ediyor. 

İnanıyorum ki, 2009 yılı Mart ayında yapılacak seçimlerden son-
ra, yerel yönetimler alanında Türkiye yeni ve önemli bir döneme 
girecektir. 

Kadınlarımızı, dünyadaki örnekleri de dikkate alarak, bu alanda 
daha etkin bir rol üstlenmeye çağırıyorum. 

Belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi adayı 
olacak, bu görevlere gelecek kadınlarımıza şimdiden başarılar 
diliyorum. 

8 Mart Dünya kadınlar gününü bir kez daha kutluyor, bu düşünce-
lerle, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

“YERELDE SAĞLIKLI İŞLEMEYEN BİR 
DEMOKRASİ GENELDE DE SAĞLIKLI 

İŞLEMEZ”
İstanbul İl Başkanlığı 1. Uluslararası İstanbul Yerel Yönetimler 

Sempozyumu Açış Konuşması (12 Nisan 2008)

Sayın Başkanlar,

Saygıdeğer misafirler,

Değerli katılımcılar,

Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum.

Beş kıtadaki güzel şehirlerden ülkemize, güzel İstanbul’umuza 
gelen değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyorum.

Kıtaların buluşma noktası İstanbul’da sizleri ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Bir dünya şehri olan İstanbul’da sizleri ağırlamak,  böyle önemli 
bir toplantıya ev sahipliği yapmak gurur vesilesidir.

Bu önemli toplantıdan fırsat buldukça, İstanbul’umuzun güzellik-
lerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini görme imkanı bulacağınızı 
umuyorum.

Ülkelerinize, güzel şehirlerinize bir ömür boyu unutulmayacak 
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hatıralarla dönmenizi temenni ediyorum.

Türkçemizde güzel bir söz var, bir fincan acı kahvenin kırk yıl hatırı 
vardır diye...

Bu İstanbul ziyaretinizin de, yaşamınız boyunca hatırınızda, hatı-
ralarınızda kalmasını, tekrar tekrar ziyarete vesile olmasını canı 
gönülden temenni ediyorum.

Yine bu vesileyle, bu tarihi toplantıyı düzenleyen, Ak Parti İstanbul 
İl Başkanlığı’mıza teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki, 1. İstanbul Uluslararası Yerel Yönetimler Sem-
pozyumu, dünya şehirleri arasında iletişimin, işbirliğinin, tecrübe 
aktarımının önemli bir platformu olacaktır.

Sempozyumun başarılı geçmesini diliyorum.

Değerli konuklar,

Değerli katılımcılar,

İstanbul, kıtaların, medeniyetlerin, dinlerin, kültürlerin kesiştiği, 
buluştuğu ve kaynaştığı bir noktada bulunuyor.

Bulunduğumuz yer Avrupa kıtası.

Hemen karşımız, birkaç kilometre ötemiz, Boğaz’ın karşı yakası 
ise Asya kıtası.

Ancak İstanbul, kendisini sadece iki kıtayı buluşturmakla sınırlan-
dırmıyor.

Burada Avrupa ve Asya’nın yanı sıra, tarihin bilinen ilk dönemle-
rinden bugüne kadar, tüm medeniyetlerin izlerini birbirine geçmiş 
şekilde hissedebilmek mümkün.

Her dinin, her mezhebin, bu şehirde barış içinde, huzur içinde, 
birlik ve beraberlik içinde varlıklarını sürdürdüğüne şahit olabilir-
siniz.

Biz, gerek İstanbul’da, gerek Türkiye’nin diğer tüm şehirlerinde, 
farklılıkları bir dezavantaj değil, bir zenginlik, bir avantaj olarak 
gören bir medeniyetten geliyoruz.

Umuyorum ki, İstanbul’da vakit geçirdiğiniz süre içinde, bu farklı-
lıkların nasıl zenginliğe dönüştüğünü göreceksiniz.

Gördüğünüz eserlerde, dinlediğiniz müziklerde, içtiğiniz çayda, 
kahvede, tadına baktığınız yemeklerde,   inanıyorum ki kendinizden 
de, kendi kültürünüzden de bir şeyler bulacaksınız.

Bu şehirde doğan, bu şehirde büyüyen ve bu şehrin belediye baş-
kanlığı görevinde bulunan bir kişi olarak söyleyebilirim ki, burada 
edindiğim tecrübe, burada edindiğim bilgi ve birikim, benim haya-
tım boyunca gururla taşıyacağım çok önemli bir hazine oldu.  

Burada asıl altını çizmek istediğim husus şudur:

İstanbul, medeniyetlerin, kıtaların, kültürlerin buluşma noktası 
olduğu kadar, yerel yönetim tecrübesinin ve yerel demokrasinin de 
buluşma noktasıdır.

Tarihin hemen her döneminde İstanbul merkez bir şehir hüviyetin-
de olmuş, kalabalık bir nüfusu barındırmıştır.

Dolayısıyla şehrin idaresi, buradan gelip geçen her medeniyetten, 
her kültürden bir şeyler almış ve belki de dünyada ilklere imzasını 
atan bir yerel yönetim sisteminin sahibi olmuştur.

Şimdi biz, İstanbul’daki bu birikimi, bu tecrübeyi, Türkiye’nin tüm 
kentlerine eşit şekilde dağıtmanın gayreti içindeyiz.

Aynı zamanda, dünyanın da tüm şehirlerindeki bilgi, birikim ve tec-
rübeyi, yeni gelişmeleri, teknolojiyi Türkiye’nin şehirlerine kazan-
dırmanın çabasını veriyoruz.

Hiç kuşkusuz, her şehrin kendisine özgü şartları var.

Farklı fiziki koşullar, farklı nüfus yapıları, farklı sorunlar, farklı 
ihtiyaçlar var.

Budapeşte Viyana’dan, Viyana Rabat’tan, Rabat Amman’dan, Am-
man Cape Town’dan farklı kimliklere, farklı özelliklere sahip.

Ancak küreselleşme çağında, iletişim çağında, uluslar arası ilişki-
lerin yoğunlaştığı bu çağda, her şehir birbirine benzeyen özellikle-
re de sahip olmaya başlıyor.

Artık Halep’in Dublin’e, Dublin’in Melbörn’e, Melbörn’ün Selanik’e 
benzeyen, benzeşen yönleri bulunuyor.

Artık rekabet ülkeler değil, şehirler arasında yaşanmaya başlıyor.

Her bir şehir, sağlıklı bir altyapı sistemi kurmak istiyor.

Her bir şehir, toplu taşımada en kaliteli, en güvenilir, en hızlı sis-
temleri kullanmak istiyor.

Çevrenin korunmasında, su ihtiyacının giderilmesinde, hava kirlili-
ğinin önlenmesinde şehirler yeni teknikleri, yeni ve etkili sistemle-
ri kullanmak istiyorlar.
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İşte tam bu noktada, şehirler  arasında işbirliği ve iletişim hayati 
derecede rol oynuyor.

Bakınız, şehirlerimizde, dünün sorunlarıyla, bugünün sorunları 
aynı değil.  

Hızla artan bir nüfusla karşı karşıyayız.

Yeni konutlar üretmek zorundayız.

Yeni yollar yapmak, mevcut yolları genişletmek zorundayız.

Alt yapıyı sık sık güncellemek zorundayız.

Toplumsal ilişkileri güçlendirmek, toplumsal dayanışmayı geliştir-
mek zorundayız.

Şehirlerimize yönelik farklı boyutlardaki tehditlere karşı önlemler 
almak zorundayız.

Kalkınmayı yerelde başlatmak, yerel kalkınmayı geliştirmek zo-
rundayız.

İş üretmek, istihdam üretmek zorundayız.

Bütün bunları yaparken de, çevreye, tarihi mirasa, şehrin kimliğine 
azami derecede hassasiyet göstermek durumundayız.

Bir şehrin idarecisi olmak, bir şehrin belediye başkanı olmak insa-
nın omuzlarına çok büyük bir sorumluluk yükler. 

Ama bir şehirde yaşamanın, o şehir sakinlerine yüklediği sorumlu-
luklar da vardır.

Kentlilik  kültürünü geliştirmek, sosyal uyum ve dayanışmaya 
önem vermek, şehrin tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkmak...

Bütün meselelerimizi dayanışma ile, işbirliği ile aşabileceğimize 
inanıyorum.

İşte bu sempozyum, bu buluşma, bu açıdan tarihi bir rol üstlenmiş 
durumda.

Bilgimizi, birikimimizi, tecrübemizi paylaştığımız sürece, güzel 
kentler inşa edebilir, ülkelerimizi daha yaşanabilir yerler haline 
getirebilir ve bu sayede dünyayı daha yaşanabilir bir gezegene 
dönüştürebiliriz.

Biz, her şeyin yerelde başladığına ve uluslararası bir boyuta doğru 
taşınması gerektiğine inanıyoruz.

Ekonomiyi yerel ölçekte sağlam şekilde inşa edip, uluslararası 

boyuta taşımak zorundayız.

Demokrasiyi yerel ölçekte başlatıp, uluslararası standartlara taşı-
mak zorundayız.

Çevre bilincini yerel ölçekte geliştirip, uluslararası bir vizyona 
taşımak zorundayız.

Bugün artık şehirlerimizi de, ülkelerimizi de dünyaya kapatmak, 
dünyadaki gelişmelere kapatmak gibi bir seçeneğimiz yok.

Bakınız, artık çok geniş bir yelpazede işbirliği imkanlarımız var.

Hatta sadece imkanlarımız değil, zorunluluklarımız da var.

Şehirlerimiz arasında kültürel işbirliği yapabiliriz.

Şehirlerimiz arasında teknoloji işbirliği yapabiliriz.

Altyapı hizmetlerine dönük işbirliklerimiz olabilir.

Bütün bunlar mümkündür.

Ancak şehirlerimize yönelik tehditler hususunda işbirliği, imkan-
dan öte bir zorunluluk haline gelmiş durumdadır.

Bugün artık New York’a yönelik bir terörist saldırıya, dünyanın 
diğer ucundaki herhangi bir şehrin kayıtsız kalması, kalabilmesi 
söz konusu değil.

Neden?

Çünkü dün New York’a yapılan, ertesi gün Madrid’e, ertesi gün 
Londra’ya, ertesi gün İstanbul’a, Ankara’ya yapılabiliyor.

Terörün ve tehditlerin de küreselleştiği bir çağda, dayanışmadan 
başka bir seçeneğimiz artık kalmamıştır.

Dolayısıyla, bu tür zirveleri, bu tür sempozyumları, buluşmaları 
son derece önemli ve faydalı buluyorum.

İnanıyorum ki bunun devamı da gelecektir ve bu toplantılardan 
şehirlerimiz, ülkelerimiz, dünyamız adına çok hayırlı sonuçlar 
çıkacaktır.

Değerli konuklar,

Değerli katılımcılar…

Türkiye olarak son dönemde çok büyük atılımlar, çok büyük re-
formlar gerçekleştirdik.

Hem yerel ölçekte, hem ulusal, hem de uluslar arası ölçekte dik-
kat çeken, takdir toplayan girişimlerimiz oldu.
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Bakınız, Türkiye ekonomisi, son 5 yılda ortalama yüzde 6,9 oranın-
da büyüme kaydetti.

Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız yüzde 186 oranında artış gösterdi.

5 yıl önce 230 milyar dolar olan ekonomik büyüklüğümüz bugün 
659 milyar dolara yükseldi.

Türkiye, dünyanın 17’inci, Avrupa’nın 6’ıncı büyük ekonomisi haline 
geldi.

İhracatta, doğrudan küresel yatırımlarda, turizmde tarihi seviyede 
atılımlar gerçekleştirdik.

Bugün Türkiye, burayı altını çizerek ifade etmek istiyorum, Avrupa 
Birliği ile tam üyelik müzakerelerini yürüten, yani katılım sürecinde 
bir ülke konumuna yükseldi.

Bütün bu ve benzeri atılımlarımızı, yerel ölçekteki reformlarımızla 
destekledik.

Şuraya yine dikkatlerinizi rica ediyorum:

5 yıllık sürede, Türkiye genelinde, 81 şehrimizde bir konut hamlesi 
başlattık.

Bugün itibariyle 304 bin konut rakamına ulaşmış durumdayız.

Bunların, 172 bin tanesini bitirdik, tamamladık ve kullanılır hale 
getirdik.

Sadece konut değil.

Bu konutların yanına hastaneleri, okulları, kütüphaneleri, spor 
salonlarını, ibadethaneleri de yapıyoruz ve şehir merkezlerindeki 
yığılmaları uydu kentlere çekiyoruz.

Hedefimiz 500 bin konut rakamına ulaşmak ve bu hedefi de önümüz-
deki dönemde yakalayacağımıza inanıyorum.

137 belediye ile işbirliği yaparak, gecekondu dönüşüm projeleri ger-
çekleştiriyoruz.

Özellikle büyük kentlerin çevresinde, yıllar boyunca oluşmuş sağ-
lıksız gecekondu yapıları yıkıyor, yerine sağlıklı, yaşanabilir konutlar 
inşa ediyoruz.

Diyarbakır, İzmir, İstanbul, Ankara, Trabzon gibi şehirlerimizde bu 
yöntemle tam 125 bin konutluk dönüşüm çalışması gerçekleştiriyo-
ruz.

Sadece 5 yıl içinde 8 bin kilometreye yakın (7 bin 766 kilometre) bö-
lünmüş yol yaptık.

KÖYDES ve BELDES adında iki dev projeyle, köy ve belediye bazında, 
Türkiye genelinde çok büyük bir altyapı hamlesini uygulamaya koy-
duk ve başarıyla sürdürüyoruz.

Yerel yönetimler noktasında en modern, en çağdaş, Avrupa Birliği 
standartlarında yasal düzenlemeleri yine bu dönemde gerçekleştir-
dik.

Her kentimizin öne çıkan özelliklerini tespit ediyor ve buna yönelik 
yatırımları yoğunlaştırıyoruz.

Yine kentlerimizin uluslararası ilişkilerini, işbirliklerini destekliyoruz.

Bugün birçok kentimiz Avrupa Birliği fonlarından yararlanarak 
projeler yapıyor.

İstanbul’da bugün burada yaptığımıza benzer, bir çok uluslar arası 
zirve gerçekleştirdik.

2009 yılında IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarını burada yapıyo-
ruz.

Ve yine İstanbul, 2010 yılı Dünya Kültür Başkenti olarak seçildi.

Şimdi buna dönük çalışmalar yapıyoruz.

Değerli konuklar,

Değerli arkadaşlarım,

Biz, kalkınmanın da, demokratikleşmenin de yerelden başladığına 
inandık, inanıyoruz.

Parti programımızda yer alan “katılımcı ve temsil gücü yüksek bir 
demokrasinin temelinde Yerel Yönetimler yatar” anlayışı temel 
ilkemiz olmuştur.

Çünkü bir ülkede yerel demokrasi güçlü ise, yerel demokrasi işle-
tilebiliyorsa ülke genelinde de o kadar demokrasi vardır.

Şüphesiz yerelde sağlıklı işlemeyen bir demokrasinin genelde de 
sağlıklı işlemesinden bahsedilemez.

Bu anlayışla hareket ediyoruz ve bunun da sevindirici sonuçlarını 
alıyoruz.

Eğer daha önce Türkiye’yi ziyaret etme imkanı bulmuş olanlarınız 
varsa, eminim ki Türkiye’deki değişimi somut olarak hissetmişler-
dir.

Bir sonraki gelişinizde çok daha farklı, çok daha değişmiş, ilerle-
miş, kalkınmış bir Türkiye, bir İstanbul bulacağınızı şimdiden ifade 



102 103

BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU

etmek istiyorum.

Bugün burada temsil edilen dünyanın güzel şehirleri ile İstanbul 
arasında dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesinin, hem şehirleri-
mize, hem de dünyaya önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, sempozyuma başarılar diliyorum.

Sizlere de en kalbi selam ve saygılarımı sunuyorum.

“KAMUSAL SORUMLULUK TAŞIYAN 
HERKES AÇIK VE ŞEFFAF OLMALI”
İBB Kültür Merkezi, Kiptaş Ve Diğer Açılışlar, Temel Atma 

Törenleri (28 Haziran 2008) 

Sevgili İstanbullular…

Aziz vatandaşlarım…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bugün, Büyükşehir belediyemizin gerçekleştirdiği çok önemli 
açılışlar vesilesiyle burada, sizlerle birlikte olmaktan son derece 
memnunum. 

İstanbul’un şehir hayatını güzelleştirecek, kolaylaştıracak tam 20 
kavşak ve yolun açılışını birlikte yapıyoruz.

Bağlarbaşı Kültür Merkezi ile birlikte Kiptaş’ın yatırımlarının açılı-
şını yapıyoruz.

Yetmedi. İstanbul için ayrıca bugün  burada 9 kavşak ve yolun daha 
temelini atıyoruz.

Bu yol çalışmaların toplam bedeli tam 535 milyon YTL’dir.

İşte, milletin kaynakları millet için kullanılınca böyle güzel işler 
yapılıyor.

Bu kavşak ve yollarla İstanbul trafiğine ve sosyal dokusuna yeni bir 
soluk katacağız.

12 bin metrekarelik kapalı alana sahip Bağlarbaşı Kültür Merkezi, 
sergi alanları ve müze olarak üç ana binadan oluşuyor. 

Kültür Merkezi’nde 750 kişilik bir konferans salonu, 150 kişilik bir 

tiyatro salonu, 60’ar kişilik iki cep sineması ve çok amaçlı salonlar 
bulunuyor. 

Ulaşım Müzesi olarak oluşturulan alanda ise İETT tarihinden izler 
yer alıyor. 

İstanbul’un yeni yaşam ve cazibe merkezlerinden Başakşehir’de 
Sular Vadisi Çevre Düzenleme ve Rekreasyon Projesi 1.Kısım İnşa-
atını tamamladık. 

Proje kapsamında Başakşehir 2.Etap’ta bir Kültür Merkezi, 5.Etap-
ta Gençlik Merkezi ve 5.Etapta İtfaiye Binası, Vadi Alışveriş Merkezi 
İnşaatı tamamladık. 

Dünyanın göz bebeği, medeniyet tarihinin en önemli merkezlerin-
den biri olan İstanbul’a ne kadar hizmet etsek azdır diyoruz.

Biz birilerinin aksine bütün azmimizle bu ülkenin tıkanan yollarını 
açmaya, genişletmeye devam ediyoruz. 

Karanlığa, karamsarlığa zerre kadar prim vermiyoruz, aksine daha 
çok aydınlık, daha çok ışık için yollarımızı, şehirlerimizi, ülkemizi 
bayındır hale getirmeye çalışıyoruz. 

İstanbul aşkımız, Türkiye aşkımız engelsiz koşuyu gerektirdiği için 
bütün koşullarda mesafe almaya, koşmaya, milletimizin sevincini 
büyütmeye, umutlarını taze tutmaya devam ediyoruz.

Sahte gündemler bizi rehin almıyor, ülke aşkımıza set vurmuyor. 

Türkiye’nin her yerinde, her ilimizde açılışlar yapıyor, eserler ka-
zandırıyoruz. 

Geçen hafta Trabzon ve Batman’da çok değerli, hayırlı açılışlar 
yaptık. 

Türkiye’nin çehresinin her geçen gün biraz daha değiştiğini, biraz 
daha güzelleştiğini, biraz daha kalkındığını, ilerlediğini görmekten 
büyük mutluluk duyuyoruz.

Kamu yatırımları, belediyelerimizin yatırımları, özel yatırımlar, sivil 
toplum kuruluşları ve hayırseverlerimiz tarafından yapılan yatırım-
lar yoğun bir şekilde artıyor.

Hamd olsun, o kadar çok iş yapıyoruz ki, artık her yere yetişemiyor, 
her açılışa katılamıyoruz. 

Birçok eserin açılışını birlikte  yapıyoruz.

 Evet, bu yatırımlar, bu eserler şehirlerimizi güzelleştiriyor, insanı-
mızın hayat standardını yükseltiyor.
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İstanbul, bu Türkiye sevdamızın en iyi şahididir.

Zira İstanbul, Türkiye’de olan biten her şeyin en berrak aynasıdır.

İstanbul’a dürüst, samimi ve dikkatli bir şekilde bakan, Türkiye’nin 
bugün yaşadığı köklü değişiklikleri, ilerleme iradesini rahatlıkla 
görecektir.

Bu gelişmeyi bütün dünya gördüğü içindir ki, son altı yılda İstanbul 
dünyanın en itibarlı, en kalabalık kongrelerine ev sahipliği yapmış, 
dünyadaki yıldızını en çok parlatan şehirlerden olmuştur. 

Dünyada ülkeler arası bir rekabet olduğu gibi şehirler arası da bir 
rekabet vardır.

İşte İstanbul bu eserlerle güzelleşerek dünyadaki itibarına itibar 
kazandırıyor. 

Evet, biz bir şehir medeniyetinin evlatlarıyız. 

Medeniyetin merkezi şehirlerdir.

Şehirlerimizi mamur hale getirmek, memleketimizin hiçbir köşesi-
nin haksız rekabete maruz kalmamasını sağlamak yönetim anlayı-
şımızın en temel ilkesidir. 

Bizim iktidarımızda İstanbul başta olmak üzere bütün şehirlerimi-
zin yıldızı parlamaya başlamıştır.

Bütün şehirlerimizi üniversiteye kavuşturarak muasır medeniyet 
çıtasını yükseltmeye çalışıyoruz. 

Hiçbir ayrım yapmadan şehirlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışıyoruz. 

Laf değil iş üretiyoruz. 

Emek veriyoruz, alın teri döküyoruz. 

Sırtında yumurta küfesi olmayanlar, bugüne kadar bu ülkeye ne 
kattın, ne verdin, hangi projeyi gerçekleştirdin, hangi şehri ihya 
ettin, hangi yolu açtın, hangi eseri inşa ettin sorularına verecek 
cevabı olmayanlar ülkenin gündemini hayatın gerçeklerinden ko-
parmaya çalışıyorlar.

Evet, Türkiye’yi daha çok güzelleştirdiniz, şehirlerimizi daha çok 
mamur hale getirdiniz, skandallarla kirlenen yönetimi, siyaseti 
arındırdınız, dağları deldiniz, sularımızı akıttınız, yollarımızı açtınız, 
binlerce kilometrelik borular döşediniz, ülkemizi bir enerji kori-
doru haline getirdiniz ama bize siyaset yapacak alan bırakmadınız 
diye öfkeleniyorlar.

Bunların iş yapma melekeleri körelmiş, yapılan işleri dahi anla-
makta güçlük çekiyorlar.

Bizim belediyecilik anlayışımız sadece ve sadece halkın ihtiyaçları-
nı karşılamak, halkın taleplerine cevap vermektir.

 Biz, gerilim siyasetinin tarafı değiliz, olmayacağız. 

Gücümüzü, enerjimizi halktan aldık, halkın kaynaklarını halka 
veriyoruz. 

Bizim yönetim anlayışımız halkın ihtiyaçlarına, şehirlerimizin ihti-
yaçlarına, ülkemizin ihtiyaçlarına odaklanmaktır. 

Bunun için, şimdiye kadar kimsenin yürütmediği bir yönetim anla-
yışı sergiliyoruz. 

Bunun için çekilmek istendiğimiz girdaba değil ülkemizin gerçek 
meselelerine bakıyoruz.  

Bu millete yıllarını, on yıllarını kaybettiren hep aynı zihniyet olmadı 
mı?

Daha kendi hesabını düzgün tutamayanlar, bu milletin hakkını, 
hukukunu koruyamaz.

Kendi hesabını veremeyenler, bu millet adına kimseden hesap 
soramaz.

Meselenin esası budur.

Onun için biz daha işin başında bir ilkeyi açıkça ortaya koyduk.

Dedik ki, kamusal sorumluluk taşıyan her kişi ve kurum, hesap 
verebilir olmak, açık ve şeffaf olmak zorundadır.

Bizim yönetim ilkemiz budur. 

Çağdaş demokratik yönetim anlayışı da zaten bunu gerektirir. 

Her şey milletin gözü önünde cereyan edecek. Kural budur.

Yalnız unutmayalım ki ancak milletin gözünden kaçıracak işleri 
olmayanlar, açık ve şeffaf olabilirler.

Bütün hesaplarını gerekirse internetten yayınlar, kendilerini kişi-
sel olarak da, kurumsal olarak da milletin denetimine açarlar.

Biz bunu yaptık, yapıyoruz.

Herkese de tavsiye ederiz.

Kayıt dışı yönetim, kayıt dışı siyaset olmaz.
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Hele kayıtlarla oynamak hiç olmaz.

Türkiye’nin önünde, dünyaya açık bir demokrasi, dünyaya açık bir 
toplum olmaktan başka yol yoktur.

Kendini milletine açamayanlar, ülkelerini de dünyaya açamazlar. 

Bakın onlara, seslerinin ne doğuda, ne de batıda yankısı yoktur.

Kapıları doğuya da, batıya da kapalıdır. 

Ama kendi kendilerini bir demir perde anlayışının arkasına hapset-
tiklerinin farkında bile değiller. 

Onun için, şimdi son enternasyonal kapıları da  yüzlerine kapanıyor 
diye şaşkınlık içindeler. 

Bizim onlara söyleyecek tek bir sözüm var. 

O da şudur:

Kendinizi dünyaya kapatabilirsiniz. 

Bu sizin bileceğiniz iştir. 

Ama Türkiye’nin önünü kapatmayın.

“AK PARTİLİ OLMAK, MİLLETTEN 
ALDIĞINI YENİDEN MİLLETE 

VERMEKTİR”

Değerli Yol Arkadaşlarım,

Değerli kardeşlerim,

Genişletilmiş il başkanları toplantımızda hepinizi en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum.

29 Mart Yerel Seçimlerine doğru ilerlediğimiz bu önemli süreçte 
sizlerle olmaktan, ülkemizin büyük değişim heyecanını sizlerle 
paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Türkiye’de demokrasinin, hukuk devletinin, adaletin, barışın, top-
luma hizmetin çıtasını yükseltmek için yeni bir demokratik seçimin 
arifesindeyiz.

Tecelli edecek millet iradesiyle bir kez daha ülkemize yeni bir 
bahar gelecek, Nisan ayından itibaren yurdumuz, evimiz, ocağımız, 

şehirlerimiz  baştanbaşa yeni bir diriliş mevsimini yaşayacak. 

29 Mart 2009 tarihinde gelecek bahar şimdiden ülkemize, milleti-
mize hayırlı olsun, kutlu olsun. 

Milletimizin bahtı ak, yüzü daima aydınlık olsun. 

Biliyorum ki, AK Parti kadroları olarak ülkemizin bu kader seçimini 
en iyi biçimde değerlendireceksiniz.

Biliyorum ki, gece gündüz demeden bu milletin hak ettiği hizmet-
leri tamamlamak için koşacak, çalmadık kapı, gönlünü kazanma-
dığınız tek bir vatandaş bırakmayacaksınız. 

Yolunuz açık olsun.

AK Parti, bütün kadrolarıyla, bütün birimleriyle, bütün teşkilatıy-
la kendini daima milletin kaderiyle birlikte tanımlayan ve kendini 
milletine adayan bir partidir. 

Bu partiye mensubiyet, bu partiye aidiyet, bu parti çatısı altında 
Türkiye’ye hizmet etmek tarihi bir sorumluluktur. 

Zira AK Parti, milletimizin birliğinden, vakarından asaletinden 
doğan gücün adıdır. 

Türkiye AK Parti ile üzerindeki ölü toprağını silkelemiş, şaha kalk-
mıştır. 

Türkiye, AK Parti iktidarı ile tarihi rekorlara imza atmış, bir çok 
ilkle tanışmıştır.

Türkiye, AK Belediyecilik ile mahalli idarelerde de büyük bir dönü-
şüme imza atmış, yerel kalkınmada büyük bir mesafe kat etmiştir.

Bu yüzden AK Partili olmak, bu büyük harekete gönül vermek, bu 
büyük kadro ile birlikte yürümek, bu hareketi, bu misyonu temsil 
etmek büyük sorumluluktur.

İnşallah, mahcup olmadan, tökezlemeden, sen ben davasına düş-
meden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ulvi emaneti, 
bu sorumluluğu şerefle taşıyacağız. 

Zira, AK Partili olmak, milletten aldığını yeniden millete vermektir. 

AK Partili olmak, halkın emanetini hakkaniyet duygusuyla, liyakat-
le, sadakatle taşımaktır. 

AK siyasetin asli özelliği, milletin hukukunu her koşulda korumak-
tır.   
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AK siyasetin temeli, insan odaklı bir anlayışla insanımızı esenliğe 
kavuşturmak, ülkemizi adalet ve kalkınmayla yükseltmektir.

Muhafazakar Demokrat kimliğiyle, toplumsal merkeze oturan 
hüviyetiyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin birikimine, kazanımlarına 
sahip çıkan özelliğiyle AK Parti, ülkemizin bütün renkleriye, bütün 
desenleriyle, bütün fikirleriyle ahenk içinde olan bir partidir.

AK Parti, belli bir dini, mezhebi, etnik kökeni, dünya görüşünü 
değil, 72 milyon Türkiye’nin tüm farklılıklarını, tüm çeşitliliğini aynı 
samimiyetle sahiplenen, tüm Türkiye’yi aynı ruhla kucaklayan bir 
harekettir. 

Bakınız seçim sürecine girdiğimiz için özellikle dikkatleriniz çeki-
yorum.

Seçim süreçlerinde sinirleri germek için özel programlar düzen-
lenir. Tahrikler, kışkırtıcı ajitasyonlar, marjinal söylemler seçim 
atmosferini rehin almak ister. 

Biz, bu tuzaklara karşı daima teyakkuz halinde olacağız. 

Hiçbir kavganın tarafı değiliz, olmayacağız. 

Hakikatin dili, felsefesi bizim kendimizi anlatmamıza yeter.  

Bugüne kadarki seçimlerin hepsine demokrasinin, hukukun, eko-
nominin, siyasetin diliyle konuşarak, yalana, popülizme tenezzül 
etmeden toplumun adalet taleplerinin sözcüsü olarak girdik.

İcraatımız yüz ağartıcıdır. 

Merkezi yönetimden yerel yönetimlere kadar, ekonomiden uluslar 
arası ilişkilere kadar Türkiye’nin en büyük modernleşme adımları-
nı attık.  

AK Parti’nin söylemi hiçbir zaman yürüttüğümüz  AK Siyasetin 
felsefesinden ayrı bir söylem olmadı olmayacaktır.  

AK Parti hükümetinin eylemleri, söylemleri hiçbir zaman milleti-
mizin hissiyatından, duruşundan farklı olmadı, bundan sonra da 
olmayacaktır.

Zira, AK Parti’nin dili, üslubu milletimizin dili ve üslubudur. Bu 
üslupla yeni bir seçime gireceğiz. 

Ayrımcılık yapmadığımız için, zümre siyaseti, bölge siyaseti, rant 
siyaseti yapmadığımız için, seçimden seçime demokrat olmadı-
ğımız için, ülkemize hizmetlerimizle milletimizin gönlünde taht 
kurduk.

Hakkaniyet duygusundan ayrılmadığımız için, haksızlık karşısında 
susmadığımız için, çifte standarda, ayrımcılığa prim vermediğimiz 
için, bütün şehirlerimize aynı yakınlıkta olduğumuz için, iktidar 
sarhoşluğuna kendimizi kaptırmadığımız için, halkın hukukunu 
siyasetimizin ana ekseni kabul ettiğimiz için, demokrasiyi halktan 
esirgemediğimiz için, yurt dışında ayrı yurt içinde ayrı bir siyaset 
dili kurmadığımız için, diplomasi masasına otururken akıl ve vicda-
nımızı kapının eşiğine bırakmadığımız için,  siyasi dengeler adına 
hakikatten sapmadığımız için, gücümüzü yalnızca milletimizden 
aldığımız için, açık ve şeffaf bir yönetim sergilediğimiz için, Diyar-
bakır’dan İstanbul’a, Van’dan Çanakkale’ye, Antalya’dan Trabzon’a, 
Bursa’dan İzmir’e, Kocaeli’nden Eskişehir’e, Mardin’den Muğla’ya, 
Malatya’dan Tekirdağ’a, Konya’dan Gaziantep’e ülkemizin her kö-
şesinde  umudun, değişimin, dinamizmin, yatırımın, refahın yegane 
siyasi adresiyiz. 

Değerli yol arkadaşlarım, 

Evet, hiçbir zaman bir bölgenin, biz bir zümrenin,  bir imtiyazlı kad-
ronun, bir çıkar grubunun partisi olmadık olmayacağız. Zira biz, 
Türkiye’nin partisiyiz.

İddiamız, Türkiye kadar büyüktür. 

Türkiye’nin büyüklüğünü hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık, 
çıkarmayacağız.

Her zaman Türkiye’nin, Türk milletinin büyüklüğüne, saygınlığına, 
itibarına uygun şekilde hareket ettik, buna gölge düşürülmesine 
asla izin vermedik.

Birileri Türkiye’nin büyüklüğünü yeterince hissetmiyor, buna yete-
rince inanmıyor, bir özgüven sorunu yaşıyor olabilir.

Biz, hiçbir zaman kendimize de, milletimize de, ülkemize de gü-
vensizlik içinde olmadık.

Başkaları ne der diye sancı çeken bir siyasetin, gölgesinden kor-
kan bir ürkekliğin içinde olmadık.

Biz, ilk günden bu yana Türkiye’ye inandık, Türk milletine inandık, 
ülkemizin gücüne ve imkanlarına inandık.

Bu inanç sayesinde, bu özgüven sayesinde yapılamaz denilenleri 
yaptık, başarılamaz denilenleri başardık, içeride ve dışarıda tüm 
ezberleri bozduk.

Özel sektörümüzün başarılarını bu milletin, bu ülkenin başarıları 
olarak görüyoruz. 
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İşçilerimizin, esnafımızın, memurumuzun kaderini onlarla birlikte 
yaşıyoruz. 

81 vilayetimize, 72 milyon vatandaşımıza  aynı yakınlık içinde oldu-
ğumuz için 6 yıldır şehir şehir dolaşıyoruz. 

Bu iddiamıza sahip çıktığımız için gönüller fethederek bugünlere 
getirdik ülkemizi.

Bu iddiamıza sahip çıktığımız için siyasetimiz bütün dünyanın gün-
demindedir.  

Ülkemizi, vatanımızı, devletimizi bir girdaptan çıkardık ve dünya ile 
bütünleşen  anayola kavuşturduk.

Siyasi ahlakımız gereği, siyasi ilkelerimiz gereği bu başarıyı kendi-
mize mal etmek yerine milletimizle birlikte paylaşmayı tercih ettik.

Başarılarımız ülkemize, milletimize mal ettiğimiz için de her se-
çimde demokrasinin çıtasını biraz daha yükselttik.

İnanıyorum ki, Allah’ın izniyle, milletimiz 29 Mart günü demokrasi, 
özgürlük, refah, adalet çıtasını daha da yükseltecektir.    

AK Parti’nin tökezlemesini bekleyenler beyhude bir bekleyiş için-
dedir.

AK Parti’nin milletten kopmasını bekleyenler boşuna boşuna bir 
bekleyiş içindedir. 

Eski siyasi argümanlarla Türkiye’nin karanlık koridorlara  dönece-
ğini bekleyenleri büyük bir hayal kırıklığı beklemektedir. 

Bugüne kadar kalbimiz daima Türkiye ile birlikte, Türkiye için 
çarptı, bundan sonra da bu eksende yürüyeceğiz.  

Bir yandan şehirlerimizi mamur hale getirdik bir yandan ülkemizin 
dünyadaki saygınlığını en üst noktaya taşıdık. 

Hukuk reformlarıyla Avrupa Birliği hedefimize odaklanırken Türki-
ye’nin imkân ve kaynaklarını bütün dünyada harekete geçirdik. 

Yükselen bu çıta bir daha aşağıya inmeyecektir. 

Demokrasi daha çok güçlenecek, hukuk devletinde yaşadığımızı 
vatandaşlarımız daha çok hissedecek, adalet daha çok yaygınlaşa-
caktır. 

Sevgili AK Partililer...

Değerli arkadaşlarım...

AK Parti, kuruluşunun üstünden çok kısa bir süre geçtikten sonra 

3 Kasım 2002’de milletimizin büyük teveccühüyle iktidara geldi.

Milletimizin bizden beklentisi, yıllar boyunca çözümsüzlüğe terk 
edilen ve adeta dağ gibi biriken sorunlara çözümler getirmemizdi.

Ama bundan da önemlisi, ülkemizin makus talihini değiştirmemiz, 
kırılan umutları tazelememiz, insanımızın önüne bu ülkenin bü-
yüklüğüne yakışan hedefler koyarak bu doğrultuda ilerlememizdi.

Göreve geldiğimiz ilk gün hedefimizi değişim olarak belirledik. 

Her alanda bu ülkeyi düze çıkaracak, aydınlığa çıkaracak, bu ülkeyi 
layık olduğu en yüksek gelişme seviyelerine ulaştırmak olarak 
belirledik.

O günden bu yana bu hedeflerimizden, bu istikametimizden zerre 
kadar sapmadan, en ufak bir taviz vermeden yolumuza milletimizle 
birlikte devam ediyoruz.

Geçen zaman zarfında Türkiye’de çok şey değişmiştir, değişmeye 
de devam ediyor.

Türkiye artık yönetimiyle, ekonomisiyle, diplomasisiyle yakın 
geleceğin en güçlü, en etkili, en ağırlıklı ülkelerinden biri haline 
gelmektedir.

Bu sadece bizim temennimiz değil, dünyanın en önemli strateji 
uzmanlarının da projeksiyonudur, beklentisidir.

Bu ülkede yaşayıp da bu gerçeği hala idrak edememiş olanlar da 
umuyorum ki yakında nihayet bu noktaya gelecek, bu umudu, bu 
heyecanı bizlerle paylaşacaktır.

Çünkü mızrağın çuvala sığmayacağı gibi, Türkiye bu felaket tellal-
larının çizdiği dar sınırlara,  kısır anlayışlara, sığ zihinlere sığma-
yacak bir gelişme içinde olduğunu her geçen gün biraz daha bariz 
şekilde gösteriyor.

Türkiye yıllar boyunca kendisini çaresizliğe bağlayan zincirleri biz-
zat milletimizin iradesiyle parçalıyor, nihayet bütün gücü ve enerji-
siyle hedeflerine ilerliyor.

Bu yolun nereye gittiği artık aşikâr, bu yol muasır medeniyet sevi-
yesinin ötelerine gidiyor.

Değerli arkadaşlarım...

Önümüzdeki seçim, Türkiye’nin hedefleri ve istikameti bakımından 
son derece önemlidir.

Her siyasi parti için en önemli faaliyet, seçimdir.
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Belediyelerimizi yönetecek kadrolar için teşkilatımızın ana ka-
demeleri, kadın ve gençlik kolları, il başkanlarımız, ilçe ve belde 
başkanlarımız, mahalle ve köy temsilcilerimiz azami bir gayret 
içindeler.

İnanıyorum ki, Genel merkez yönetiminden sandık müşahitleri-
ne kadar bu kadroda görev alan bütün yol arkadaşlarım 29 Mart 
gününü yeni bir sevinç günü kılmak için bütün dikkatleriyle çalışa-
caklardır.

Yerel yönetimler konusundaki iddiamızı artık bütün dünya biliyor. 

Aday belirleme sürecinde beklentileri ertelenen arkadaşlarımızın 
da yüreklerini bu yola koyduklarını biliyorum. 

Bu hareket, bu kadro hiçbir zaman kişiselliği merkeze alan bir 
hareket ve kadro olmadı, olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlar, 

2002 yılında başlayan adalet ve kalkınma yolculuğunu, geçen za-
man zarfında sancağı hiç yere düşürmeden aynı azim ve kararlılık-
la sürdürmeyi başardık.

Yapılan her seçimden eksilerek, zayıflayarak, kırılarak değil, bü-
yüyerek, güçlenerek, milletimizin güvenini daha da fazla arkamıza 
alarak çıktık.

Şimdi Türkiye’nin değişimini tamama erdirmek, milletimizi sıkın-
tılarından tümüyle uzaklaştırmak, refahı yaygınlaştırmak, adaleti 
güçlendirmek için yeni bir fırsat daha istiyoruz.

Geçen altı buçuk yılı bir teminat olarak milletimize sunuyor, bun-
dan daha fazlasını başarmanın da sözünü veriyoruz.

3 Kasım öncesinde söylediklerimizin nasıl arkasında durduysak, 22 
Temmuz öncesinde söylediklerimizin nasıl arkasında durduysak, 
29 Mart için de aynı kararlılığı, aynı samimiyeti ortaya koyuyoruz.

Türkiye’nin yaptığı bu tarihi atılımın daha alması gereken mesa-
feler var, bu mesafeleri hiçbir engele takılmadan, hiçbir mazerete 
sığınmadan almanın sözünü veriyoruz.

Ülkemizin demokrasi çıtasını dünyanın en ileri demokrasileriyle 
aynı seviyeye taşıyarak, millet iradesinin tartışma konusu yapılma-
dığı, yapılmayacağı çağdaş, demokratik bir Türkiye sözü veriyoruz.

Bütün insanlarımızın kendini bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı 
olarak hissedeceği eşitlikçi, özgürlükçü, aydınlık bir Türkiye için 

yeniden millet iradesine başvuruyoruz. 

Dünyaya karşı boynu eğik kalmayan, fikrini, tezini, siyasetini başını 
dik tutarak savunan, savaş kültürüne karşı daima barışın tarafında 
olan, aktif, etkili, dinamik bir dünya ülkesi sözü veriyoruz.

Vatandaşlarına dünyanın gelişmiş ülkelerinin hayat standartlarını 
kazandırma azminde, geçim sıkıntılarını ve yoksulluğu artık ya-
vaş yavaş gündeminden çıkarma kararlılığında bir yönetim sözü 
veriyoruz.

Üreten, ürettiğini dünyanın dört bir yanında satabilen, dış yatırıma 
tümüyle açık ve kendi yatırımcılarıyla dünyaya açılan dinamik bir 
ekonomi sözü veriyoruz.

Huzurlu ve istikrarlı, yatırımcının yarınını görebileceği ve küresel 
krizlerden ancak asgari seviyede etkilenen, sağlam, dayanıklı bir 
ortam sözü veriyoruz.

Dev yatırımlarla geleceğini adım adım inşa eden ve yakaladığı he-
defin yerine daima daha büyük hedefler koyabilen özgüven sahibi 
bir Türkiye sözü veriyoruz.

Çocuklarımızın umutlarının körelmediği, ufkumuzun ve bahtımızın 
kararmadığı bir Türkiye…

Karanlık niyetlilerin, imtiyazlı menfaat gruplarının, çetelerin, 
istismar oluşumlarının değil, bu milletin aydınlık insanlarının yön 
verdiği bir Türkiye… 

Ülkemizin ilerlemesine engel olan bütün ağırlıklardan, bütün 
yüklerden, bütün karanlıklardan ve kirlerden Türkiye’yi kurtarma, 
arındırma, bu konuda asla tavizkâr olmama sözü veriyoruz. 

3 Kasım’da, 22 Temmuz’da yüklendiğimiz emaneti milletimize ya-
raşır bir onurla sürdürmeye, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için 
çalışmaya devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım...

Her zaman ifade ettim, yine ediyorum; AK Parti Türkiye’nin yegâne 
gelecek umududur, millet iradesini hiçbir tartışmaya meydan ver-
meden hakkıyla savunan ve koruyan yegâne siyasi adrestir.

Bu sebeple bizim sorumluluğumuz çok büyüktür.

Yeni dönemde inşallah milletimizden aldığımız güçle bu ülkenin 
istikrarını ve insanlarımızın özgüvenini korumak birincil görevimiz 
olacaktır.
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Türkiye’yi dar kalıpların içine mecbur etmek isteyenler maalesef 
bu ülkeden hiç eksik olmuyor, bunlara asla meydanı boş bırakma-
yacağız.

İnsanlarımızı yıllarca mahkûm ettikleri komplekslere geri çekmek, 
ufkumuzu karartmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz.

Bu milletin izzetini, onurunu, ufkunu daima koruyacağız, geliştire-
ceğiz.

Bu ülkenin çocuklarının adeta karanlığa, karamsarlığa, umutsuz-
luğa gözlerini açtıkları o eski günlere asla geri dönmeyeceğiz.

Geçen altı buçuk yıl bu ülkenin insanlarının neleri başarabileceği-
nin en büyük delilidir.

Her alanda adeta dibe vurmuş bir ülke, bugün büyüme hızı ve istik-
rarıyla dünyaya örnek oluyor.

Bu büyük atılımın kaynağı milletimizin gelişme azmi, medeniyet 
iradesidir.

Hiç kimse bu milleti çaresizliğe, ümitsizliğe, sığ fikirlere sürükle-
yebileceğini aklına bile getirmesin.

Bu milletin ufku açıktır, ülkesine güveni, geleceğine inancı tamdır, 
kimse bu ahengi bozmaya da kalkışmasın.

İşte AK Parti’nin ayağını bastığı zemin bu zemindir, milletimizin 
tarihten bugüne taşıdığı büyük medeniyet iradesidir, bu zemini 
daha da sağlamlaştırmak önümüzdeki dönemde de milletimize en 
büyük borcumuz olacaktır.

Değerli arkadaşlarım...

Malumunuz olduğu üzere 2004 yılında yapılan yerel seçim netice-
sinde AK Parti, ülke yönetiminden sonra illerimizin, ilçelerimizin, 
beldelerimizin de büyük bir çoğunluğunun yönetimini üstlenmek 
onurunu yaşamıştır.

Aradan beş yıla yakın bir zaman geçti, şimdi milletimizden karne-
mizi alacağız.

İnanıyorum ki bu seçimden de alnımız ak, başımız dik, milletimize 
mahcup olmadan çıkacağız.

Her ne sonuç olursa olsun başardıklarımızdan daha fazlasını ba-
şarmak, ülkemize hizmet adımlarımızı daha da sıklaştırmak, daha 
da hızlandırmak üzere yola çıkacağız.

Siyaseti polemikle, demagojiyle, iftirayla yürütmeye çalışanlara 
bıkmadan usanmadan hizmetle, yatırımla, bu ülkenin dört bir yanı-
na bıraktığımız dev eserlerle cevap vereceğiz.

Türkiye’de siyasetin boş laf, boş vaat demek olmadığını bir kere 
daha göstermek bizim bu ülkeye karşı en büyük borcumuzdur, 
görevimizdir.

Benim bütün başkan adaylarımızdan, bütün teşkilatımızdan ricam, 
Türkiye’nin polemik konularına, çatışma başlıklarına, kavga gün-
demine değil, bu milletin beklentilerine, bu ülkenin ihtiyaçlarına 
sahip çıkmalarıdır.

Nereden nereye geldiğimiz çok iyi anlatmak zorunda olduğumuz 
gibi demokrasiyi güçlendirerek gerçekleştireceğimiz  hedeflerimizi 
de halkımıza çok iyi anlatmak durumundayız. 

29 Mart 2009 Yerel Yönetim seçimleri için start veriyoruz. 

Yarın Ankara’da tüm adaylarımızı tanıtıyor ve kampanya sürecini 
başlatıyoruz. Pazar günü ise Kocaeli’de ilk seçim mitingimizi yapı-
yoruz.

Böylece yeni bir koşu başlatıyoruz. Bu demokratik yarışı kazanaca-
ğız ama, bu süreci yönetmede önemli sorumluluklarımız var. 

Seçim sürecini bir demokratik yarış olarak bize yaraşır bir vakar ve 
asalet içinde yöneteceğiz.

AK Parti’ye yaraşır bir üslup içinde olacağız. 

Üslup ve söylem bütünlüğümüzü özenle koruyacağız.

Neler yaptığımızı en doğru biçimde anlatacağız. 

Yapmadığımızı asla söylemeyeceğiz. 

Her zamanki temel ilkemizi koruyacağız. O ilke , o değişmez dus-
tur şudur:  Aldanmayacağız ve aldatmayacağız. 

Dürüst ve şeffaf olacağız. 

Halkımıza yüreklerimizi daha çok açacağız. 

Küçük düşünenler varsın küçük düşünmeye devam etsinler. Biz, 
ülke fotoğrafının tamamından bir an gözümüzü ayırmayacağız.

Mahalli tuzaklara, gerilim isteyenlerin provokasyonlarına gelme-
yeceğiz.

Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla yeni gönüller kazanmaya 
azami özen göstereceğiz.    
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Bizim gündemimiz milletimizin gündemidir, o halde bizim nabzımız 
da milletimizle birlikte atmalıdır.

Milletimizin önemli gördüğü hiçbir sorun önemsiz değildir, biz o 
soruna ilgi göstermezsek hem görevimizi yerine getirmemiş, hem 
de AK Parti siyasetine ihanet etmiş oluruz.

Çünkü biz bulunduğumuz her mevkie, her makama bu yüce milleti 
temsilen geliyoruz, bunun sorumluluğuyla, bunun yükümlülüğüyle 
geliyoruz.

Kim siyaseti şahsı adına, çevresi adına, menfaatleri adına yapıyor-
sa, bilsin ki bizim aramızda yeri yoktur.

Kim siyaseti bu millete hizmet etmenin dışında bir saikle yapıyor-
sa bilsin ki bizim onunla en ufak bir benzerliğimiz, ortaklığımız 
yoktur.

Kimin kalbi bu ülkenin büyüklüğüne, izzetine, onuruna yakışmayan 
bir ürkeklikle atıyorsa bilsin ki bu medeniyet kervanında işi yoktur.

Bütün bu arazlarla siyaset yapılabilecek yerler olabilir bu ülkede, 
ama burası AK Parti, burada bu yanlışlara asla yer yoktur.

Biz Türkiye’nin büyüklüğünü bilen, insanına inanan, kalbi hizmet 
aşkıyla dolu ve üstlendiği görevin gerektirdiği donanıma sahip 
olanlarla birlikte yürüyoruz, yürüyeceğiz.

Milletimizin gönlüne tereddüt düşürecek en ufak bir istismara, en 
ufak bir yanlışa bile rıza gösteremeyiz.

İnanıyorum ki bu çatı altında siyaset yapmakta olan her arkadaşım 
bu konularda en az benim taşıdığım kadar büyük bir hassasiyet 
taşıyor.

Bilgili olacağız, donanımlı olacağız, yürekli olacağız, ama hepsin-
den önce vicdan sahibi olacağız, vizyon sahibi olacağız, hakkaniyet-
li olacağız.

Bu milletten emaneti aldığımız andan itibaren yakamızdaki rozeti 
unutup Türkiye büyüklüğünde bir kalple hizmete koşacağız.

Hiç kimseyi mahzun etmeyeceğiz, hiç kimseyi gönlü kırık bırakma-
yacağız, hiçbir insanımızı mağdur etmeyeceğiz.

Yunus gibi bir gönül enginliğiyle insanımızın huzuruna “Dostun evi 
gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim” şiarıyla çıkacağız.

Türkiye’nin ihtiyacı budur, milletimizin bizden beklentisi budur.

Allah yolumuzu, bahtımızı, ufkumuzu açık etsin, bizi milletimize 
karşı mahcup etmesin.

“ONLAR ÇİRKİNLEŞTİRDİ BİZ 
GÜZELLEŞTİRDİK, ONLAR BOZDU BİZ 

YAPTIK”
Ankara Büyükşehir Belediyesi Açılış Töreni (9 Mart 2009)

Sevgili Ankaralılar,

Değerli kardeşlerim,

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, buradan tüm Ankara’ya, 
tüm ilçelerimize, beldelerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderi-
yorum.

Sözlerimin başında, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz başkenti-
mizin ikinci büyük Aile Yaşam Merkezi’nin Pursaklar’a, Ankara’ya 
hayırlı olmasını diliyorum.

Buradan, Pursaklar’dan başkentimizin her semtine, mahallesine, 
sokağına yürek dolusu selamlarımı gönderiyorum.

Ankaragücülü, Ankarasporlu, Hacettepeli kardeşlerimi, Gençler-
birliği taraftarlarını da buradan selamlıyorum. 

Bu vesileyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. 

Bakınız, Ankara’nın en eski kulübü Ankaragücü önümüzdeki sene 
kuruluşunun 100’üncü yılını kutluyor.

Aradan 99 yıl geçmiş, ama Başkentimiz hala bir şampiyon çıkara-
mamış.

Dünyada şampiyon çıkaramamış ender başkentlerden biri Ankara…

Neredeyse her türlü şehircilik hizmetinde önde giden Ankara, ina-
nıyorum ki, önümüzdeki dönemde bu hasretine de bir son verecek, 
bu alanda da şampiyonluklar yaşayacak.

Ankara’nın spor yatırımlarını geliştirmek konusunda da Büyükşe-
hir Belediyemizin ciddi çalışmaları var.

Şu anda 19 Mayıs stadının yenilenmesi konusunda projelerimiz var.
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İnşallah önümüzdeki dönem burası yenilenecek, Ankara daha mo-
dern bir stada kavuşacak.

Melih bey bu işin takipçisi olacak. 

Zira, Ankara bugün 4 milyonu aşan nüfusuyla, çağdaş, modern bir 
Avrupa kenti.

Hükümetimizin yatırımlarıyla, belediyelerimizin yatırımlarıyla, 
eserleriyle Ankara büyük bir dönüşüm yaşıyor.

İşte bugün, hizmet sevdalısı bir kadro olarak, Ankara’ya bir hizme-
ti, bir tesisi, bir eseri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Ankara Büyükşehir Belediyemizin Pursaklar’da 1.800 metrekare 
alana sahip 4 katlı Aile Yaşam Merkezi’mizin açılışını gerçekleşti-
riyoruz.

Başkentimizin ikinci büyük Aile Yaşam Merkezi olma özelliğine 
sahip bu önemli hizmeti, Pursaklar’a, Ankara’ya hediye ediyoruz.

Bu merkezimiz go-kart pistiyle, hanım lokali, engelli, yaşlı, çocuk 
ve gençlik merkezleriyle bütün Ankaralı kardeşlerimize hizmet 
verecek. 

İnşallah, çocuklarımız buraya gelecek, buradaki Çocuk Kulüple-
ri’nde; internet, satranç, bilardo, hokey, masa tenisi, mini basket-
bol gibi aktivitelerden gönüllerince istifade edecekler.

Bunun yanında kütüphane, müzik, tiyatro, İngilizce ve diksiyon gibi 
alanlarda faaliyet gösteren kurslardan faydalanacaklar, kişisel 
gelişimlerine katkı sağlayacaklar.

Aynı şekilde gençlerimiz, Gençlik Merkezi bölümünde spor, mü-
zik, eğitim gibi aktivitelerden yararlanacak, konforlu sporun tadını 
çıkaracaklar.

Yaşlılarımız, Yaşlılar Lokali’nde müzik ve resim gibi güzel sanat-
larla ilgilenip, çeşitli sosyal aktivitelerde bulunabilecekler.

Engelli hemşerilerimiz, uzmanlar eşliğinde sosyal aktiviteler yapa-
caklar.

Hanım kardeşlerimiz BELMEK kurslarına katılabilecek, spor salo-
nunda uzmanlar eşliğinde spor yapabilecekler. 

Tabii, buradaki Aile Yaşam Merkezimizi diğer aile yaşam merkez-
lerinden ayıran çok önemli bir aktivite var.

Merkezin en üst katında bir go-kart pisti yer alıyor.

Gençlerimiz, çocuklarımız, hanım kardeşlerimiz, go-kart pistindeki 
mini otomobillerle neşeli, heyecanlı anlar yaşayacaklar. 

İnanıyorum ki, Aile Yaşam Merkezi her geçen gün daha da büyü-
yen Pursaklar’ın sosyal ve kültürel gelişmesine de büyük katkıda 
bulunacak.

Bu vesileyle, bir kez daha yeni tesisimizin Pursaklar’a, Ankara’ya, 
Ankaralı kardeşlerimize, hemşerilerimize hayırlı olsun diyorum.

Değerli kardeşlerim…

Sevgili Ankaralılar…

Bakınız, şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum.

Ankara, eskiden sadece memur kenti, bürokrasi kenti olarak bili-
nirdi. 

İktidarımızla birlikte bu anlayış değişti.

Ankara artık sıradan bir memur kenti değil, sadece bürokrasinin, 
siyasetin merkezi değil.

Ankara bugün bir sanayi kenti olma yolunda hızla ilerliyor. 

Yeni kurulan organize sanayi bölgeleriyle, işletmeleriyle Türki-
ye’nin üretimine katkıda bulunuyor.

Hizmet üretiyor, değer üretiyor, emek üretiyor, istihdam üretiyor. 

Her geçen yıl daha da büyüyor, daha da gelişiyor, daha da modern 
bir şehir haline geliyor. 

Dünyadaki itibarı, dünya siyasetindeki ağırlığı her geçen gün artı-
yor.

Türkiye büyüdükçe Ankara büyüyor, Ankara büyüdükçe Türkiye 
büyüyor.

İşte, Türkiye bugün dünyanın en büyük 17’nci ekonomisi haline 
geldi. 

Avrupa’nın en büyük 6’ncı ekonomisi.

İşte, Ankara artık böyle bir ülkenin başkenti. 

Bakınız, burası çok önemli.

Ankara, 2002 sonunda, 230 milyar dolar gayri safi yurtiçi hasılaya 
sahip bir ülkenin başkentiydi.

Bugün 750 milyar dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip bir ülkenin 
başkenti olarak dünya sahnesinde yer alıyor. 
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2002’de kişi başına 3 bin 300 dolar milli geliri olan bir ülkenin baş-
kentiydi.

Bugün kişi başına 10 bin dolar düşen bir ülkenin başkenti olarak 
adından söz ettiriyor. 

36 milyar dolarlık değil, 132 milyar dolar ihracat yapabilen bir 
ülkenin başkenti olarak dünyaya damgasını vuruyor.

Bundan böyle Türkiye’ye, Ankara’ya küçük düşünmek yakışmaz. 

Onun için diyoruz ki:

Sen Türkiye’sin büyük düşün. 

Sen Ankara’sın büyük düşün.

Bizim Ankara için, başkentimiz için yaptıklarımız ortada.

Türkiye’nin, milletimizin, Cumhuriyetimizin başkenti için yaptığımız 
eserler ortada…

Bu büyük ülkeye, bu büyük millete yakışır bir Ankara inşa ediyoruz.

Cumhuriyetimize yakışır bir başkent inşa ediyoruz.

Peki Cumhuriyetçi geçinen bazı çevreler, bugüne kadar Türkiye 
Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara için ne üretmişler?

Türkiye’nin büyük şehirlerine hangi eserleri, hizmetleri kazandır-
mışlar?

Dikkat ediniz; başta Ankara, İstanbul, Antalya, Kocaeli ve Gazi-
antep olmak üzere, birçok vilayetimizde, ilçemizde, beldemizde 
belediye başkanlığı görevini diğer partili yönetimlerden devraldık.

Bugün bu illerimizdeki fark kıyas bile kabul etmiyor.

Onların zihniyeti susuzluk üretti, biz şehirlerimizi suya kavuştur-
duk.

Onlar şehirleri kuraklığa, çoraklığa mahkûm etti, biz şehirlerimizi 
yeşil alanlarla donattık.

Onlar trafiği adeta felç etti, biz trafiğe köklü çözümler ürettik.

Onlar, şehirleri yokluğa, yoksulluğa mahkûm etti, biz yoksulun, 
ihtiyaç sahibinin, kimsesizin yanında olduk.

Onlar çirkinleştirdi, biz güzelleştirdik, onlar bozdu, biz yaptık.

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Bugün Türkiye, sadece bölgesindeki ülkelerle değil, Avrupa’nın, 

dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışıyor. 

Aynı şekilde, şehirlerimiz de kendileriyle yarışmanın ötesine geçti.

Bütün şehirlerimiz ihracatçı şehir haline geldi. 

Bütün şehirlerimiz kendi ürettikleriyle, kendi kültürüyle, öz değer-
leriyle birer marka haline gelmeye, dünyanın önde gelen şehirle-
riyle yarışmaya, boy ölçüşmeye başladı.

İstanbul, dünya kültür ve kongre merkezi oldu, 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti seçildi, bugün artık Pekin’le, New York’la yarışıyor.

Antalya, dünyanın en iyi 100 otelinden 15’ine ev sahipliği yapıyor, 
yılda 9 milyon turist ağırlıyor, turizmde diğer Akdeniz şehirleriyle 
yarışıyor.

Erzurum, Palandöken’iyle kış turizminde, kış sporlarında bir cazi-
be merkezi oluyor.

Trabzon, gençlik olimpiyatlarına ev sahipliği yapıyor, bütün bir 
Karadeniz’in spor merkezi oluyor.

Kayseri, meydanlarıyla, çevre düzenlemesiyle Avrupa’nın en geliş-
miş kentleriyle boy ölçüşmeye başladı.

Şehirlerimizin potansiyeli, şehirlerimizin gücü yeniden ortaya çıktı. 

Dikkat edin, dünyadaki kalkınma yarışı artık ülkeler üzerinden 
değil, şehirler üzerinden yapılıyor. 

Biz, bu şuurla, bu anlayışla, bu vizyonla kalkınma yerelde başlar, 
demokrasi yerelde başlar diyoruz. 

Bizim mücadelemiz kısır siyasi tartışmalar değil. 

Bizim yarışımız diğer siyasi anlayışların Türkiye vizyonu, şehircilik 
ufku değil.

Onların hayalleri bile, bizim fiilimize ulaşamaz.

Şimdi, kalkmış diyorlar ki, Ankara’yı Marka Kent haline getirece-
ğiz. 

Ankara çoktan marka kent oldu, bunların haberi bile yok.

Bakınız, Avrupa Konseyi’nin belli kriterleri yerine getirmiş, belli bir 
çıtayı aşmış şehirlere verdiği son derece prestijli bir ödül var.

Avrupa Şeref Bayrağı Ödülü… 

İşte Ankara, pek az şehre nasip olan bu ödüle layık görüldü.
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Aynı şekilde Avrupa Şeref Plaketi ödülüne layık görüldü.

Şu anda, Türkiye’de üst üste bu iki ödüle layık görülen başka şehir 
yok. 

Onun için diyorum, biz dünyayla, dünya şehirleriyle yarış içindeyiz. 

Biz, kendi kırdığımız rekorları yenilemenin gayreti içindeyiz.

İşte bunun için diyoruz ki: 

“İşimiz hizmet, gücümüz millet.”

Sevgili Ankaralılar…

İşte bugün sosyal belediyecilik adına bir hizmeti daha Ankara’ya, 
Pursaklar’a kazandırdık.

Bütün belediyelerimizde sosyal belediyecilik alanında rekorlar kırı-
yoruz, yeniliklere imza atıyoruz. 

Ankara’da, sosyal belediyecilik alanında yaptıklarımızı sizler görü-
yor, bu hizmetlerimizden bizzat istifade ediyorsunuz. 

Bakınız, 

Sokakta çalışan çocuklara yönelik başarılı projeler yapıldı, 4 bin 
civarında çocuğumuz sokaktan kurtarıldı.

BELMEK kursları aracılığıyla 140 bin hanım kardeşimiz bir meslek 
edindi.

BELTEK kursları ile 70 bin gencimiz iş sahibi oldu.

Her gün 8 bin 350 engelliye okullarda ücretsiz yemek hizmeti verili-
yor.

3 bin 600 engelliye akülü sandalyeden bastona kadar her türlü mal-
zeme yardımı yapılıyor.

Bugüne kadar tam 122 bin 649 engelliye hizmet üretildi. 

Her yıl, 155 bin aileye yılda üç sefer gıda ve temizlik malzemesi 
yardımı, yaklaşık 100 bin aileye kömür yardımı, her gün 55 bin aileye 
ekmek yardımı, yaklaşık 100 bin çocuğa bot kaban ve kırtasiye yar-
dımı yapılıyor.

Gerek üniversite önlerinde, gerek Ulus’ta her gün 4 bin kişiye ücret-
siz kahvaltı veriliyor. 

Bu doğrudan yardımların yanı sıra, Ankara’da sanayi altyapısının ge-
lişmesi, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, meslek eğitimleri 
gibi metotlarla Ankara’da ekonomiye de önemli katkıda bulunuldu. 

Bakın değerli kardeşlerim, biz bu hizmetlerin hiçbirini bir lütuf 
olarak görmüyoruz, aksine bir hakkın teslimi olarak gördüğümüz 
için yapıyoruz. 

Peki, bu muhalefetin sosyal devletten anladığı ne?

Yapılanı karalamaktan, iftira atmaktan, çamur atmaktan başka 
bildikleri bir şey var mı?

Bizim erzak dağıtımımızı eleştirirler, kendileri el altından erzak 
dağıtırlar. 

Bizim kömür dağıtımını eleştirirler, sonra çıkıp, biz de kömür dağı-
tacağız derler. 

Bizim projelerimizi, hizmetlerimizi eleştirirler, sonra çıkıp taklit 
ederler. 

Bunlar takdir etmezler, ancak taklit ederler.

Bizim sosyal belediyecilik misyonunu taklit ediyorsunuz, bari aya-
ğınız yere bassın.

Her yoksul aileye hemşerilik yardımı olarak 600 TL vereceğiz di-
yorlar. 

25 bin kişiyi belediyeye alacağız diyorlar.

Bunun yanında 10 bin kişiyi yaşlılara bakım hizmeti için, 10 bin 
kişiyi de engellilere bakım hizmeti için istihdam edeceklermiş…

Yani, 45 bin kişiyi belediyeye işçi olarak alacaklarmış…

Hadi, bunların da her birine en az 500 TL vereceksin…

Yahu, Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 1,3 katrilyon lira…

Bunun da 500 trilyonu, hala Karayalçın’dan kalma borçlara ödeni-
yor…

Geriye 800 trilyon kalıyor.

Yatırımları, hizmetleri geçtik; çöpü, ulaşımı, suyu neyle hallede-
ceksin?

Yani, uçulur da bu kadar uçulmaz…

Hezarfen Ahmet Çelebi bile, Galata Kulesi’nden Üsküdar’a kadar 
uçmuştu.

Bunlar utanmasalar, ben Ankara’yı aya uçuracağım diyecekler…

Gökteki yıldızları, Kaf Dağı’nın ardındaki cenneti vaat ediyorlar.
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Ortaçağ papazları da insanlara cennetten tapu vaat ediyorlardı. 

Geçmiş dönemlerdeki başarısızlığın altında yatan zihniyet işte 
budur.

İşte bu zihniyet Türkiye’yi harap etti.

Biz bunların iş görme biçimini, bunların hesap yöntemlerini çok iyi 
biliriz.

Dikkat ediniz, Kocaeli’nin  eski belediye yönetimi, Yuvacık Barajı’nı 
4,5 milyar dolara mal etti. Halen Hazinemiz bu paraları ödemekle 
meşgul. 

Yuvacık Barajı’nın iki katı büyüklüğünde olan Kavşakkaya Barajı ise 
45 milyon dolara, yani Yuvacık’tan 100 kat daha ucuza mal edildi.

ASKİ, 2005 yılı sonunda çalışmalara başladı, 16 ay gibi kısa bir 
sürede bu barajı bitirdi.

Üstelik, Yuvacık Barajı 50 milyon metreküp su kapasiteli, Kavşak-
kaya barajı bunun yaklaşık iki katı, 90 milyon metreküp su kapasi-
teli.

İşte hesap ortada, bunların iş görme tarzı budur.

Milletimiz bunlara 29 Mart’ta bir kez daha iş göremez raporu vere-
cek.

Sevgili Ankaralılar…

Buradan MHP adayına da seslenmek istiyorum. 

Bakınız, AK Parti iktidarı olarak, biz Ankara’nın 20 yıllık su soru-
nunu çözdük; Gerede suyunu da Ankara’ya getirip bu konuyu artık 
kapatıyoruz.

Bir partinin (MHP) adayı çıkmış, Ankara’ya su arıtma tesisi proje-
sinden söz ediyor. 

Bizim ihalesini yaptığımız, yürütmekte olduğumuz projeyi kendine 
mal etmeye kalkışıyor.

Yahu, madem Ankara’nın suyunu arıtmak gibi bir derdin vardı, o 
halde neden Beypazarı’nın suyunu arıtmadın şimdiye kadar.

İzmir Belediyesi gibi, Beypazarı’ndaki insanımıza arsenikli su içiri-
yor musun, içirmiyor musun, ondan haber ver. 

30 bin nüfuslu Beypazarı’nda bir arıtma tesisini kuramayan, mil-
yonlarca insanımızın yaşadığı Ankara’ya arıtma tesisini nasıl 

kuracak?

Şu Beypazarı’nda makyajdan başka ne yapmışsın, sen önce onu 
anlat. 

Belediyecilik makyaj değildir, makyajı kuaförde yapıyorlar. 

Makyajı yandaş medyada yapıyorlar. 

Belediyecilik ayrı iş, makyaj yapmak ayrı iş…

İnşallah, 29 Mart’ta Beypazarı’nı da AK Belediyecilikle, hizmetlerle 
tanıştırınca, belediyecilik nedir göstereceğiz.

Buradan, Beypazarı’nda oturan, Beypazarı’nda yaşayan kardeşleri-
mize sesleniyorum. 

29 Mart’ta daha güzel bir Beypazarı için de sizlerden destek talep 
ediyorum. 

Biz, şimdiye kadar halkımızın emanetine sadakatle bağlı kaldık. 

Beypazarı’na da sahip çıkacağız, Beypazarı’nı hizmetlerimizle 
donatacağız.

Şimdi bir tane umumi tuvaleti bile olmayan, bir tane doğru düzgün 
pazarı bile bulunmayan bir ilçeye turizm merkezi diyenler, gerçek 
turizm merkezi nasıl olurmuş 30 Mart’tan itibaren görecekler. 

İşte, onların belediyecilik anlayışı ortada, bizim belediyecilik anla-
yışımız ortada.

Şu Ankara’yı önceki yönetimden devraldığımızda toplam alt-üst 
geçit sayısı 17 idi.

Ankara’ya tam 101 adet yeni alt-üst geçit yapıldı.

Ankara’nın 5 ayrı giriş noktasında yollar genişletildi ve modern bir 
görünüm kazandı.

Bu ana girişlere ilave olarak şehrin birçok yerine bulvarlar ilave 
edildi. 

Esenboğa Havaalanı ile Şehir Merkezi arasındaki yol, Ankara’nın 
adeta vitrini, dünyaya açılan kapısı konumunda.

Yurtdışından gelenler Ankara’da öncelikle bu yol ve çevresinin 
manzarasını görüyorlar.

Çok kısa bir süre zarfında, 4 ay gibi rekor bir sürede yol tamam-
landı, yol üzerindeki çirkin görüntüler kaldırıldı, çağdaş bir görü-
nüme kavuştu. 
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Kuzey Ankara girişindeki gecekondular yıkıldı, TOKİ ile Belediye 
işbirliğinde yeni, çağdaş konutlar bitirildi.

Sadece 2008 yılında Ankara genelinde 3 milyon 300 bin ton asfalt-
lama yapıldı.

363 köye 1.684 kilometre asfalt döküldü ve bu boyutuyla da yeni bir 
rekor kırıldı.

138 kilometre mesafedeki Kesikköprü’den üç ayrı hat ile Ankara’ya 
su getirildi ve Ankara’nın önümüzdeki onlarca yıl için su sorunu 
çözüldü.

Üstelik bu proje bir yıl gibi yine rekor bir sürede tamamlandı.

Ankara’da doğalgazda büyük aşama kaydedildi.

Doğalgaz servis hattı sayısı 2008 yılı sonu itibariyle 1 milyon 140 
bine ulaştı.

Ankara’da 90’lı yıllarda kişi başına 2 metrekare yeşil alan düşer-
ken, bugün bu oran 17 metrekareye yükseldi.

Esenboğa yolu üzerinde Avrupa’nın en büyük futbol tesisi yine Bü-
yükşehir belediyemizce inşa edildi.

Aynı şekilde ilçe belediyelerimiz, Türkiye’ye örnek teşkil edecek 
projeler yürüttüler.

Yenimahalle Belediyemizi 2004’de devraldığımızda 100 milyon TL 
borcu vardı, tüm gayrimenkullerine, hesaplarına haciz konmuştu.

Hem bu borçları ödedik, hem de, 233 milyon TL yatırım harcaması 
yaptık.

Altındağ yüzde 80 oranında gecekondulaşmış bir ilçemizdi.

Tam 12 bin sağlıksız yapı, sahiplerinin rızasıyla yıkıldı, sağlıklı 
konutlar inşa edildi.

Ankara’nın merkezindeki Altındağ 5 yılda dünya turizminin hizme-
tine açıldı.

Keçiören aynı şekilde, Estergon Kalesi’yle, teleferiğiyle, parklarıy-
la, temiz sokaklarıyla, spor tesisleriyle başarı örneği haline geldi.

Var olduğumuz tüm merkez ve çevre ilçelerde farkımızı ortaya 
koyduk.

İşte şimdi, tüm Türkiye’de olduğu gibi, Ankara’da da “Durmak Yok, 
Yola Devam, Durmak Yok, Hizmete Devam” diyoruz.

Daha güçlü bir kadroyla, işinin ehli, işinin ustası, belediyeciliğin 
erbabı adaylarımızla bir kez daha milletimizin huzuruna çıkıyoruz.

Belediyecilik anlayışımızı, yeni projelerimizle milletimize taşımak 
için, Ankara’yı daha güzel, daha yaşanabilir, daha çağdaş ve mo-
dern bir kent haline getirmek için, Ankara’ya hizmet üretmek için 
yola koyuluyoruz.

İnşallah, yeni dönemde Çankaya’nın da manzarası değişecek, 
Çankaya da yeni Belediyecilik anlayışıyla, yani hizmetle, yatırımla 
tanışacak.

Ankaralı kardeşim, Çankayalı kardeşim inşallah tercihini hiz-
metten, eserden yana kullanacak ve Çankaya da AK belediyecilik 
safındaki yerini alacak.

Değerli kardeşlerim...

Sevgili Ankaralılar…

Şuraya lütfen dikkat edin…

Ankara’da, İstanbul’da adaylar gezinip duruyorlar. 

Ankara’ya İstanbul’a ilişkin kayda değer bir tek projelerini duydu-
nuz mu?

Gösterebilecekleri bir tek eser, bir tek hizmet yok, planladıkları, 
tasarladıkları eser ve hizmet de yok.

Dedikodu yapmaktan, iftira atmaktan, çamur atmaktan, fısıltı yay-
maktan başka yaptıkları bir şey yok.

Dosya siyaseti yaparlar, kendi dosyalarının altında ezilirler.

Çarşaf açılımı derler, çarşaflı hanımlara tükürür, tekme tokat 
atarlar.

Fakat, biz böyle yollara tevessül etmiyoruz, edemeyiz. 

Çamur siyaseti, iftira siyaseti, karalama siyaseti, dedikodu siyaseti 
yapmıyor.

Biz projelerle, eserlerle, hizmetlerle konuşuyoruz. 

Bakınız, daha bir ay kadar önce Melih Gökçek Başkanımız Büyük-
şehir Belediyemizin tam 141 projesini açıkladı.

Ankara’nın geleceğine damga vuracak tam 141 proje.

Yeşil alanlar, eğlence merkezleri, sosyal yaşam alanları, parklar, 
fuar alanları yapıyoruz.
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Metro’yu inşallah 2 sene içinde bitiriyor, Çayyolu’nu, Sincan’ı, Ke-
çiören’i metroyla buluşturuyoruz. 

Metro çalışmalarına büyük önem veriyoruz, bu projeyle Ankara’nın 
ulaşımda tarihi bir adımı atacağına inanıyoruz.

Ankara Metrosu konusunda, Ulaştırma Bakanlığımıza talimat ver-
dim, bu konuyu bizzat ben takip ediyorum. 

Aynı şekilde burada, Melih Başkanımıza talimat veriyorum. 

Ankara’ya vaat ettiğin dev projelerini Disneyland’ı, Ortadoğu’nun 
en büyük hayvanat bahçesini, 1 milyon 800 bin metrekarelik ulus-
lararası fuar alanını, Hacı Bayram projesini ve Ankara Kalesi pro-
jesini de bitireceksin, önümüzdeki dönem Ankaralıların hizmetine 
sunacaksın.

Bu projelerin yapımını da bizzat takip edeceğim.

Zira bunlar yalnızca Melih Gökçek’in hanesine yazılmıyor. 

Bunlar sadece AK Parti yönetiminin hanesine yazılmıyor. 

Bu eserler Ankara’nın hanesine, Türkiye’nin hanesine yazılıyor. 

Cumhuriyetimizin, demokrasimizin, ülkemizin, milletimizin hane-
sine yazılıyor. 

Çünkü biz gelip geçiyiz, kalıcı olan eserlerimizdir. 

Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri…

İnşallah eserlerimizle, hizmetlerimizle Ankara’yı daha da büyüte-
ceğiz.

İnşallah milletimizle el birliği yaparak, yerel yönetim ve merkezi 
hükümet işbirliğiyle, Ankara’yı daha çağdaş bir kent haline getire-
ceğiz.

Türkiye’ye yakışır bir başkent haline getireceğiz.

Çok daha iyilerini, çok daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz.

Ankaralı kardeşlerimizin desteği, güveni, hayır duaları arkamızda 
oldukça, evelallah bize durmak yok.

İşte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Başkan adayımız, 
MELİH GÖKÇEK burada.

Melih Başkan, binlerce projeyi, binlerce hizmeti Ankara’ya kazan-
dırdı.

Ankara’nın, Ankaralı kardeşlerimizin başını dik tuttu.

15 yıl boyunca Ankara’ya hizmet etti, Ankara’ya sahip çıktı. 

Şimdi bir kez daha Ankaralı kardeşlerimizin, Ankaralı vatandaşla-
rımızın Melih Başkanımıza sahip çıkmasını istiyorum. 

Gelin bu medeniyet yolculuğuna kaldığımız yerden devam edelim.

Gelin Türkiye’yi dünyanın zirvelerine taşıyalım.

Gelin bu ülkenin mutlu ve müreffeh geleceğini hep birlikte inşa 
edelim.

Gün birlik ve beraberlik günüdür. Durmak yok, yola devam. Dur-
mak yok, hizmete devam. Sen Türkiye’sin, büyük düşün! Sen Anka-
ra’sın büyük düşün! İşimiz hizmet, gücümüz millet! Herşey Türkiye 
için.

“BELEDİYELERİMİZDE 
ÜRETECEĞİMİZ HİZMETLERLE 

GELECEĞİN TÜRKİYE’SİNİ İNŞA 
EDECEĞİZ”

İlçe Belediye Başkanlarıyla Toplantı (29 Nisan 2009)

Değerli arkadaşlarım,

Değerli Belediye Başkanlarımız,

Sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.

Sizlerin şahsında, ülkemizin tüm ilçelerine, oralarda yaşayan kar-
deşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

29 Mart Yerel seçimlerinden sonraki bu ilk buluşmamızın ülkemiz 
için, milletimiz için, partimiz için hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum.

Yine bu vesileyle, yeni belediye başkanlarımızı, tekrar seçilen 
belediye başkanlarımızı yürekten tebrik ediyor, bu yeni dönemde 
başarılar diliyorum.

Değerli arkadaşlarım,

Her biriniz, mesuliyeti çok yüksek, ancak aynı zamanda onurlu, 
şerefli ve kutsal bir emanet yüklendiniz.
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Bu emaneti hakkıyla taşıyacağınıza, devraldığınız noktadan çok 
daha ileri noktalara ulaştıracağınıza gönülden inanıyorum.

Şurası son derece önemli:

Sizler, seçildiğiniz ilçenin tümünün belediye başkanısınız.

Partimize oy vermiş olsun ya da olmasın, ilçenizde yaşayan bütün 
vatandaşlarımızın yükü sizlerin omzundadır.

İlçelerimizin her bir sokağına, her bir caddesine, her bir mahalle-
sine hizmet etmek ve sahip çıkmak sizin şiarınız olmalıdır.

Ayrımcılık, AK Parti siyasetinde kendisine asla yer bulmamıştır, 
bundan sonra da asla yer bulamayacaktır.

Diğer siyasi partiler, ülkemizi, illerimizi, ilçelerimizi, hatta mahalle 
ve sokakları, “bize oy verenler ve vermeyenler” şeklinde kompartı-
manlara ayırabilirler.

Ancak AK Parti, bütün Türkiye’nin partisidir;  tüm illerimizde ve 
tüm ilçelerimizde varlık gösteren, temsil yetkisine sahip olan ye-
gane siyasi partidir.

Sizler, bütün Türkiye’yi kucaklayan, bütün Türkiye’ye aynı gönül 
diliyle konuşan, BÜYÜK bir siyasi hareketin mensuplarısınız.

Atacağınız her adımda, yapacağınız her hizmette bu büyüklüğü, bu 
vakarı, bu kucaklayıcı tavrı göstereceğinizden eminim.

Bizim lügatimizde kibir yok, bizim lügatimizde gurur yok, bizim 
sözlüğümüzde millete tepeden bakmak, milletle aramıza mesafe 
koymak yok…

Bu hareket, milletin içinden doğmuş, milletin desteği ve teveccü-
hüyle büyümüştür ve milletle yan yana geleceğe doğru yürümeye 
de devam edecektir.

Bizim varlık sebebimiz, birilerine imtiyaz üretmek, birilerine men-
faat devşirmek, makam-mevki sahibi olmak değildir.

Bizim siyasette, yerel yönetimlerde ve hükümette varlık sebebimiz, 
halkımıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmek üretmek, adalet ve 
kalkınmayı tesis etmektir.

Asli amacımızı, varlık sebebimizi asla unutmamalıyız. Biz “önce 
insan” diyerek yola çıktık, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düşünce-
siyle hareket ettik, “her şey Türkiye için” anlayışından asla ayrıl-
madık.

Değerli yol arkadaşlarım,

Milletimizin, 29 Mart 2009 Mahalli Seçimlerinde verdiği mesajı 
çok iyi okumak, değerlendirmek ve rotamızı ona göre belirlemek 
zorundayız.

Diğer siyasi partiler gibi rakamları eğip bükerek, deyim yerindeyse, 
kırk dereden su getirerek, sonuçları çarpıtarak analizler üretmek 
bize yakışmaz.

Milletimiz, 29 Mart’ta sandık yoluyla söyleyeceğini söylemiş, gere-
ken mesajı çok net ve anlaşılır biçimde vermiştir.

AK Parti, kurulduğu 14 Ağustos 2001’den sonra girdiği 4 seçimin 
4’ünde de milletimizin çoğunluğunun tercihine mazhar olmuş ve 
birinci parti olarak sandıktan çıkmıştır.

AK Parti, geçerli oyların yüzde 39’unu almış, bu oy oranıyla 29 
Mart’ın tartışmasız birinci partisi olmuştur.

AK Parti’nin en yakın takipçisi, CHP ve MHP’nin aldıkları oy oran-
larını topladığınızda, ancak AK Parti’nin oy oranına tekabül edebil-
mektedir.

Türkiye genelinde, 16 büyükşehrin 10’u; 81 vilayetimizin 45’i, 892 
ilçemizin 445’i ve 1974 beldemizin 970’i bu seçimlerde AK Parti’yi 
tercih etti.

Toplam, 2 bin 947 birimin 1.460’ında AK Parti’li adaylar ipi göğüs-
ledi ve milletimizden yetkiyi aldı.

Türkiye’deki toplam 34 bin 556 Belediye Meclis Üyesinden 13 bin 
752’si AK Parti’den seçilmiştir. (Yüzde 39,80)

13 bin 752 belediye meclis üyemizin 660’ı ise kadındır.

Yine Türkiye’deki 3 bin 284 İl Genel Meclis Üyesinden 1.854’ü AK 
Partili olarak seçilmiştir (yüzde 56,46) ve Kadın İl Genel Meclisi 
Üyelerimizin sayısı da 53’dür.

İl Genel Meclisi Başkanlıkları ile ilgili olarak elimize ulaşan bilgiler 
çerçevesinde şu ana kadar 46 İl Genel Meclis Başkanı AK Partilidir. 

Bunların içinde ise Erzurum İl Genel Meclisi Başkanı bir bayan 
arkadaşımız seçilmiştir.

Burada çok önemli bir hususu dikkatlerinize sunmak istiyorum:

AK Parti, İl Genel Meclisi oylarına göre, 7 bölgemizin 7’sinde de 
birinci parti olmuş, bir Türkiye Partisi olduğunu bölgesel bazda da 
göstermiştir.
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Yine, BBP 1 ilde, MHP 2 ilde, CHP 7 ilde ve DTP 9 ilde birinci parti 
olabilirken, AK Parti tam 62 ilde birinci parti olmuştur.

Şurası çok daha önemli.

Bakınız, CHP, tam 16 ilde, MHP de tam 11 ilde yüzde 5 oy oranının 
altında kaldı.

CHP 26 ilde, MHP de 22 ilde yüzde 10 barajının altında kaldı.

CHP 50, MHP de 44 ilde yüzde 20’nin altında oy aldı.

Buna karşılık, AK Parti hiçbir ilimizde yüzde 20 oy oranının altında 
kalmamıştır. (En düşük Hakkari: Yüzde 21,06)

Bir kez daha tekrarlamak istiyorum:

AK Parti, bu seçimlerden sadece birinci parti olarak çıkmamış, 
aynı zamanda bir zümre partisi, bir kabile partisi, bir bölge partisi 
olmadığını da net olarak göstermiştir.

AK Parti, diğer 3 seçimde olduğu gibi, 29 Mart seçimlerinde de 
bütün milletimizi kucaklamış; milletimizin tamamı tarafından da 
kucaklanmış ve sahiplenmiştir.

Nasıl kurulduğumuz günden beri 780 bin kilometre karenin tama-
mına hitap ettiysek, 29 Mart’ta da 780 bin kilometre karenin tama-
mına hitap ettik.

Nasıl kurulduğumuz günden itibaren Türkiye nüfusunun tamamına 
aynı hassasiyetle yaklaştıysak, aynı dille konuştuysak; 29 Mart’ta 
da 71 buçuk milyon vatandaşımızın tamamına aynı hassasiyetle 
yaklaştık, aynı dille konuştuk.

Şurası açıktır:

Milletimiz, AK Parti iktidarının politikalarını ve AK belediyelerin 
hizmetlerini bir kez daha çoğunlukla takdir etmiştir.

Milletimiz bir kez daha istikrar ve güven ortamını teyit etmiş; yıllar 
boyunca özlediği bu istikrar ve güven ortamının devamına EVET 
demiştir.

Milletimiz, Türkiye’nin barış içinde, huzur içinde, refah içinde bü-
yümesini onaylamış, bu büyümenin devamı yönünde karar vermiş-
tir.

Elbette seçimlerden çıkardığımız tek sonuç bu değildir.

Milletimiz, aynı zamanda bir muhasebe yapmamızı, kendimizi 
gözden geçirmemizi, eksik ve noksanlarımızı analiz etmemizi de 

bizden istemiş, bunun mesajını vermiştir.

Biz de, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da milletimizin 
sesine kulak verecek, milletimizin verdiği mesajı en iyi şekilde 
okuyarak ve buna göre değişimi gerçekleştirerek yolumuza devam 
edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım,

AK Parti olarak çok büyük bir sorumluluğu taşıyoruz.

Biz, 3 Kasım seçimleriyle birlikte, Türkiye’nin değişim arzusunun, 
büyüme talebinin, ilerleme, kalkınma ve muasır medeniyetler sevi-
yesine ulaşma hedefinin umudu haline geldik.

6,5 yıl boyunca milletimizin bizden beklentilerini karşılamak için 
özverili bir gayret içinde olduk.

Dikkat ederseniz, Türkiye’nin köhnemiş siyaseti, çözüm üreteme-
yen siyaseti, kavga ve gerilim siyaseti AK Parti ile birlikte değiş-
miştir.

Bu değişime direnen siyasi partiler de AK Parti’nin öncülüğünde 
değişimi gerekli görmüşler ve kendilerine çeki düzen vermeye 
başlamışlardır.

Bunun son derece olumlu, son derece sevindirici bir gelişme oldu-
ğunu ifade etmek isterim.

Şu an itibariyle, kendisini değişmek zorunda hisseden siyasi parti-
ler, AK Parti’yi taklit etmekle yetiniyorlar.

Seçim öncesinde, AK Parti kriterlerini yakalamak için açılım ya-
panlara hep birlikte şahit olduk.

AK Parti’nin özgürlükçü politikalarını on yıllar boyunca eleştiren-
lerin, haklar ve özgürlükler karşısında adeta bir duvar gibi engel 
teşkil edenlerin, seçimin hemen öncesinde hak ve özgürlükleri 
hatırladıklarına şahit olduk.

AK Parti’nin sosyal politikalarına kıyasıya saldıranların, seçim 
meydanlarında sosyal politika adına bol keseden dağıttıklarını da 
yine gördük, işittik.

Yine güzel bir gelişme, Ankara’nın batısında birkaç ilde miting 
yapmayı planlayanların, AK Parti’nin teşvik edici gayretleriyle 
Ankara’nın doğusunu, kuzeyini, güneyini de hatırlamalarına vesile 
olduk.

Türkiye adına, milletimiz adına, vatandaşlarımız adına, böyle öncü 
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bir rol üstlenmiş olmaktan dolayı gurur duyduğumuzu ifade etmek 
istiyorum.

Seçim sonrasında devam eden hırçın, kışkırtıcı, istismarcı üsluba 
rağmen, biz, AK Parti olarak, yapıcı ve olumlu üslubumuzu muha-
faza edecek, Türkiye’nin değişim iradesini temsil etmeyi sürdüre-
ceğiz.

Bakınız, Pazar günü İl Başkanlarımızla ve İl Belediye Başkanları-
mızla yaptığımız toplantıda da ifade ettim…

Bazıları “küçük olsun, benim olsun” anlayışında olabilir.

Bazıları, birkaç ilde elde ettikleri başarılarla yetinebilir.

Bazıları, oy oranlarındaki birkaç puanlık artışı yeterli görebilir.

Siyaseti, siyaset tarzlarını, söylemlerini, üsluplarını bazıları kışkırt-
ma üzerine, tahrik üzerine kurmaya devam edebilir.

AK Parti olarak bu siyasetle, bu siyaset tarzıyla uzaktan yakından 
işimiz de ilgimiz de, alakamız da olmamıştır ve olmayacaktır.

Biz, Türkiye için üretmeye, Türkiye için hizmete, Türkiye’yi büyüt-
meye devam edeceğiz.

Biz, barış içinde, uzlaşı içinde, diyalog içinde Türkiye’yi mutlu ya-
rınlara taşıma gayretimizi yılmadan, bıkmadan, usanmadan sürdü-
receğiz.

Köylerimizden başlayıp beldelerimize kadar; ilçelerimizden baş-
layıp illerimize kadar, büyükşehirlerimizden ülkemizin geneline 
kadar her zeminde Türkiye’nin ve vatandaşlarımızın hukukunu 
koruyacağız.

Bakınız, Cuma günü çalışanlarımız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nü kutlayacaklar.

Ben de bugünden, ülkemizin tüm çalışanlarının, tüm emekçilerin, 
alınteriyle geçinen tüm kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanış-
ma Günü’nü kutluyorum.

Ülkemizde, 1981 yılına kadar, çeşitli kesintilere rağmen 1 Mayıs 
tatil ilan edilmişti.

1981’den sonra, bu konu her hükümet nezdinde defalarca günde-
me gelmesine rağmen 1 Mayıs tatil olarak ilan edilemedi.

Bakanlar Kurulu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir tasarı 
sunduk, 22 Nisan’da tasarı görüşüldü, oylandı ve 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü olarak tatil ilan edildi.

Öncelikle çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum…

Şimdi bakın, bu konudaki hassasiyetimizin ve bu konudaki samimi-
yetimizin görülmesi gerekiyor.

6,5 yılda, çalışanlarımız için, çalışanlarımızın her türlü hakkı ve hu-
kuku için, devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık, çağdaş normları 
ülkemize taşıdık, çalışanlarımızı her zaman gözettik.

Burada hepsini sıralayacak değilim…

Asgari ücrete tarihindeki en yüksek artışı yaptık.

2002 sonunda, biz geldiğimizde 184 TL idi, yüzde 186 oranında 
artırdık bugün 527 TL’ye ulaştı.

İş Kanunu’nu yeniden ele aldık, çalışanlarımıza yeni ve çağdaş 
haklar sağladık.

Devletin çalışana borcu olamaz, bunu kabul edemeyiz dedik, 
Zorunlu Tasarruf adı altında toplanan paraları nemasıyla birlikte, 
13,5 milyar TL olarak çalışanlarımıza ödedik 

Konut Edindirme Yardımlarını, hiç gündemde yokken gündeme 
getirdik ve ödemeye başladık. Şu ana kadar 3 milyar TL’ye yakın 
ödeme yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. 

218 bin geçici işçi AK Parti ile daimi kadrolarına kavuştu. 

Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 
önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek.

İstihdamı artırmaya, keyfi işten çıkarmaları önlemeye yönelik 
adımlarımız oldu.

Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortası Yasası’nı çıkardık, her doğan 
çocuğumuzu sigorta şemsiyesi altına aldık.

Liste uzayıp gidiyor…

Biz, kuru sözlerle, kuru vaatlerle, içi boş sloganlarla değil; tüm 
samimiyetimizle, tüm gayretimizle işçi dostuyuz, emek dostuyuz.

Özellikle sendikalarımızın, bizim bu gayretimizi, bu samimiyetimizi 
görmelerini ve daha ileri adımlar için bize destek olmalarını arzu 
ediyoruz.

Bugün dünyada sendikacılık artık, sadece grevle, sadece ücret pa-
zarlığıyla, sadece eylemle, muhalefetle değil; daha çok diyalogla, 
uzlaşmayla, kader birliğiyle anılıyor.

Sendikacılık, daha çok istihdam sağlamanın, daha kaliteli üretimin, 
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daha sağlıklı iş ortamının kilit unsuru olarak çalışma hayatında 
yerini alıyor.

Biz artık 1 Mayıslarda çatışma görüntülerine, kavga görüntülerine, 
yağma görüntülerine, şiddet görüntülerine değil; bir şölen havasın-
da dostluk, kardeşlik, dayanışma görüntülerine şahit olmak istiyo-
ruz.

Bunu sağlamak için de, çalışanlarımızla diyalog içinde, uzlaşma 
içinde, istişare içinde adımlar atıyoruz.

İnanıyorum ki, sendikalarımız da bizim onlara yönelik attığımız 
adımları görerek, 1 Mayıs’ı kötü hatıralardan kurtaracak adımlar 
atacaklardır.

İnanıyorum ki, 2009 1 Mayıs’ı ve sonrasındaki 1 Mayıslar, anlamına 
yaraşır şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanacaktır.

Bir kez daha 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyor, tatil ilan 
ettiğimiz bu günün tüm çalışanlara hayırlar getirmesini diliyorum…

Değerli yol arkadaşlarım,

Değerli kardeşlerim,

Çok sık tekrarladığım bir sloganımızı burada bir kez daha hatırlat-
makta fayda görüyorum:

“Kalkınma da, demokrasi de yerelde başlar…”

Türkiye’nin topyekün kalkınması, köylerimizden başlayarak büyük-
şehirlerimize kadar kademe kademe gerçekleştireceğimiz hizmet-
ler üzerinde yükselmelidir.

Öncelikle, üzerinizde milletimizin emanetinin olduğunu, tüyü 
bitmedik yetimlerin emanetinin sizin omuzlarınızda olduğunu asla 
unutmayınız.

Milletimizin her biri kuruşunu büyük bir hassasiyet içinde değer-
lendirmeniz, tek kuruşu bile israf etmeden yerinde harcamanız son 
derece büyük önem arzediyor.

AK Parti’yi diğerlerinden ayıran en önemli husus, milletin emaneti-
ne hakkıyla sahip çıkması, yolsuzluk karşısında eğilmeden, bükül-
meden dimdik durabilmesidir.

Yanlış yollara tevessül edenler karşısında en küçük bir müsamaha 
dahi göstermediğimizi ve göstermeyeceğimizi bir kez daha hatırlat-
mak isterim.

Üreteceğiniz hizmetlerin, insan odaklı olmasına, vatandaşlarımızın 

ihtiyaçlarına cevap vermesine yine dikkat ediniz…

Bizler, şehircilik anlamında da büyük bir medeniyetin mensupları-
yız.

İlçelerimizi imar ederken, tarihten aldığımız mirası mutlaka gö-
zetin. Bu mirasın gelecek nesillere aktarılması konusunda gayret 
sarf edin.

Özellikle üst yapı yatırımlarında çocukları, yaşlıları, engellileri 
dikkate almalısınız.

Benim belediye başkanım, halkın içinden seçilerek geldiği gibi, 
görevi boyunca da halkın içinde olmak durumundadır.

İlçenizin her bir köşesine, her bir hanesine ulaşmanızı, sorunları 
yerinde dinlemenizi, vatandaşlarımızın iyi ve kederli günlerinde 
onlarla birlikte olmanızı hasetsen rica ediyorum.

5 yıl boyunca AK Parti’li belediyelerde bunu başarıyla uyguladık.

Şimdi, yeni dönemde de, belediyelerimizde üreteceğimiz hizmet-
lerle, eserlerle geleceğin Türkiye’sini hep birlikte inşa edeceğiz.

Ben, bir kez daha, halkımızın takdirine, teveccühüne mazhar ola-
rak, seçimle iş başına geldiğiniz için sizleri tebrik ediyorum.

Zorlu fakat kutlu yolculuğunuzda size başarılar diliyorum.

Belediye Başkanı Şehremini’dir. Şehir ve Şehir halkı belediye Baş-
kanına emanet edilmiştir ve Belediye Başkanının asli sorumluluğu, 
kendisine emanet edilen şehre ve şehirliye sahip çıkmaktır. 

Şehre ve Şehir Halkına sahip çıkmak; onların bu günkü problemle-
rine çözüm bulmak, yarınlarının en güzel şekilde inşa edilmesi için 
gereken hizmetleri yapmaktır.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile insana hizmet önceliğimiz 
olmalıdır.

Karar ve uygulamalarımızda adaletli olmak, haklıya hakkını teslim 
etmemiz gerekiyor. Bizim varlık sebebimiz birilerine imtiyaz üret-
mek değil, milletimize adaletli bir şekilde hizmet üretmektir.  

Başta kültürel faaliyetler olmak üzere her türlü belediye icraatla-
rında milli, manevi ve ahlaki değerlere,  toplumsal örf ve adetlere 
sahip ve saygılı davranmalıyız.

Toplumun temelini oluşturan aile kurumunun korunması ve geliş-
tirilmesi, akrabalık, komşuluk bağlarının önemsenmesi, kuşaklar 
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arası kültür aktarımının muhafazası sağlanması temel şiarımız 
olmalıdır.

Parti teşkilatlarımızla ilişkilerimizi sağlıklı bir zeminde sürdürme-
liyiz. Siyasi iradeyi parti temsil etmektedir. Bu sebeple siyasi sonuç 
doğuracak çalışmaları önceden parti kademe başkanı ile istişare 
etmeliyiz.

Bu yüzden Teşkilat toplantılarına katılmayı önemseyiniz.

Teşkilatları faaliyetlerinizle ilgili olarak sürekli bilgilendiriniz.

Meclis grubuyla ilişkilerimiz de önemlidir. 

Grup toplantılarını ayda en az iki kere yapın ve bizzat katılın.

Kentinizde plansız alan bırakmayın.

Tarihi ve kültürel yapıları koruyun. Başta kamu binalarınız olmak 
üzere mimaride Selçuklu-Osmanlı gibi medeniyetimizin kimliğini 
öne çıkarın. 

Kentsel dönüşümü önemseyin ama dayatmacı değil kentsel yenile-
me anlayışı içinde ikna edici olun. Hizmet yapmanız kadar önemli 
olan hizmetleri halkın rızasını ve gönlünü kazanarak yapmaktır. 

Kırıcı ve dışlayıcı değil, yapıcı ve kucaklayıcı olun.

İmar uygulamalarında vatandaşları önceden bilgilendirin.

Kaçak yapılaşmaya ve gecekondulaşmaya asla müsaade etmeyin.

Yol, su, kanal ve yağmursuyu şebekesini gücünüz oranında ta-
mamlayın.

Parklar, yeşil alanlar, spor alanları, dinlenme yerleri gibi rekreatif 
çalışmaları önemseyin, geleceği de düşünerek bu çalışmalarınızı 
planlayın.

Çocuklar için kreş, oyun alanları yapın.

Gençler için bilgi evleri, gençlik merkezleri, spor tesisleri yapın.

Kadınlar için sosyal tesisler, meslek edindirme kursları açınız.

Araçların değil yolcuların taşınmasını öne çıkaran ulaşım planla-
ması ve koordinasyonu yapın.

Fakirin, garip gurebanın yanında olun. 

Yardım ettiklerinizin gönlünü ve duasını almayı önemseyin.

Yardım yaparken rencide etmeyin, afişe etmeyin, görüntü olsun 
diye değil, samimiyetle bir derde deva olmak için faaliyet gösterin.

Yaşlılar, özürlüler ile ilgili olarak onları topluma kazandırıcı çalış-
malar yapın. 

Kentlilerin kentlerini sahiplenmeleri için bilinçlendirme ve eğitim 
faaliyetlerine önem verin.

Vizyon projelerle kentinizin yatırımcılar için cazibe merkezi olma-
sını sağlayın,

Kent içindeki keresteciler, mermerciler, hurdacılar gibi işyerleri 
için sanayi siteleri planlayın.

Belediye yönetiminde kalite, etkinlik ve verimlilik sağlanmasına 
önem verin.

Tasarruf çalışmaları yapın. Lüzumsuz masraflara sebep olmayın, 
şatafatlı programlardan kaçının. 

Yurtdışı gezilerini çok önemli bir ihtiyaç olmadan yapmayın.

Planlama ve imar uygulamaları yolu ile arazi üretim ve değerlen-
dirme çalışmaları yapın.

Kira, intifa hakkı kullanımı ve satış yolu ile oluşan gelirlerinizin 
ödemelerinin takibini yapın. 

Beyaz Masaları güçlendirin. Şikayetleri ve talepleri alan, onların 
çözümünü vatandaş adına takip eden ve sonuçtan vatandaşı haber-
dar eden yapılara dönüştürün.

Ulaşılabilir olun. Özel Kalem Müdürlüğünüzün vatandaşla aranızda 
duvar olmasına izin vermeyin.

Şatafattan kaçının. Mütevazi olun. Eskort kullanmayın.

Sabahları belediyeye gelirken esnaflara uğrayıp çayını için.

Meclis kararlarının ve ihalelerin internet ortamında naklen yayın-
lanması yolu ile halkın bilgilendirilmesini sağlamalıdır.

İnancınızı, azminizi, heyecanınızı sürekli canlı tutun.

Kendinizi yenileyin.

Menfaat şebekelerinin etrafınızı sarmasına izin vermeyin.

Planlamanızı iyi yapın, her şeyi belli bir program çerçevesinde 
gerçekleştirin.

Sadece sizin dürüstlüğünüz yeterli olmaz, etrafınızı da sürekli 
kontrol edin.

Dürüstlüğü kişisel değil, kurumsal bir özellik haline getirin.
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Önceliklere dikkat edin.

Hedeflerinizi sürekli gözden geçirin.

Halkın katılımını sağlayacak mekanizmalar geliştirin.

Ekip çalışmasını önemseyin, kolektif akla göre hareket edin.

Sivil toplum örgütleri, medya ve diğer kuruluşlarla uyumlu hareket 
edin.

Açıkça ifade etmeliyim ki sizlerden “mazeret” kelimesini siyasi 
literatürden söküp atacak bir dinamizm ve performans ortaya koy-
manızı bekliyorum.

Ancak milletin hizmet beklediği yerde vaktini mazeretler ürete-
rek geçiren olursa millet adına en önce karşısına ben dikilir, ben 
hesap sorarım. 

Millet bu ülkenin şehirlerini kalkındırma görevini sizlerin omuzla-
rınıza yüklemiştir.

Bu salonda, bu yüce görevi alnının akıyla yerine getiremeyeceği-
ne inanan bir tek arkadaşım varsa, derhal mührünü millete iade 
etmelidir.

Başkalarının başına gelenleri yaşamamak için görev sürenizin bir 
tek gününü dahi boşa harcamayınız.

Hedefinizi en yükseğe koyunuz ve en fazlasını başaracağınıza inan-
maktan asla vazgeçmeyiniz.

Biz size inanıyoruz, güveniyoruz, siz de kendinize güvenin, başa-
racağınıza inanın ve azim ve heyecanla çalışmaya, çabalamaya 
devam edin…

“GERİYE DOĞRU TEK BİR ADIM 
ATMAYACAĞIZ, SADECE İLERİYE 

GİDECEĞİZ”
İl Başkanları Ve Belediye Başkanları Toplantısı 

(26 Nisan 2009)
 

Değerli Arkadaşlar,

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Sizlerin şahsında ülkemin bütün şehirlerini, bütün insanlarını sev-
giyle muhabbetle kucaklıyorum.

29 Mart Yerel seçimlerinden sonraki bu ilk buluşmamızın ülkemiz 
için yol gösterici, ufuk açıcı olmasını diliyorum. 

Sözlerime başlarken belediye başkanlığına seçilen tüm arkadaşla-
rımızı yürekten tebrik ediyorum.

Evet, tek bir derdimiz, tek bir idealimiz, tek bir sevdamız var: O 
sevdanın adı Türkiye… 

Türkiye’nin alnının ak olması, Türkiye’nin başının dik olması siya-
setimizin asla değişmeyecek eksenidir. 

Her toplantımız, her buluşmamız bu sevdayı büyütmek içindir.

Burada, birbirimize yüreklerimizi açacağız; burada tecrübelerimizi 
paylaşacağız, burada heyecanımızı artıracağız.  

Her gün biraz daha kollarımızı açacak, biraz daha fazla koşacağız.

Diliyorum ki, bu kutlu yolda birlikte yürürken dönemin sonuna 
geldiğimizde, yani bir sonraki seçimde millete gittiğimizde burada-
ki hiçbir yol arkadaşım tökezlememiş olsun, milletimizin gönlünü, 
rızasını kazanmış olsun. 

Şehrine önemli hizmetler, yatırımlar, eserler kazandırmış, bu gök-
kubbe altında hoş bir seda bırakmış olsun…

Türkiye’nin demokratik yürüyüşünde yeni bir dönemin başındayız.

Yeni, uzun bir koşunun start noktasındayız.

Yolumuz uzun… Davamız büyük… 

Ülkemizin imar ve inşası için, hukuk ve adalet için heyecan yüklü-
yüz.
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Türkiye bu noktaya kolay gelmedi. 

Buz dağlarını erite erite bugünlere geldik. 

Çetin yolları aşa aşa geldik. 

Kış kıyametle mücadele ederek geldik. 

Üşüdük, zaman zaman incitildik, engellerle, sıkıntılarla karşılaştık 
ama Türkiye sevdamız uğruna, Ferhat gibi meşakkatlere göğüs 
germekten geri durmadık.  

Birbirimize güç verdik, demokrasiye, hukuka, adalete güç verdik.  

Yeni dönemde de ülkemizde yaşayan herkesin, ama herkesin 
yüzünü güldürmek, herkesin gönlünü kazanmak için canla başla 
çalışacağız.

AK Parti olarak milletin emanetini şerefle taşıyacağız. 

Yeni dönemi de Türkiye’nin kazanç hanesine kaydedeceğiz. 

Sevgili Kardeşlerim, 

Bir kez daha vurguyla ifade ediyorum ki; AK Parti’nin temsil ettiği 
dava Türkiye büyüklüğünde bir davadır. 

Bu davaya gönül verenler, bu hizmet kadrosunda görev alanlar, bu 
kervanda bizimle birlikte yol alanlar hiçbir zaman marjinal siyaset 
tarzlarına tenezzül etmezler.

Türkiye büyüklüğünde düşünmek, bize oy versin vermesin Türkiye 
Cumhuriyetinin istisnasız bütün vatandaşlarını kucaklamayı gerek-
tirir.

Ayrımcılık yapanların, adalet yerine imtiyaz isteyenlerin, kendisi 
gibi düşünmeyenleri dışlayanların, çoğulcu demokrasiyi tekelci, 
tek tipçi ideolojilerin inhisarı altına almak isteyenlerin AK Parti 
siyasetinde yeri yoktur. 

Bu kervanda görev alanlar millete karşı mesuldür, hukuka karşı 
mesuldür, ma’şeri vicdana karşı mesuldür. 

Biliyoruz ki, hiçbir görev, hiçbir makam ve mevki hiçbirimize baki 
değildir.

Öyleyse halka hesap veren, açık, şeffaf bir yönetim sergilemek 
durumundayız.

Adaleti, hakkaniyeti, hukuku gözümüzün ışığı gibi korumak zorun-
dayız.  

Katılımcı demokrasinin olmazsa olmaz şartı halkın yönetime katıl-

ma mekanizmalarını alabildiğine açmaktır. 

Biliyorsunuz ki, kurulduğu günden bu yana AK Parti’nin temel mis-
yonu öncelikle bütün vatandaşlarımızı kucaklamaktır.  

Bunun için, yola çıkarken ayrımcılığı elimizin tersiyle ittik.

Bunun için, her seçimde güvenin adresi, istikrarlı gelişmenin ana 
dinamiği olduk. 

AK Partiden önce siyaset paramparçaydı. 

AK Partiden önce demokrasi ağır yaralıydı. 

İş başına geldiğimizden bu yana, mazeret siyasetini reddettik, en-
kaz devraldık edebiyatının ardına sığınmadık. 

Türkiye’yi hangi uçurumdan devraldığımızı bugünkü tartışmalara 
bakarak daha net görebiliriz. 

Hukuk devletini sabote etmek, provokasyonlarla iç barışı ve huzuru 
kundaklamak, yıllarca siyaseti, yani milli iradeyi rehin almak iste-
yenlerin geçmişte bu ülkeye kurdukları tuzaklar bugün çok daha 
aşikar olarak görülüyor. 

Türkiye’nin dağılan dengelerini toparlamak  hiç de kolay olmadı, 
ağır bedeller ödendi ama, nihayetinde Türkiye sahil-i selamete 
çıktı.  

Millet eliyle, millet iradesiyle demokrasinin, adaletin, barışın  ve 
huzurun mümkün olduğu Ak Parti iktidarıyla görüldü. 

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi” yeniden hayat buldu. 

Zira, milletimizin hür iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımadık, 
tanımayız. 

Zaten milletimiz de hür iradesinin üzerine kimsenin gölge etmesini 
istemiyor. 

Son, 29 Mart 2009 seçimleriyle de kazanan milletimiz oldu, de-
mokrasimiz oldu. 

Daha önceki üç seçimde milletin mesajını doğru okuyamayanlar bu 
seçimin sonuçlarını da yanlış anlamakta ısrar ediyorlar. 

Gerilim üretmenin kendilerine kısmi bir fayda sağladığını zannedi-
yorlar. 

Eski ezberlerinde ısrar ediyorlar ama, dünya eski dünya değil, 
Türkiye eski Türkiye değil. 



144 145

BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU

Hayat akıyor. 

Demokrasi yolundaki ülkemizin yürüyüşü devam ediyor. 

Buradan geriye doğru tek bir adım atmayacağız ve sadece ileriye 
gideceğiz. 

Değerli arkadaşlarım,

AK Parti, kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar 
girdiği 4 seçimden de birinci parti olarak çıkmış, böylece siyasi 
tarihimizde bir ilkin öncüsü olmuştur.

29 Mart’ta yapılan Mahalli seçimlerde de AK Parti, Türkiye’nin en 
büyük partisi olmuş, kendisini en yakından takip eden siyasi parti-
ye tam 16 puanlık fark atmıştır.

İl Genel Meclisi oylarında, AK Parti yüzde 39 oy oranına ulaşmış, 
CHP yüzde 23, MHP ise yüzde 16 oy oranını yakalamıştır.

Her iki partinin oylarını topladığınızda, AK Parti’nin tek başına elde 
ettiği oy oranına ancak tekabül etmektedir.

AK Parti, 16 Büyükşehir belediyesinden 10 tanesinde; 65 ilimizden 
de 35 tanesinde milletimizden yetki almıştır.

Yani, 81 vilayetimizden 45’inde milletimiz AK Parti’yi görevlendir-
miştir.

143 metropol ilçenin 85’inde yine milletimiz AK Parti’yi görevlen-
dirmiştir.

Aynı şekilde, 892 ilçe belediyesinden 447’sinde de milletimiz AK 
Parti’li adaylara yetki vermiştir.

Tüm Büyükşehir, il ve ilçe belediye toplamı olan 973 belediyenin 
492’sini AK Parti’li adaylar kazanmıştır.

1974 beldeden ise, kesin olmayan sonuçlara göre 973 belde AK 
Parti’yi tercih etmiştir.

Toplamda baktığımızda ise, 2 bin 947 birimin 1.465’i AK Parti de-
miştir.

Şu noktayı da özellikle dikkatlerinize sunmak istiyorum:

İl Genel Meclisi sonuçlarına göre, AK Parti, 81 vilayetin 63’ünde 
birinci  parti olmuştur. 

Buna karşın, DTP 9 ilde birinci parti olmuş, CHP 6 ilde, MHP 2 ilde 
ve BBP de 1 ilde birinci parti olabilmiştir.

Burada dikkat çeken husus, AK Parti’nin oylarını geniş bir tabana 
yaymasına karşılık, diğer partilerin hala bölge partisi olmaktan 
kendilerini kurtaramadığı gerçeğidir.

Bazı partiler, kimlik siyaseti neticesinde sadece Doğu ve Güney-
doğu’daki bazı illerimizde varlık gösterebilmiş, diğer bölgelerde 
hiçbir varlık gösterememiştir.

Diğer bazı partiler, sadece Ege ve Akdeniz’de kısmi varlık göster-
miş, geriye kalan bölgelerde ciddi oy kayıplarına uğramıştır.

Örneğin CHP, 26 ilde yüzde 10 oy oranının altında, 16 ilde de yüzde 
5 oy oranının altında kalmıştır. 

31 ilin hiçbir ilçesinde seçimi kazanamayan CHP, bu illerin 17’sin-
de bir belde belediyesi bile elde edememiştir.

CHP, daha seçime girerken yenilgiyi kabul etmiş, tam 1.005 beledi-
yede hiç aday çıkarmamıştır.

Seçim sürecinde de şahit olduğunuz gibi, CHP, kendisi için bir çıta 
koymak yerine, seçimden birinci parti olarak çıkma iddiasında bu-
lunmak yerine, AK Parti’nin oy oranları üzerinden kendisine başarı 
kriteri belirlemiştir.

Seçim sonuçları ortaya çıktığında da kendi başarısızlığı üzerine 
analizlerde bulunmak yerine, AK Parti’nin oy oranları üzerinden 
kendisine pay çıkarmanın gayretine girmiştir.

Buna karşılık AK Parti 81 vilayetin tamamında, gerek belediye baş-
kanlarına verilen oy, gerek İl Genel Meclisi oylarıyla varlık göster-
miş ve TÜRKİYE PARTİSİ olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. 

Burada, Doğu ve Güneydoğu illerinde elde etmiş olduğumuz İl 
Genel Meclisi oylarını da bir kez daha dikkatlerinize sunmak istiyo-
rum:

Bakınız, Doğu ve Güneydoğu illerimizde, yani buradaki 23 ilimizde, 
kimlik siyaseti yaparak oy elde etmeye çalışan partinin İl Genel 
Meclisi’nde elde ettiği oy oranı yüzde 27,2 olmuştur.

Buna karşılık, AK Parti’nin bu 23 ilde elde ettiği oy oranı ise yüzde 
36,3 olmuş, yani AK Parti bu iki bölgenin toplamında da yine birinci 
sırayı elde etmiştir. 

Değerli Başkanlar, değerli kardeşlerim,

Geride bıraktığımız seçimde milletin verdiği mesaj, değişim irade-
sinin güçlenerek devam etmesidir. 
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Kimse, yanlış sonuçlar çıkarmasın ve lütfen herkes seçim öncesi 
millete verdiği sözleri hatırlasın.  

Seçim sonuçlarını milletin değişim iradesinden vazgeçmesi olarak 
yorumlamak son derece büyük bir yanlıştır. 

Aksine bu seçimde de milletin esas talebi çağın değişim ritmine 
uymamızdır. 

AK Parti, milli iradeye teslimiyetin gereği olarak bütün Türkiye 
sathında kılı kırk yaran analizlerle seçimde milletin mesajını doğru 
tahlil etmeye devam ediyor.

Başarılarımızdan gururlanmak yerine, yeni sorumluluklar çıkarı-
yoruz. 

Zira biliyoruz ki, demokrasi, tek sesliliği reddeden, toplumun bü-
tün katmanlarının sesine kulak veren, iradesini yönetime yansıtan 
bir düzendir. 

Bizim ülke olarak asıl ihtiyacımız da budur. 

Türkiye Demokrasisi bu anlamda olgunluğunu bir kez daha teyit 
etmiştir ve dünyaya göstermiştir. 

Birilerinin bulanık havalardan hoşlanması, Türkiye’yi istikametin-
den çeviremez. 

Bu temel anlayışta milletçe mutabık olduğumuz sürece aşamaya-
cağımız hiçbir meselemiz olamaz. 

Şimdi, iktidar partisi olarak biz diyoruz ki, hangi partiye oy vermiş 
olursa olsun bu ülkenin seçilmiş bütün belediye başkanları bizim 
başkanlarımızdır. 

Öyleyse gelin, bu ülkede demokrasinin çıtasını hep birlikte yüksel-
telim. 

Diyalog ve uzlaşma kapılarını kapatarak, önyargıları kemikleştire-
rek, güvensizliği derinleştirerek kimsenin gideceği bir yer yoktur. 

Bakınız yeni bir siyasi iklim ile yüz yüzeyiz. 

Eski tabular, eski vehimler artık eskisi gibi siyaset meydanını rehin 
alamıyor. 

Herkes ve herkesim eski ezberlerini gözen geçiriyor, herkes bir öz 
eleştiri sürecinden geçiyor ve yenilenme ihtiyacı hissediyor. 

Eşyanın tabiatı kendimizi yenilemeyi gerektiriyor. 

Hayatın ve dünyanın değişen dinamikleri de yenilenmeyi zorunlu 
kılıyor. 

Türkiye’nin dünyadaki artan saygınlığı da bu değişime öncülük 
ediyor. 

Kötümser senaryoların hepsi boşa çıkıyor. 

Bana göre, Türkiye tarihi ve stratejik misyonuna uygun bir büyüme 
iradesi sergiliyor. 

ABD’den Avrupa Birliğine, Komşularımız olan dost ve kardeş ül-
kelerden yakın zamana kadar bize yan gözle bakan ülkelere kadar 
herkes Türkiye’nin dostluğundan medet umuyor. 

İçeride ve dışarıda değişen bu iklimi bu ülkenin aydınlık yarınları 
için büyük bir fırsata dönüştürebiliriz.

Yeter ki, bu ülke kendi dinamiklerine sahip çıksın. Yeter ki, dün-
yanın gözleri üzerimizdeyken ülkemizi küçük düşürecek hiçbir 
fotoğraf vermeyelim. 

Bizler, dur durak bilmeden, yaptıklarımızla yetinmeden koşuyoruz, 
koşacağız.

Toplumsal hayatın dinamizminin gerisinde kalan bir siyaseti kabul 
etmemiz mümkün değildir. 

Değerli Arkadaşlar, 

Sizler şimdi belediye başkanı olarak seçildiniz. 

Bir kısmınız ilk kez böyle bir sorumluluk aldı, bir kısmınız yeniden 
görev üstlendiniz. 

Bir temel göreviniz var: Mutlaka adaleti sağlamak durumunda-
sınız, mutlaka insanımızın yüzünü güldürecek, hayat standardını 
yükseltecek, memnuniyetini sağlayacak hizmetleri üretmek zorun-
danız. 

Unutmayınız, tasarruf edeceğiniz her kuruş bu ülkeye, bu millete 
aittir. 

İnanıyorum ki, bu emaneti hakkıyla taşıyacaksınız. 

Biz, Hükümet olarak, sandıktan çıkan bütün belediye başkanları-
mıza eşit mesafedeyiz. Daima vatandaşın yanında olmanızı istiyo-
rum. 

Açık söylüyorum: Ulaşılmaz başkan olursanız bunun hesabını mil-
letten önce ben sorarım. 
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Gurura, kibre, şöhrete, makam sevdasına, ihtirasa kapılırsanız, 
bunun hesabını önce biz sorarız.  

AK Parti’li belediye başkanları kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığın-
ların sesi, fakir fukaranın yardımcısı olmak durumundadır.

Zira, yönetim, bizim işimiz, adalet bizim şiarımız, kalkınma bizim 
hedefimiz. İnsana hizmet etmek,  insanı yüceltmek bizim amacı-
mız.  

Dikkat çekiyorum. Bakınız, bugüne kadar ne merkezi yönetimde ne 
de belediye hizmetlerinde hiçbir zaman ayrıştırıcı siyasetin tuzağı-
na düşmedik, bundan sonra da bu tuzaklara düşmeyeceğiz. 

Hizip siyasetini, zümre siyasetini daima reddettik. Türkiye’nin 
Partisi olarak bu ülkenin hiçbir meselesini küçümseme, erteleme 
lüksüne sahip olmadık, olmayacağız.  

Biliyoruz ki, ideolojik siyaset, toplumun yaşama üslupları üzerin-
den, kimlikler üzerinden yapılan siyaset, toplumu ayrıştıran çatış-
macı siyaset en ucuz siyasettir.

Kuşkusuz, çoğulcu bir demokraside birileri de bu yolu tercih etmiş 
olabilir. Birileri “küçük olsun benim olsun” demekle yetinebilir 
ama, bizim derdimiz, bizim davamız Türkiye büyüklüğündedir. 

Şimdi artık, bugünkü Türkiye, dünyanın taşrasında yer alan, ülke-
lerden bir ülke değildir. 

Türkiye, kendi dinamikleriyle buluştuğunda dünyanın hiçbir ülkesi-
nin sahip olmadığı zenginliklere sahip bir ülkedir. 

Türkiye’nin dünyanın her bölgesine, her ülkesine söyleyecek sözle-
ri var ve yeri zamanı geldikçe bu sözlerimizi söylüyoruz.   

Uyarıyorum, rica ediyorum. Kimse Türkiye’yi küçümseyerek, eski 
alışkanlıklarla, eski ezik psikolojiyle birilerinin Türkiye’ye yol hari-
tası çizdiğini iddia etmesin.

Uluslar arası arenada Türkiye’nin elini zayıflatmak gibi bir gayeleri 
yoksa, bu iddia sahipleri dün mahcup oldukları gibi yarın da mah-
cup olurlar.  

Aşkla, heyecanla Türkiye’nin imar ve inşasına çalışan Ak Partiyi 
“memleketi satıyorlar” gibi ucuz yaftalarla ilzam edenlerin, bühtan 
ve iftiradan medet umanların yer altı provokasyonlarıyla Türki-
ye’nin kalbini durdurmak istemesi hayret vericidir, ama beyhude-
dir. 

Siyaset üretemeyince, proje üretemeyince vehim ve korku üre-
tenlerin kendi varlık nedenlerini bile inkar ederek siyaseti toptan 
tasfiye etmek isteyen çevrelerle aynı dili kullanması ise ne kadar 
hazindir. 

Medeni ölçüler içinde kalarak, konuşarak, mutabakat arayarak illa 
ki bugün zor görünen meselelerimizi de aşacağız.  

Bir kez daha teyit ediyorum. Herkes bilsin ve emin olsun ki, bizim 
kimliğimiz milletimizin kimliğidir. Bizim siyaset üslubumuz da 
milletimizin üslubudur.

Biliyoruz ki, dünyanın hiçbir ülkesi bizim kadar tarihini konuşmu-
yor. 

Bizse daha birkaç gün önce 23 Nisan Egemenlik Bayramını kutla-
dık. Tarihi hafızamızı tazeledik. 

Bir gün sonra, 24 Nisan’da ise 250 bin şehit verdiğimiz Çanakka-
le’de göğüs göğüse çarpıştığımız Anzakların torunlarıyla 94 yıl 
aradan sonra acılarımızı paylaştık. 

Öyleyse kimse, ama kimse, Türkiye’yi mahkum edemez. 

Bizim siyasetimizde kimseye boyun eğmek yoktur. 

Biz, uluslar arası siyasette de, iç siyasette de, ekonomi yöneti-
minde de, ülke yönetiminde de, şehir yönetiminde de bu milletin 
haysiyetini kendi haysiyetimiz bilerek temsil görevimizi yapıyoruz. 

Bu yüzden Türkiye’nin en büyük partisiyiz. 

Bu siyasete milletimiz sahip çıktığı için Türkiye’nin birinci partisi-
yiz. 

Bu büyük siyasetin dünyadaki yankıları yüzünden Doğu ile Batı’nın, 
Asya ile Avrupa’nın buluşma noktasıyız. Burası tarihin kalbinin 
attığı yerdir. 

Eskiden olduğu gibi herkesin gelip geçtiği bir “köprü ülke” değiliz 
artık. Bir merkez ülkesiyiz ve dünyaya buradan bakıyoruz.  

Bu anlayışımızı sadece halkımıza değil, bütün dünyaya anlatıyoruz. 

Toplumsal merkezdeki konumu halkımızın demokratik iradesiyle 
pekişen AK Parti iktidarı dünya haritasının bütün bölgelerinde Tür-
kiye’nin hukukunu korumanın, insanlığın hak ve hukukunu koru-
manın mücadelesini veriyor. 

Can Kardeşimiz Azerbaycan’ın hukukunu da, kapı komşumuz, kar-
deşimiz  Irak’ın güven ve istikrara kavuşmasını da, Kıbrıs Türkü-
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nün asil mücadelesini de biz temsil ediyoruz. 

Bir yandan bu ülkede yaşayan kimse aç ve açıkta kalmasın diye, 
bütün evlatlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın 
yüzü gülsün diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 

Bir yandan Türkiye’nin dünyadaki saygınlığını en üst düzeye çıkar-
maya çalışıyoruz. 

Demokrasi, adalet, merhamet herkesi,  ama herkesi, her kesimi, 
her şehri, her bölgeyi kuşatsın diye koşuyoruz, koşacağız… 

Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği muasır 
medeniyet seviyelerinin üzerine çıksın diye, güven ve istikrar daim 
olsun diye koşacağız. 

“Sonuna kadar demokrasi, sonuna kadar özgürlük, sonuna kadar 
hukuk ve adalet” için daima çalışacağız.  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin asli özellikleri olan “Demokratik, 
laik, sosyal hukuk devleti” ilkelerini eksiksiz hayata geçirmek için 
devlet ile milletimizin imkanlarını buluşturmaya devam edeceğiz. 

Sorunlarımızı aşmak için, meselelerimizi tartışırken, bu ülkeye 
dar gelen temel yasaları yenilerken açık ve şeffaf bir demokratik 
düzeninin gereği olarak medeni ölçüler içinde kalarak, birbirimizi 
itham etmeden, kuvvetler ayrılığı prensibini çiğnemeden, birbirimi-
zin hukukunu gözeterek hep birlikte sorunlarımızı çözeceğiz.  

Sevgili Kardeşlerim, 

Yeni nesiller için, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz için 
ısrarla bir konunun siyasetin ana gündemi olmasını istiyorum. 

Diyorum ki, özgüven, bu ülkenin, bu milletin en önemli meselesidir. 

Özgüveni yaralı toplumlar tarihin akışına tabi olurlar ve tarihi roller 
alamazlar.

İster harici nedenler olsun, ister kendi kendine yaptığı kötülükler 
yüzünden olsun özgüveni yaralanmış olan toplumlar içlerine kapa-
nırlar.  

Oysa öz güven, özümüze güvenmemizdir. 

Yani yüreğimize, yani kalbimize, yani insanımıza, yani yönetme 
kabiliyetimize güvenmemizdir.

Şu hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum.  

Bakınız, içeride ve dışarıda Türkiye’nin medeniyet yürüyüşünü aka-

mete uğratmak isteyenlerin en büyük stratejik saldırıları özgüveni-
mizi hedef alan saldırılardır.  

Biliyorum ki, bu mesele sadece bugünün meselesi değildir, 

Zaman zaman siyasetçilerimiz de, zaman zaman aydınlarımız da bu 
psikolojik eşiği aşmakta zorlanıyorlar ama, emin olunuz ki bugün 
bizi engelleyen bütün tarihi eşikleri aşabilecek güçteyiz. 

Diyorum ki, artık buna izin vermeyelim. Milletçe izin vermeyelim.  

Büyük bir milletiz. Büyük bir ülkeyiz. Kendimizi hiçbir zaman tari-
hin akışına bırakmamış, daima evrensel ölçekte düşünmeyi başar-
mış bir milletin mensuplarıyız.  

Herkes müsterih olsun ki, Türkiye eski kaos günlerine, eski kriz 
günlerine dönmeyecektir. Bize seyrettirilen korku filmlerinin se-
naryoları çürüktür, kurguları sağlam değildir. 

Herkes bilsin ki,  bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur.

Yeter ki, hepimiz Türkiye ölçeğinde büyük düşünelim.

Türkiye, önündeki zorlukları aşacak büyüklüktedir. 

Ülkemiz, bugün dünden çok daha güçlüdür.

Unutmayalım ki, Demokrasimiz, yarın bugünden de daha güçlü 
olacaktır. 

Sizler belediye başkanı olarak, teşkilat başkanlarımız olarak yerel 
sorunları çözeceksiniz, bizim de gözümüz daima ülkenin bütünlü-
ğünde olacak. 

6,5 yıldır hükümette, 5 yıl boyunca da yerel birimlerde çok anlamlı 
eserler ürettik, milletimizin ihtiyacı olan hizmetler yaptık.

Aynı aşkla, aynı şevkle, aynı coşku ve heyecanla yolumuza devam 
ediyoruz.

Türkiye için, şehirlerimiz için üreteceğimiz çok daha fazla eser, çok 
daha fazla hizmet var.

AK Parti farkını ortaya koyarak, şehirlerimizin çehresini değiştir-
meye, ülkemizi ve şehirlerimizi geleceğe taşımaya devam edece-
ğiz.

Bu arada, bildiğiniz gibi, İl Kongrelerimiz Mayıs ayında başlıyor ve 
Temmuz ayına kadar 81 vilayetimizde kongrelerimizi tamamlamış 
olacağız.
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İl Kongrelerimizi, yeni başlangıçlar yapmak, taze başlangıçlar yap-
mak, özellikle de kendimizi muhasebeye çekmek için önemli bir 
fırsat olarak görüyoruz.

Her ilimiz, kendi iç muhasebesini yaparak, yönetimi güçlendirerek 
yeni bir döneme, yeni başlangıçlara adım atacak.

İl Kongrelerimizde, Türkiye’ye hizmet aşkımızı, hizmet coşkumuzu 
da güçlendirecek, heyecanımızı tazeleyerek kollarımızı hizmet için 
sıvayacağız.

İl kongrelerimizin de demokrasi içinde, barış içinde, huzur içinde 
geçeceğine yönelik inancımı tekrarlıyor, başarılar diliyorum.

Değerli kardeşlerim,

Şunu bir kez daha hatırlatmak isterim:

İşte bu kadro, sizler, Türkiye’nin gururusunuz.

Sizler, Türkiye’nin, şehirlerimizin umudusunuz.

Omuzlarınızdaki ağır yükü, ağır sorumluluğu hakkıyla taşıyacağı-
nızdan en ufak bir şüphe duymuyorum.

Milletimiz sizden hizmet bekliyor, biz sizden hizmet bekliyoruz.

Bu zorlu fakat kutlu yolculuğunuzda size başarılar diliyorum.

Allah yar ve yardımcınız olsun.

Allah mahçup etmesin.

Hepinizi sevgiyle selamlıyor, kolaylıklar diliyorum.

AK BELEDİYECİLİK - BELEDİYE 
YÖNETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIM

Hem ülkemizde, hem de dünyada her şehir kendine has belediye-
cilik hizmetleri üretmektedir. Nüfus, coğrafya, tarih, kültür, eko-
nomi, siyaset gibi faktörler hizmetler üzerinde belirleyicidir. Ancak 
bugün artık belediyecilikte modern kriterler belirlenmiştir.

Tüm belediye başkanlarımız, dünyadaki iyi örnekleri araştırma-
lı, kendi şehirleriyle ortak özelliklere sahip şehirlerden örnekler 
almalıdır.

Belediyeciliğe ilişkin bilimsel ve teknolojik yeniliklerin takibi; 

imkanlar ölçüsünde bu yeniliklerin şehirlerimize taşınması son 
derece önemlidir.

Bizim her bir belediye başkanımız yeniliklere açık, yeniliklerin 
takipçisi olmalı; sadece taklitle yetinmeyip kendilerine has çözüm-
leri de üretmelidir.

AK Parti muhafazakar demokrat bir partidir. Elbette ki belediyeci-
lik anlayışımızı da muhafazakar demokrasi şekillendirmektedir.

Biz, insanı, aileyi, toplumsal değerleri, tarihi ve kültürel mirası 
hizmet anlayışımızın merkezine yerleştiriyoruz.

Şunu unutmayınız… Biz, Selçuklu ve Osmanlı medeniyeti olmak 
üzere çok değerli iki medeniyeti miras aldık. Bu her iki medeniye-
tin de dünyaya örnek teşkil eden bir şehircilik anlayışı var.

İnsanı, aileyi, özgürlükleri muhafaza eden, ortak yaşam alanları 
oluşturan, insani ilişkilerin gelişmesini sağlayan, yaşlılar, çocuk-
lar, kadınlar, engelliler için şehir tasarımı yapan bir medeniyetin 
mensuplarıyız.

Sadece insanla sınırlı kalmayıp, bitkileri ve hayvanları dahi koru-
yup gözeten bir anlayışla hizmet üretmek zorundayız.

Şehirlerin alt yapı sorunlarına çözüm üretirken, kültürümüzden, 
inançlarımızdan, medeniyetimizden devraldığımız anlayışla, huzu-
ru, sükuneti, emniyeti öne çıkaran üst yapı oluşturmalıyız.

Bizi diğer partilerden ve belediyecilik anlayışlarından farklı kılan 
budur. Bir yandan çağı yakalarken, bir yandan da bize ait olan de-
ğerleri korumak ve değerlendirmek zorundayız.

Şehrin, şehir halkının ve şehrin kaynaklarının bizlere bir emanet 
olduğunu asla unutmayınız. 

Oturduğunuz koltuklar, çalışanlarınızın ya da halkın size yönelik 
teveccühü başınızı döndürmesin. 

Kendinizi halktan bir olarak görmediğiniz anda kaybedersiniz. 

Bizi farklı kılan en önemli özelliklerden biri de, halkın içinden 
geliyor olmamız ve halka hizmetten başka bir gaye taşımıyor olma-
mızdır.

Belediye Başkanı Şehremini’dir. Şehir ve Şehir halkı belediye 
Başkanına emanet edilmiştir ve Belediye Başkanından kendisine 
emanet edilen şehre ve şehirliye sahip çıkması beklenir.

Şehre ve Şehir Halkına sahip çıkmak; Onların bu günkü problemle-
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rine çözüm bulmak, Yarınlarının en güzel şekilde inşa edilmesi için 
gereken hizmetleri yapmaktır.

ÖNCE İNSAN

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışı ile insana hizmet önceliği-
miz olmalıdır. 

ADALET VE DEĞERLERE SAYGI

AK Parti’nin önemli ilkelerinden biri de adalet içinde kalkınmadır. 
Adaletin tesis edilmediği yerde kalkınma ve ilerleme sağlanamaz. 
Bütün kararlarınızda adaleti sağlayın ve adalet duygusundan asla 
taviz vermeyin.

Başta kültürel faaliyetler olmak üzere her türlü belediye icraatla-
rında milli, manevi ve ahlaki değerlere,  toplumsal örf ve adetlere 
saygılı davranılmalıdır.

Sizler, sadece bize oy veren vatandaşların belediye başkanı değil; 
bütün bir şehrin belediye başkanısınız. Dolayısıyla, yapacağınız 
icraatlarda bütün şehrin değerlerini gözetin. Bir kesim için ataca-
ğınız bir adım, diğer bir kesimi incitmesin.

Bilimsel ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirirken, ülkemiz gerçek-
lerini asla göz ardı etmeyin. 

Eğitim, bilim, kültür, spor ve sanat noktasında mümkün olduğunca 
çok faaliyet gerçekleştirin. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz 
için yatırımlar yapın.

Başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar, engelliler olmak üzere, her ke-
simin şehir içinde huzur bulabilmesini sağlayacak adımlar atın.

Nüfusumuz hızlı şekilde artıyor. Bunun yanında motorlu taşıt sayısı 
da çok hızlı artış gösteriyor. Bunlara bağlı olarak gürültü, kirlilik, 
trafik kazası gibi sorunlar da artış gösteriyor. Şehir halkının tüm 
bu sorunlardan nefes almasını sağlayacak mekanların üretilmesi 
son derece önemli.

Osmanlı ve Selçuklu şehir medeniyetini mutlaka araştırın. Bir 
şadırvan şehre çok şey katar. Kuşların toplandığı bir park bütün bir 
şehre nefes aldırır. Motorlu taşıtların giremediği bir sokak süku-
netin adresi olur.

Kendinizi eşiniz, çocuğunuz, anne-babanızla bir şehir sakini olarak 

tahayyül edin ve yaşamak istediğiniz şehri imar edin.

Estetik son derece önemli. Ürettiğiniz her eserin, her hizmetin 
şehrin dokusuyla uzlaşmasına özen gösterin.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA

Yaşlı, kadın, genç, özürlü, dar gelirliler için koruyucu, destekleyici 
çalışmaları önemsiyorum.

Bu çalışmalarda vakıfların, sivil toplum örgütlerinin ve sivil giri-
şimlerin katılımlarını mutlaka sağlayın.

Gönüllü çalışmalarını teşvik edin.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

Telefonlarınız her an açık olsun. Size ulaşmak isteyenler makam 
kapınızın önünde, özel kalem müdürlüklerinde kaybolup gitme-
sin. İşleriniz çok yoğunsa bile, danışmanlarınız vasıtasıyla halkın 
sorunlarıyla çok yakından ilgilenin.

Seçildikten sonra kendinizi makam odalarınıza kapatmayın. Seçim 
sürecinden çok daha fazla halkın içinde olun. Düğünde, cenazede, 
iyi-kötü günde halka karışın.

Zaruret olmadığı sürece koruma kullanmayın. Korumalarınız halk-
la aranıza girmesin. Makam araçlarınız şatafatlı olmasın. Makam 
araçlarınız halkla aranıza girmesin.

Ruh durumunuz ne olursa olsun, halkın içine çıktığınızda tebes-
süm yüzünüzden eksik olmasın.

Meclis kararlarının ve ihalelerin internet ortamında naklen yayın-
lanması yolu ile halkın bilgilendirilmesini sağlayın.

Eğer belediyeyle, belediye hizmetleriyle ilgili söylentiler yayılıyor-
sa, bunlara hemen önlem alın, gerçeği açıklayın, samimi olun, açık 
sözlü olun. 

TEŞKİLAT İLE İLİŞKİLER

Siyasi iradeyi parti temsil etmektedir. Bu sebeple siyasi sonuç 
doğuracak çalışmaları önceden parti kademe başkanı ile istişare 
edin.
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Her ay il başkanının başkanlığında Yerel Yönetimler Birim Başkanı, 
AK Partili İl Genel Meclis Başkanı, İl Genel Meclis Grup Başkan Ve-
kili, Belediye Meclis Grup Başkan Vekili ile bir araya gelerek şehrin 
ve şehirdeki partimiz siyasetinin sorunlarını ve çözüm önerilerini 
değerlendirin.

Teşkilat toplantılarına katılmayı önemseyin.

Teşkilatları faaliyetlerinizle ilgili olarak sürekli bilgilendirin.

MECLİS GRUBU İLE İLİŞKİLER

Grup toplantılarını ayda en az iki kere yapın ve bizzat katılın.

Seçilmiş başkan yardımcılarını bürokratlardan önde tutun.

Meclis üyeleri ile aile ortamlarında bir araya gelin.
BÜYÜKŞEHİR-İLÇE İLİŞKİLERİ

Şehrin gelişiminde önceliklerinize dikkat edin.

İlçe belediyelere rehberlik yapın.

İl başkanlığınca her ay organize edilen belediye başkanları koordi-
nasyon toplantısına katılın.

Yılda en az iki kere tüm belediye başkanları ile koordinasyon top-
lantısı yapın.

İlçe belediye başkanlarını bürokratlarınızla muhatap etmeyin. 
Bizzat ilgilenin.

“BİZİM İŞİMİZ HİZMET, GÜCÜMÜZ 
MİLLET”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni 
(7 Mayıs 2009)

Değerli Ankaralılar…

Sevgili vatandaşlarım…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bugün bir kez daha çok kıymetli bir eserin, dev bir hizmetin açılışı 
için sizlerle bir araya geldik.

Büyükşehir Belediyemizin yeni hizmet binasının Ankara’mıza, tüm 
Ankaralılara  hayırlı olmasını diliyorum.

Büyükşehir Belediyemiz 25 katlı ve 100 bin metrekare alanda hiz-
met verecek olan görkemli bir binaya kavuşmuş oluyor. Böylece, 
Ankaralılar Belediyemizin bütün hizmetlerinden tek binada yarar-
lanma imkanına ulaşıyor.

Zorunlu olarak dışarıda bulunması gereken bazı birimleri saymaz-
sak artık bütün belediye hizmetleri bu binadan verilecek.

Böylece, Ankaralı kardeşlerimizin çok önemli bir sıkıntısı ortadan 
kalkıyor, değişik belediye hizmetleri için bir binadan başka binaya 
koşuşturma devri sona eriyor.

Ankara, Ankara’ya yakışan, Türkiye’nin başkentine yakışan bir 
hizmet binasına kavuşuyor…

Hayırlı olsun…

Değerli vatandaşlarım…

İstanbul, Ankara, Kayseri, Konya, Antalya, Kocaeli ve daha birçok 
şehrimiz, Türkiye’nin nereden nereye geldiğini açıkça ortaya koyu-
yor.

İşte 4 milyonu aşan nüfusuyla, çağdaş, modern bir Avrupa kenti 
olarak Ankara yerel kalkınmaya güzel bir örnek olarak gelişiyor, 
kalkınıyor.

Türkiye’nin başkentini yıllarca ihmal ettiler, Ankaralılar için hizmet 
üretmedikleri gibi, ülkemizin prestijini de düşünmediler.

Her gün Esenboğa Havalimanı’na onlarca uçak iniyor…

Her gün yüzlerce yabancı misafir Ankara’ya geliyor…

Ankara’nın daha girişinde, şehrin başlangıcında nasıl bir manza-
rayla karşılaştıklarını hepimiz hatırlıyoruz.

Ankara’ya yakışmayan, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti-
ne yakışmayan içler acısı bir manzara vardı.

Bu yolu düzenledik, çağdaş bir görünüme kavuşturduk.

Ankara yeşil alanlarıyla Türkiye’nin bütün şehirlerine örnek oldu.

Ankara, parklarıyla, dinlenme alanlarıyla Türkiye’ye, şehirlerimize 
örnek oldu.

Şimdi bambaşka bir Ankara var… Hükümetimizin yatırımlarıyla, 
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Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin kazandırdığı 
eserlerle Ankara büyük bir dönüşüm yaşadı, yaşamaya devam 
ediyor.

Bugün artık modern, temiz, yeşil, sosyal ve kültürel yönden kalkın-
mış bir Ankara var.

Bakınız, Avrupa parlamentosu her yıl Avrupa sınırları içerisinde 
yer alan başarılı şehirlere ödüller veriyor.

Şimdi sizlerle çok önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum.

Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlara göre Ankara bu yıl şehircilik 
alanında en önemli ödül olan Avrupa Büyük Ödülü’nü kazandı.

Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın başarılı çalışmaları 
neticesinde Ankara Avrupa’dan 2 ödül daha almıştı.

Türkiye’de bu 3 ödüle sahip olan başka bir şehir yok; Avrupa’da ise 
Ankara ile birlikte sadece Lahey ve Viyana bu üç ödüle sahip.

Türkiye, Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerine başladı, bu yolda 
emin adımlarla ilerliyor, gerekli reformları, yasal düzenlemeleri 
hayata geçiriyor.

Gördüğünüz gibi, şehirlerimiz bu noktada önden gidiyor, Avru-
pa’daki şehirlerle rekabet ediyor.

Şunu burada özellikle ifade etmek istiyorum…

Benim ülkem, benim şehirlerim,  benim vatandaşlarım her şeyin 
en iyisini ziyadesiyle hak ediyor…

Bizim güçlü bir tarihimiz var, zengin bir kültürümüz var, her açıdan 
büyük potansiyel barındıran topraklarımız var.

Genç, dinamik, zeki, girişimci insanlarımız var.

Biz her hedefe ulaşabiliriz, her türlü standardı yakalayabiliriz, her 
başarıyı elde edebiliriz…

Yeter ki kendimize güvenelim, yeter ki ülkemize güvenelim… Yeter 
ki istikrar ortamını, huzur ortamını muhafaza edelim… Yeter ki 
Türkiye’yi kalkındırmak noktasında azmimizi, kararlılığımızı koru-
yalım.

Türkiye’nin nereden nereye geldiğini lütfen dikkatle takip edin…

2002 yılında dünyanın 26’ıncı ekonomisiydik, bugün dünyanın en 
büyük 17’inci ekonomisi haline geldik.

Yüzde 30’larda seyreden enflasyon bugün yüzde 6 seviyesine indi.

Yüzde 60’lar seviyesindeki faiz oranlarını yüzde 11’lere çektik.

Bütün dünyayı kasıp kavuran küresel finans krizi karşısında, en az 
etkiyle, sapasağlam duruyoruz.

Güçlü ekonomimizle, güçlü toplumsal yapımızla krize karşı direni-
yor, diğer ülkelere nazaran krizin etkilerini asgari derecede hisse-
diyoruz.

Bunun yanında, artık dünyada küresel bir aktör, bir oyun kurucu 
ülke haline geldik.

Bir yandan Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini sürdürüyor, 
ülkemizin standartlarını yükseltiyoruz; diğer yandan Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nde barışa hizmet ediyoruz.

Bir yandan Medeniyetler İttifakı’na eş başkanlık yapıyor, bir yandan 
ülkeler arasındaki sorunları gidermek için hakemlik yapıyoruz.

Bakın şurası çok önemli…

Biraz sonra, buradan ayrıldıktan sonra, Yunus Emre Vakfı’nın açılı-
şını yapacağım.

Bu öyle sıradan bir vakıf değil…

Fransızlar, İngilizler, İspanyollar, Almanlar yüzyıllardır bu tür 
kuruluşlar aracılığıyla dünya genelinde kendilerini anlatıyorlar, 
kültürlerini anlatıyorlar, dillerini öğretiyorlar.

Ama, bu kadar köklü bir tarihi, bu kadar zengin bir dili ve kültürü 
olan Türkiye’nin buna benzer bir kuruluşu yoktu.

2007’de ilgili yasayı çıkardık, vakfı kurduk, ismini de Türkiye’ye, 
Türkçeye yaraşır şekilde Yunus Emre Vakfı koyduk.

Şimdi bu vakıf, dünyanın bir çok ülkesinde, bir çok kentinde mer-
kezler oluşturacak.

Buralarda, Türkçe öğretecek, Türk kültürünü anlatacak, bu mer-
kezlerde Türkiye’yi yabancılara tanıtacağız.

Suriye’deki, Bosna-Hersek’teki, Almanya’daki gençler, bizim bu 
vakfımıza başvurup Türkçe öğrenebilecek, Türkiye hakkında sağ-
lıklı bilgi alabilecek.

Bununla da kalmıyoruz…

Yarın bir başka önemli açılışı daha gerçekleştiriyorum…
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TRT biliyorsunuz 21 Mart’ta, tüm Türk dünyasına hitap eden TRT 
AVAZ adı altında bir kanalın yayınına başladı.

Şimdi yarın, TRT TÜRK adında yeni bir kanalı daha açıyoruz.

Bu kanal da tüm dünyaya Türkçe olarak hitap edecek, dünya çapın-
da bir haber kanalı olacak.

Nasıl BBC İngiltere’yi tüm dünyaya taşıyorsa; TRT TÜRK de Türki-
ye’yi tüm dünyaya taşıyacak, bizim sesimiz, bizim dünyaya açılan 
penceremiz olacak.

Muhabirlerimiz Kudüs’ten, Saraybosna’dan, Addis Ababa’dan, Bağ-
dat’tan, Bişkek’ten ve dünyanın bir çok merkezinden bildirecek-
ler. Oralarla buluşacak, oraların sesini duyacak, oralara sesimizi 
ulaştıracağız.

İşte Türkiye bu noktalara ulaştı, bu seviyelere ulaştı.

İşte Türkiye böyle geniş bir ufka, geniş bir vizyona kavuştu.

Değerli kardeşlerim…

Biz hedeflerimizi çok yüksek tutuyoruz, çıtamızı çok yüksek tutu-
yoruz…

Biz, Ankara’da siyasi tartışmalarla vakit öldürmek yerine Türkiye’yi 
dünyaya taşımanın, Türkiye’yi dünyada rekabet edebilir bir ülke 
haline getirmenin mücadelesini veriyoruz.

Bu mücadeleyi verirken, önümüze çıkarılan her türlü engeli de, 
soğukkanlılıkla, sağduyuyla, demokrasi ve hukuk çerçevesinde 
aşmanın gayreti içinde oluyoruz.

Bakınız, bazı parti liderleri, bütün uyarılarımıza, bütün ricalarımıza 
rağmen, devam etmekte olan bir yargı süreciyle ilgili hem siyaseti, 
hem yargıyı tahrik eden, tahkir eden yaklaşımını sürdürüyorlar.

Ben bu tahriklere, bu gerilim politikasına asla prim vermeyeceğim.

Ancak şunu da hatırlatmak isterim…

Ben, devam eden yargı sürecinin hiçbir tarafında değilim… Bu da-
vanın ne sağında-solunda, ne de altında-üstünde değilim.

Ama aziz milletimin de çok net olarak gördüğü bir şey var…

Birileri bu davanın önünde takoz olmak için elinden geleni yapıyor.

Birileri Türkiye’nin aydınlanmasının, karanlık ilişkilerin ortaya 
çıkmasının önünde, hukuk dışı örgütlenmelerin açığa çıkmasının 

önünde engel olmaya, bariyer olmaya devam ediyor.

Kim ne yaparsa yapsın, biz hukuka inanıyoruz, güveniyoruz; hu-
kukun üstünlüğüne önem veriyoruz, demokrasiyi her şart altında 
koruduk, koruyoruz ve korumaya da devam edeceğiz.

Değerli Ankaralılar…

Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet…

Biz 6,5 yıl boyunca ülkemiz için, milletimiz için, şehirlerimiz için 
hizmet ürettik.

Bugün ve bundan sonra da rotamız hizmet doğrultusunda olacak.

Yeni projeler üretecek, ürettiğimiz projeleri hızlı ve kaliteli bir 
şekilde tamamlayacak, hep birlikte daha güzel bir Türkiye, daha 
güzel bin Ankara için çalışacağız.

Ankara çok büyük projelere hazırlanıyor… Ulaşımdan kentsel 
dönüşüme, çevre düzenlemelerinden oyun ve eğlence parklarına 
kadar bir çok proje önümüzdeki dönemde Ankara’yla buluşuyor.

Biliyorsunuz, Melih Bey kardeşimiz 4 dönem üst üste Büyükşehir 
Belediye başkanlığına seçildi.

Bu, çok önemli, anlamlı bir başarıdır.

Her dönemin bir önceki dönemden daha zor olduğu düşünülürse, 
başkanımız bu dönem her zaman olduğundan daha fazla çalışacak, 
daha fazla ter akıtacaktır.

Zira Ankaralıların beklentisi yükselmiştir, su sorunu çözülsün, 
ulaşım sorunu çözülsün devri Ankara’da çoktan kapanmıştır.

Ankaralılar artık dünyanın önemli başkentlerinden birinde yaşa-
dıklarını çok iyi idrak ediyorlar.

İnanıyorum ki Ankara, hayata geçecek yeni projelerle, dünya şehir-
leri arasındaki yükselen yerini daha da ileriye taşıyacaktır.

Ben, açılışını yaptığımız bu yeni hizmet binasının hayırlı olmasını 
diliyor, yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.
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“BUGÜN ÜLKELERDEN ÇOK 
ŞEHİRLER REKABET EDİYOR”

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı (28 Mayıs 2009)

Çok değerli üyeler,

Değerli Başkanlar,

Saygıdeğer Katılımcılar,

Sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyor, Türkiye Belediyeler Birli-
ği’nin Meclis Toplantısının ülkemiz için, yerel kalkınmamız ve tüm 
belediyelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Yine, konuşmamın hemen başında, 29 Mart seçimlerinde görev 
alan tüm belediye başkanlarımızı da tebrik ediyor, görevlerinde 
başarılar temenni ediyorum.

Türkiye genelinde 2 bin 947 birimde vatandaşlarımız tercihlerini 
yaptılar ve önümüzdeki 5 yıl için yerel idarecilerine görev tevdi 
ettiler.

Bazı birimlerde seçimler iptal edildi, bazılarında hukuki süreç 
devam ediyor… Ancak bu istisnai durumların, Türkiye’nin ulaşmış 
olduğu demokratik olgunluğu gölgede bırakmayacak kadar cüzi 
olduğu aşikardır.

Türkiye, bir kez daha, hür iradesiyle, şeffaf bir şekilde, demokrasi 
ve barış içinde seçimlerini tamamlamış; hem bulunduğu bölgede, 
hem de katılım sürecini yürüttüğü Avrupa Birliği içinde ulaştığı 
demokratik seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur.

Şu anda görevi devralmış tüm belediye başkanlarımızın, seçim 
sürecindeki tartışma ve polemikleri bir kenara bırakarak geleceğe 
odaklanmalarının, hizmete odaklanmalarının son derece önemli 
olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, yerel yönetimler-
den gelmiş bir arkadaşınız olarak, seçim sonrasındaki ilk ayların 
büyük önem taşıdığını da hatırlatmak isterim.

Barış içinde, uzlaşma içinde, kendisine oy veren ya da vermeyen 
tüm kesimleri kucaklayarak, kararlı bir şekilde iş başı yapan arka-
daşlarımız 5 yıl boyunca bu performansı devam ettirecek ve hizmet 
ettikleri mahalli birimlere önemli hizmetler kazandırmanın gayreti 

içinde olacaklardır.

Seçimin üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen, çizmelerini 
giyerek, baretlerini takarak, kollarını sıvayarak şehirlerinin so-
runlarına eğilmeleri gerekenler, eğer hala siyasi polemik peşinde 
koşuyorlarsa, açık söylüyorum oradan hizmet sadır olmaz.

Nasıl başlarsa öyle gider…

Belediye başkanlarımızın vazifesi, siyasi polemiklerle, sağ sola laf 
yetiştirerek, demeç vererek, karalayarak, iddia ve ithamlar ürete-
rek bundan iyi ya da kötü şöhret elde etmek değildir.

Zira bizim köylerimizden büyük şehirlerimize kadar her bir mahalli 
merkezimiz seçmiş olduğu başkanlardan hizmet bekliyor.

21’inci Yüzyıl’da, 2009 yılında Türkiye’nin hangi bölgesinde olursa 
olsun, hala yolu olmayan, suyu olmayan, kanalizasyonu olmayan, 
alt yapısı, üst yapısı ciddi noksanlar ihtiva eden yerleşim birimleri 
istemiyoruz, bu tür manzaralarla karşılaşmayı arzu etmiyoruz.

Şunu da burada özellikle ifade etmek istiyorum:

Mazeret üretmek, bahaneler türetmek, gerekçelere sığınmak siya-
set yapmanın en kolay ve en basit yoludur.

“Kaynak bulamadım, enkaz devraldım, elim bağlandı, kolum bağ-
landı” gibi gerekçelere sığınarak hiç kimse vatandaşı hizmetten 
mahrum edemez, etmemelidir.

Belediye Başkanı, gerektiğinde işletmeci olarak, gerektiğinde 
projeci olarak, gerektiğinde eline kazma küreği alarak, iş makine-
sinin direksiyonuna geçerek, finansman üreterek, kaynak üreterek 
yoluna devam etmelidir.

Zira, bizim her bir belediyemiz, hangi partiden olursa olsun, hangi 
siyasi görüşe sahip olursa olsun, Türkiye’nin hızına yetişmek zo-
rundadır.

Türkiye dünyanın 17’inci ekonomik gücü haline gelirken, dünyanın 
saygın bir ülkesi olarak, güçlü bir ülkesi olarak, yıldızı parlayan bir 
ülkesi olarak küresel arenada yerini alırken, içme suyu sıkıntısı 
çeken beldelerimizin, ilçelerimizin varlığını kabullenemeyiz.

Türkiye 742 milyar Dolarlık gayri safi yurt içi hasıla rakamına 
ulaşırken, 132 milyar Dolar ihracat yaparken, hala kanalizasyon 
sorunu olan belediyelerimizin bulunmasını açıkçası anlayışla kar-
şılayamayız.
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Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini yürüten, Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyi, Medeniyetler İttifakı, G-20 gibi uluslar arası 
platformlarda ağırlık koyan bir ülkenin, çöplerini dahi toplayama-
yan, halkını çağdışı şartlara mahkum eden bir hizmet anlayışına 
sahip olması hiçbir mazeretle açıklanamaz.

Hiç kimsenin, Türkiye fotoğrafını lekelemeye, karalamaya hakkı 
yoktur, olamaz.

Yanı başındaki belediye kaliteli, hızlı, yaygın hizmet üretirken, 
atalet içinde vatandaşını ihmal eden belediye başkanı, evet, her 
şeyden önce tarih önünde, insanlık vicdanında mahkum olur.

Yerel yönetimlerimiz geçmişe göre bugün daha fazla imkanlara 
sahiptir, daha geniş yetkilerle donatılmıştır, daha büyük bir öneme 
kavuşmuştur. Yerel kalkınmayı başarmamız, Türkiye’nin topyekün 
gelişimi için de bir zorunluluktur.

Değerli arkadaşlarım,

Saygıdeğer Başkanlar,

Yerel yönetimlerimizin sorunları olduğunu elbette biliyoruz.

Ancak şunu da bilmenizi isterim: Yerel yönetimlerin önemini azami 
derecede benimsemiş, yerel kalkınmayı ulusal kalkınmanın loko-
motifi olarak gören, anlayan bir iktidar bugün işbaşındadır.

Biz, yeni bin yılın temel dinamiğinin yerel yönetimler olduğuna ina-
nıyoruz. İçinde bulunduğumuz siyasi ve ekonomik küresel yapıda 
artık ülkelerden ziyade şehirlerin öne çıktığını, şehirlerin birbiriyle 
rekabet ettiğini görüyoruz.

Mahalli idarelerin ihmal edildiği, geri plana itildiği, önemsenme-
diği bir süreçte Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi de mümkün 
olmayacaktır.

6,5 yıl içinde bu alanda tam 7 yasa çıkardık. Devrim niteliğinde 
düzenlemeleri Türkiye’ye kazandırdık.

İl Özel İdaresi Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediyeler 
Kanunu, İller Bankası Kanununda Değişiklik, Bugün çatısı altında 
bulunduğumuz kurumun yasal yapısını oluşturan Mahalli İdare 
Birlikleri Kanununda Değişiklik, 5747 Sayılı Büyükşehirlerle ilgili 
Kanun ve İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun…

Bu 7 önemli Kanunu çıkardık ve Türkiye genelindeki tüm belediye-
lerimizi rahatlatacak, hizmetlerini artıracak önlemleri aldık.

Yerel Yönetimlerde Reform sürecimizi Köy Kanunu’nu da çıkararak 
devam edeceğiz.

Şurası da son derece önemli: Hükümet olarak her alanda adımla-
rımızı atarken istişareye önem verdik, ilgili kesimlerin fikirlerini, 
önerilerini dikkate aldık ve çalışmalarımızı buna göre şekillendir-
dik.

Bu noktada Türkiye Belediyeler Birliği’ne, tüm bu yasaların çıka-
rılması sürecindeki katkılarından dolayı da bu vesileyle teşekkür 
etmek istiyorum.

Bundan sonraki süreçte de işbirliği içinde, istişare içinde, dayanış-
ma içinde hep birlikte Türkiye’nin yolunu açacak, mahalli idarele-
rimizin on yıllardır konuşulan meselelerini tek tek hal yoluna hep 
birlikte koyacağız.

Açık söylüyorum. Hükümet olarak bu noktada en küçük bir komp-
leksimiz, çekincemiz, endişemiz yok. 

Şahsım Başbakan olarak, Hükümetim ve tüm bakanlarım, Türkiye 
genelindeki 2 bin 947 belediyenin tamamına eşit mesafedeyiz.

Ben belediye başkanlığım sırasında bana yapılan ayrımcılığın ağır-
lığını üzerimde taşıdım. Ancak bunu ben hiçbir belediye başkanına 
reva görmem, göremem.

Bu tür çağdışı yaklaşımlara asla prim vermedik, bundan sonra da 
asla vermeyeceğiz.

Zira bizim yüzümüz geleceğe dönük. Türkiye’de demokrasinin, 
hukukun, laikliğin ve sosyal devlet anlayışının kalitesini artırma-
nın; Türkiye’yi sürekli atılımlarla yarışta öne çıkarmanın gayreti 
içindeyiz.

Gereksiz tartışmalarla, hayali sorunlarla, incir çekirdeğini doldur-
mayacak meselelerle Türkiye’nin dinamizmini biz heba edemeyiz.

Çünkü durduğumuz anda ülke olarak düşmeye başlarız, gerileme-
ye başlarız…

Bu vesileyle yine şu hususu da dikkatlerinize arz etmek isterim:

Bakınız, Türkiye, birilerinin muhayyilesinin çok çok ötelerinde 
büyük bir ülkedir.

Öncelikle bu ülkede yaşayan 71 buçuk milyon vatandaşımızın her 
birinin bu özgüvene sahip olması gerekir.

İstediğimiz zaman yapabiliyoruz… Azmettiğimiz zaman hedefleri 
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yakalıyoruz… Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman Türki-
ye’yi çok farklı seviyelere taşıyabiliyoruz.

İşte şu son 6,5 yılda Türkiye’nin kaydettiği mesafe bunun en somut, 
en müşahhas göstergesidir.

İstikrar içinde, güven içinde, birbirimize güvenerek, Türkiye’ye ina-
narak ülkemizi farklı bir kulvara taşıdık.

Türkiye’nin büyüklüğü, son dönemde elde ettiği rakamsal başarı-
lardan da ibaret değildir.

Evet, dünyanın 17’inci büyük ekonomisi haline geldik, Avrupa’da 
6’ıncıyız…

İhracatta tarihi seviyeleri yakaladık…

Uluslar arası yatırımlarda, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde, 
yurtdışındaki yatırımlarda dünya genelinde ilk sıralarda yer alıyo-
ruz…

Ekonomik göstergelerde tarihi seviyede iyileşmelere şahit oluyo-
ruz…

Ancak tüm bunların ötesinde, biz, köklü bir tarihin, köklü bir mede-
niyetin, her alanda dünyada eşine az rastlanır bir tarih birikiminin 
ve tecrübesinin sahipleriyiz.

Şunu artık görmemiz gerekiyor: Evham üreterek Türkiye’ye ka-
zandıramayız… Sanal korkular üreterek, Türkiye’nin, milletimizin 
önüne hayaletler çıkararak Türkiye’yi muasır medeniyetler seviye-
sine çıkaramayız.

Hükümet olarak attığımız her adımda, Türkiye’nin tartışmasız 
yararına olacak her konuda bakıyorsunuz birileri sahte düşmanlar, 
sahte korkular, evhamlar üretiyor…

Bunlar Soğuk Savaş döneminin taktikleridir… Bunlar 1940 model, 
50 model, 60 model siyasetin tortularıdır… Bunlar, zihinlerini bu-
günlere taşıyamamış, bir noktada takılıp kalmış anlayışların reaksi-
yonudur.

Türkiye’nin her meselesini, her sorununu, her şeyini açık açık, şef-
faf bir şekilde ve nezaket dairesinde, hoşgörü dairesinde konuşmak 
zorundayız, konuşmalıyız…

Büyük devletler cüce sorunlardan korkmazlar, küçük meselelerden 
çekinmezler…

Büyük devlet ve büyük devlet anlayışı, tam bir özgüvenle tesis edilir.

Dikkat ediniz, son 30-40 yıldır belli meseleler açıldığında, Türkiye 
bölünüyor, Türkiye çöküyor, göçüyor, bitiyor, tükeniyor diyerek her 
türlü reformun, her türlü yeniliğin önünü anında kestiler.

İhanet diyerek, hıyanet diyerek, namus ve şeref kavramlarını 
inanılmaz şekilde ucuzlatarak güya vatanseverlik kisvesi altında 
Türkiye’yi kronik sorunlara adeta mahkum ettiler…

Hiç kimsenin bu ülkeyi bu kadar küçük düşürmeye ve bu kadar 
küçük göstermeye hakkı yoktur.

Türkiye’yi, rüzgarda sallanacak, hafif bir rüzgarda kopacak çe-
limsiz, zayıf bir ülke olarak lanse etmeye kimsenin hakkı yoktur, 
olamaz.

Onlarca örnek var… Kıbrıs meselesinden tutunuz, Azerbaycan’a… 
Sosyal Güvenlik Yasası’ndan tutunuz, Avrupa Birliği sürecine kadar 
her alanda engellemelerle karşılaştık…

Sadece bir örneği hatırlatmak isterim: Köy Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü’nü kapattık, görevlerini İl Özel İdarelerine devrettik… O 
günlerde aynı şekilde ihanetle suçlandık, Türkiye’nin bölünmesine 
kadar meseleyi götürdüler…

Bugün Türkiye yerel ölçekte çok daha kaliteli, çok daha hızlı hiz-
met alabiliyor, iş gücünü, iş makinelerini, potansiyelini çok daha 
verimli şekilde insanımızın hizmetine sunuyor.

Değerli arkadaşlarım, siyasetin dili değiştirmek, siyaseti bir çözüm 
aracına dönüştürmek, siyasete ve siyasetçiye güveni muhafaza 
etmek hepimizin görevidir.

Hangi partiden olursa olsun, hangi siyasi anlayışa sahip olursa ol-
sun, herkesin bu konuda başını öne eğip düşünmesi artık zorunlu 
hale gelmiştir.

Türkiye’nin hiçbir çözümsüz meselesi yoktur. Türkiye’nin hiçbir 
alanda, hiçbir yönde ufkunda bir tıkanıklık yoktur…

Yeter ki Türkiye’ye inanalım, yeter ki Türkiye’nin büyüklüğüne 
inanalım…

Değerli Başkanlar,

Değerli üyeler,

Türkiye Belediyeler Birliği’nin, belediyelerimizin her türlü soru-
nunda, her türlü ihtiyacında güçlü bir dayanışma mekanizması 
olduğunu biliyorum.
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Hiçbir ayrım gözetmeden, birikimlerine yenilerini ekleyerek, daha 
aktif, daha dinamik biçimde, yerel yönetimlerimizi ve yerel demok-
rasiyi güçlendiren bir Türkiye Belediyeler Birliği görmek hepimizin 
ortak arzusu.

Tüm belediyelerimizi ortak bir çatı altında toplayan bu kurum, 
bütün mahalli birimlerimiz için olduğu kadar Türkiye için de çok 
önemli bir şans.

Birliğin, dayanışmayı, işbirliğini, istişareye, tecrübe ve bilgi trans-
ferini artırarak yoluna devam edeceğine gönülden inanıyorum.

Sözlerime son verirken, yapılacak seçimler sonucu görev alacak 
arkadaşlarıma da şimdiden başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.

“BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ UFUK 
SAHİBİ OLMALI”

Belde Belediye Başkanlarıyla Toplantı (3 Haziran 2009)

Değerli Başkanlar,

Değerli kardeşlerim,

Sevgili yol arkadaşlarım,

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

29 Mart seçimlerinde beldelerinizde elde ettiğiniz başarıdan dolayı 
her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılar diliyor, Allah mahcup 
etmesin diyorum.

29 Mart seçimlerinde Türkiye genelinde toplam 1974 beldenin 
964’ü tercihini AK Parti’den yana kullandı.

Aziz milletimizin, büyükşehirlerimizde, illerimizde ve ilçelerimizde 
olduğu gibi, beldelerimizde de büyük bir çoğunlukla emaneti bize 
tevdi etmiş olmalarından dolayı bahtiyarlığımı dile getirmek istiyo-
rum.

Bu başarıda emeği olan, katkısı olan tüm arkadaşlarıma, partimi-
zin belde başkanlarına, ilçe başkanlarına, il başkanlarına,  teşkila-
tımızın tüm mensuplarına, özellikle de siz değerli belediye başkan-
larıma gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Konuşmamın hemen başında şu hususun da altını çizmek istiyo-
rum:

Beldelerimizin nüfusları az olabilir, yerleşim yerleri küçük olabilir, 
beldelerimiz illerimize, ilçelerimize uzak mesafede olabilir.

Bunların tamamı fiziki mesafelerdir.

Biz, AK Parti iktidarı olarak, her bir beldemize yakınız ve her bir 
beldemize aynı yakınlıktayız.

Sadece AK Parti’nin belediye başkanlarının seçildiği 964 beldeye 
değil; 1974 beldemizin tamamına, buradaki tüm vatandaşlarımıza, 
bize oy versin ya da vermesin tüm kardeşlerimize eşit mesafede-
yiz.

İstanbul’un meselelerini nasıl önemsiyorsak, Erzurum’un Narman 
ilçesi Şekerli beldesinin meselelerini de o kadar önemsiyoruz.

Ankara’ya, Konya’ya, Kayseri’ye, Samsun’a, Trabzon’a nasıl hiz-
met taşıyorsak, Kırklareli’nin Sakızköy beldesine, Batman’ın Hisar 
beldesine, Siirt’in Atabağı Beldesine de aynı oranda, aynı ölçekte 
hizmet taşıyoruz.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi bize ne kadar yakınsa, Manisa’nın Kula 
İlçesinin Sandal Beldesi de o kadar yakındır.

Ankara’nın Güdül İlçesi Çağa beldesi Ankara’ya ne kadar yakınsa, 
Tunceli’nin Mazgirt İlçesi Akpazar Beldesi ya da Çanakkale’nin 
Ezine İlçesi Geyikli Beldesi de o kadar yakındır.

6,5 yıl boyunca hükümet olarak asla hizmette ayrım yapmadık.

Ülkemizin doğusunu batısından, kuzeyini güneyinden ayrı tutma-
dık.

81 vilayetimize, 892 ilçemize ve 1974 beldemize hep aynı mesafede 
durduk ve tamamına hizmet taşımanın, tamamında eser üretme-
nin mücadelesi içinde olduk.

Çünkü biz, Türkiye’nin köylerinden başlayarak, beldelerinden baş-
layarak kalkınacağına, demokrasinin öncelikle buralarda yeşere-
ceğine, buralarda benimseneceğine, buralar güzelleştikçe Türki-
ye’nin topyekün güzelleşeceğine inandık.

Bakınız, 2005 yılından itibaren Türkiye Avrupa Birliği ile katılım 
müzakerelerine başladı.

2002 sonunda iktidarı devraldık ve müzakerelere başlamak için 
gerekli kriterleri çok kısa bir süre zarfında tamamladık.
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2005’ten itibaren de çok daha yoğun bir şekilde reformlarımızı 
yapıyor, Türkiye’nin standartlarını yükseltiyor, Türkiye’yi muasır 
medeniyetler seviyesine hızla ulaştırmanın çabasını sarf ediyoruz.

Ancak, Avrupa Birliği’ne sadece Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya 
gibi büyük şehirlerimiz üye olmayacaklar.

Avrupa Birliği’nin sağlayacağı refah ve kalkınmadan sadece büyük 
şehirlerimiz, sadece illerimiz etkilenmeyecekler.

780 bin kilometre kare vatan toprağının tamamı, 71 buçuk milyon 
vatandaşımızın her biri bu kalkınma yarışında eşit derecede yer 
alacak ve refahtan da yine eşit derecede payına düşeni alacak.

Bir tek köyümüzü, bir tek beldemizi bu sürecin dışında bırakama-
yız.

Yolu olmayan, suyu olmayan, alt yapısı olmayan, sağlık hizmetle-
rinden, eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, sokaklarını çöp-
ten, tozdan, topraktan arındıramayan beldelerimizle biz bu süreci 
tamamlayamayız.

İşte onun için diyorum ki, bizim belediye başkanlarımız, AK Partili 
Belediye Başkanları her zaman bir adım önde olacaklar.

Bizim belediye başkanlarımız ufuk sahibi olacaklar, güncel mese-
leleri çözerken geleceğe dönük yatırımları da şimdiden hesap edip 
bu yatırımların peşine düşecekler.

Belediye Başkanlarımız, büyük bir ülkenin, güçlü bir ülkenin, 
istikrarlı bir şekilde geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyen bir 
ülkenin vizyonuna denk düşen şekilde kendilerine vizyon belirleye-
cekler.

Değerli arkadaşlarım, AK Parti’nin hizmet anlayışında asla ve asla 
mazeret üretmek yoktur, asla ve asla bahanelere sığınmak yoktur.

Türkiye’nin imkanları belli, Türkiye’nin kaynakları belli.

6,5 yıldır Türkiye’yi büyütmenin, güçlendirmenin, zenginleştirme-
nin gayreti içindeyiz, ancak daha kat edeceğimiz uzun bir mesafe 
var.

On yılların kayıplarını telafi ediyoruz, on yılların ihmalini gidermeye 
çalışıyoruz, ama daha yapacağımız çok şey var.

Yine de, imkanlarımız arttıkça, kaynaklarımız çoğaldıkça bunu eşit 
ölçüde Türkiye geneline ulaştırıyoruz.

Eğer bu durumu görmezsek, eğer umudumuzu yitirirsek, mazeret-

lere, bahanelere sığınmaya başlarsak, açık söylüyorum, beldemizi 
29 Mart’ta hangi hal ve şart altında aldıysak, o noktadan bir adım 
ileriye taşıyamayız.

Mazeret üretmek, bahane üretmek başka siyasetçilerin, başka 
siyasi partilerin mesleği.

Biz, imkanları zorlayarak, akılcı çözümler üreterek, tamamen hu-
kuk dairesinde kaynaklar bularak, kelimenin tam anlamıyla teke-
den süt çıkararak yolumuza devam edecek, hizmet üreteceğiz.

Bakınız, nice beldelerimiz, belde statüsünden köy statüsüne düştü.

Hizmet üretilmediği için, göçün önüne geçilmediği için, sorunlar 
çözülmediği için böyle bir geriye gidiş yaşandı.

Ama öte yandan, nice beldelerimiz de büyüyerek, gelişerek, kalkı-
narak ilçe olma hakkını kazandılar.

İşte, AK Partili belde belediye başkanlarından arzum, beldelerini 
birer ilçeye dönüştürecek atılımları yapmaları, bir ilçe vizyonuyla 
hizmet üretmeleridir.

Değerli arkadaşlarım,

Sevgili Başkanlar,

Sizler milletimizden bir emanet devraldınız.

Bu emanet, sadece başkanı seçildiğiniz beldelere hizmet taşımak 
değil, aynı zamanda milletimizin her bir kuruşuna da tam bir has-
sasiyet içinde sahip çıkmaktır.

Size emanet edilen her bir kuruşta yetimlerin, yoksulların, garip 
gurebanın, hatta şehitlerimizin, gazilerimizin hakkı olduğunu asla 
unutmayınız.

Yaptığınız her harcamanın beldenizin, belde sakinlerinin menfaati-
ne dönük olmasını, her harcamanın isabet bulmasını hassasiyetle 
gözetiniz.

Sokaklarınıza, caddelerinize hizmet taşırken asla ayrım yapmayı-
nız, asla hiçbir kimseyi, hiçbir zümreyi kayırmayınız.

Belde belediye başkanlarımızın özellikle şatafattan, abartıdan, 
ayakları yerden kesecek, gurura, kibre sürükleyecek tavırlardan 
kaçınmasını rica ediyorum.

Kapılarınız ve telefonlarınız her an açık olsun. Her an vatandaşla-
rımızın içinde olunuz, onlarla birlikte olunuz, onların meselelerini 
sabırla dinleyiniz.
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Tebessümü yüzünüzden eksik etmeyin, şefkati, merhameti, sami-
miyeti asla ötelemeyin.

Evet, bizler hizmet etmeye geldik, hizmet üretmeye geldik, belde-
lerimizi kalkındırmak, güzelleştirmek için bu emaneti yüklendik.

Ama bizler, aynı zamanda, Yunus Emre’nin dediği gibi:

DOSTUN EVİ GÖNÜLLERDİR,

GÖNÜLLER YAPMAYA GELDİK.

Gönül kırmadan, kimseyi incitmeden, kimseyi kendimizden ve 
partimizden soğutmadan 5 yıl boyunca hizmet mücadelesi vermek 
için geldik.

Ben, tüm belde belediye başkanlarımın bu hassasiyetlere harfiyen 
uyacaklarına gönülden inanıyorum.

Tüm belediye başkanlarımın, AK Parti farkını, AK Parti vizyonunu 
asla yıpratmadan ve yere düşürmeden sonuna kadar taşıyacakları-
na bütün kalbimle inanıyorum.

6,5 yıldır iktidardayız ve çok şükür alnımız ak, yüzümüz ak.

5 yıl boyunca belediyelerde yine tertemiz sayfalar açtık.

Gerek hükümette, gerek belediyelerde bu tavrımızı, bu esaslı 
duruşumuzu muhafaza edecek, doğruluktan, dürüstlükten, hizmet 
sevdasından bir nebze olsun sapmadan Türkiye’yi geleceğe taşı-
maya devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım,

Bu buluşma vesilesiyle önemli bir hususu da sizlerle paylaşmak 
arzusundayım.

Bakınız, bizim sloganlarımızdan birisi şudur: Demokrasi ve siyaset 
Yerelde Başlar.

Beldelerimiz nüfus olarak küçük olsalar da, buralarda siyasetin 
nabzının gür attığını hepimiz biliyoruz.

Şimdi şuraya dikkatlerinizi çekiyorum:

29 Mart seçimleri muhalefet adına son derece olumsuz bir tabloyu 
ortaya çıkardı.

BBP 1 ilde, MHP 2 ilde, CHP 7 ilde ve DTP 9 ilde birinci parti olabil-
di. 

Buna karşın AK Parti tam 62 ilde birinci parti olmuştur.

CHP, tam 16 ilde, MHP de tam 11 ilde yüzde 5 oy oranının altında 
kaldı.

CHP 26 ilde, MHP de 22 ilde yüzde 10 barajının altında kaldı.

CHP 50, MHP de 44 ilde yüzde 20’nin altında oy aldı.

Buna karşılık, AK Parti hiçbir ilimizde yüzde 20 oy oranının altında 
kalmadı.

Yine, muhalefet partileri belli bölgelere sıkışıp kalırken, belli böl-
gelerde siyaset yaparken, AK Parti 7 coğrafi bölgenin 7’sinde de 
birinci parti olarak seçimleri tamamladı.

Muhalefet partileri 2’incilik ve 3’üncülük için birbirleriyle yarışır-
ken, biz yine kendimizle yarıştık ve önceki 4 seçimde olduğu gibi 
bu seçimden de birinci parti olarak zaferle çıktık.

Ancak bu fotoğraf, bu manzara muhalefeti ne yazık ki hırçınlaştırı-
yor.

Biz her konuda yapıcı bir tutum izlerken, toplumsal mutabakatı en 
üst seviyede muhafaza etmenin gayreti içindeyken, muhalefetin 
ayrıştırmaya, farklılaştırmaya gayret sarf ettiğini görüyoruz.

Türkiye’nin hangi meselesini gündeme taşısak, hangi meselesini 
çözmek için adım atsak, sert, provokatif, hırçın, kuru hamasetle 
yüklü bir muhalefetle karşılaşıyoruz.

Bu hırçınlık kimi zaman basiretlerini de bağlıyor ve dedikoduyla, 
iftirayla, yalanlarla üzerimize geliyorlar.

İşte en son, Suriye sınırımızdaki mayınların temizlenmesi mesele-
sinde olanları hepiniz izlediniz.

Biz dedik ki, Suriye sınırımızdaki mayınları temizleyelim, bu alanı 
tarıma açalım, Türkiye’ye toprak kazandıralım dedik.

Bu toprakları bereketlendirelim, yıllar boyunca atıl kalan bu top-
rakları Türkiye ekonomisine, Türkiye tarımına kazandıralım dedik.

Ama muhalefet, akıl almaz iddialarla, iftiralarla, yalanlarla üzeri-
mize gelmeye başladı.

Neymiş, bu topraklar yabancılara peşkeş çekiliyormuş.

Neymiş, Suriye sınırımıza gelip yabancılar yerleşiyormuş.

Türkiye’nin en verimli arazileri yabancılara devrediliyormuş, iki 
Kıbrıs büyüklüğünde tarım arazisi yabancıların oluyormuş.
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İşi öyle ileriye götürdüler ki, buradaki petrol rezervinin, maden ya-
taklarının elden gittiğini, sınırın delindiğini, Türkiye’nin onurunun, 
haysiyetinin kaybolduğunu, vatana ihanet edildiğini iddia edecek 
kadar pervasızlaştılar.

Açık söylüyorum, Türkiye’de siyaset hiç bu kadar ucuzlatılmamış, 
Türkiye’de siyaset üslubunu, seviyesini hiç bu kadar aşağılara 
çekmemişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kürsüsünü işgal edecek, milli iradeyi 
hiçe sayacak kadar ileri gidiyorlar.

Dikkat edin, çözüme yönelik tek bir cümleleri yok…

Sadece ve sadece paranoyalarını dile getiriyorlar.

Türkiye’yi kendi dönemlerindeki gibi zayıf, güçsüz, çelimsiz bir 
ülke zannediyorlar.

Yüzde 7 binlere varan faiz ödettiler, memurun işçinin maaşını 
ödeyecek kaynak bulamadılar, Türkiye’nin itibarını yerlerde sürün-
dürdüler.

Şimdi kalkmış, bize yurttaşlık bilgisi dersi vermeye yelteniyorlar.

Bugün burada bir kez daha tekrar ediyorum:

Bizim bu tasarımızın önünde, arkasında, içinde dışında, hiçbir 
yerinde belirlenmiş, hedeflenmiş, tasarlanmış bir ülke ya da şirket 
yoktur.

Muhalefetin yaptığı niyet okumak, muhalefetin yaptığı ortalığı bu-
landırıp buradan kendisine rant sağlamak.

Değerli arkadaşlarım, AK Parti bu oyunu da bozacak.

AK Parti, bu iftiralara, bu karalama kampanyasına karşı da dimdik 
ayakta duracak.

Hepinizden rica ediyorum, beldelerinize döndüğünüzde tek tek her 
bir vatandaşımıza muhalefetin bu içler acısı durumunu lütfen izah 
edin.

Mayınlı arazilerle ilgili ortalıkta dolaşan iddiaların nasıl asılsız 
olduğunu, dayanaksız olduğunu, gerçekten, gerçeklikten uzak 
olduğunu tüm vatandaşlarımıza anlatın.

Bunu sağduyuyla yapın, soğukkanlılıkla yapın, diyalogla, hoşgörüy-
le yapın…

Biz muhalefetin bu oyununa gelmeyeceğiz, bu tahriklere asla prim 

vermeyeceğiz, muhalefetin Türkiye’yi germe planına asla ortak da 
olmayacağız, taraf da olmayacağız.

Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet…

Biz, milletimizin menfaatine olan neyse bugüne kadar onu yaptık, 
bundan sonra da onu yapmaya devam edeceğiz.

Ben, bu düşüncelerle sözlerime son verirken, bir kez daha 29 Mart 
seçimlerinde gösterdiğiniz başarıdan dolayı sizleri kutluyorum.

Ülkemiz sizden hizmet bekliyor, beldelerimiz, oralarda yaşayan 
tüm vatandaşlarımız sizlerden hizmet bekliyor.

5 yıl boyunca bu beklentileri azami seviyede karşılayacağınıza, her 
bir beldemizi çağdaş bir çehreye, yaşanabilir bir atmosfere kavuş-
turacağınıza yürekten inanıyorum.

Tüm beldelerimize selamlarımı iletin, oralardaki kardeşlerime 
sevgi ve saygılarımı götürün.

Hepinize teşekkür ediyor, Allah yar ve yardımcınız olsun diyor, 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

“YOKSULLUK, YOLSUZLUK VE 
YASAKLARLA KIYASIYA MÜCADELE 

EDECEĞİZ”
Yerel Yönetimler Konferansı (12 Haziran 2009)

Değerli Yol Arkadaşlarım,

Saygıdeğer Katılımcılar,

Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, Kadın ve Gençlik kol-
larımızın düzenlediği “Yerel Yönetimler Konferansına” başarılar 
diliyorum.

Bu anlamlı konferansı gerçekleştiren başta Kadın ve Gençlik 
Kolları olmak üzere partimin tüm birimlerine, tüm çalışma arka-
daşlarıma en kalbi teşekkürlerimi ifade ediyor, katkı sağlayan tüm 
hocalarımıza da şükranlarımı iletiyorum.

Değerli kardeşlerim,
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Değerli yol arkadaşlarım,

 29 Mart seçimlerinde halkımızın teveccühlerine mazhar olan, 
halkımızın yüklediği emaneti omuzlayan tüm belediye meclis üye-
lerimizi, il genel meclisi üyelerimizi, özellikle de, siz kadın ve genç 
meclis üyelerimizi yürekten kutluyorum.

Sizlerin sayesinde şehirlerimize, ilçe ve beldelerimize hanım eli 
değecek, genç eli değecek.

Sizlerin sayesinde, şefkat ve merhamet belediyelerimizi kuşata-
cak.

Sizlerin sayesinde şehirlerimiz zarafetle, estetikle büyüyecek.

Ve yine sizlerin sayesinde şehirlerimiz gençlik aşısına, dinamik bir 
ruha kavuşacak.

Şahsen, yerel yönetimlerde gerçekleştirdiğimiz bu zihniyet devri-
minin öncüleri olarak sizlerle gurur duyuyoruz.

AK Parti, siyasete kazandırdığı bu yeni yüzlerle, siyaset sahnesine 
taşıdığı hanım kardeşlerimiz ve genç kardeşlerimizle gurur duyu-
yor.

Allah utandırmasın diyor, uzun ve zorlu yolculuğunuzda hepinize 
başarılar diliyorum.

Bugün bu salonda bulunan işte bu anlamlı topluluk, AK Parti’nin 
ne kadar farklı olduğunu, diğerlerine göre ne kadar ayrı bir yerde 
durduğunu açık ve net olarak ortaya koyuyor.

Siyasete kadın eli değecek dedik…

Siyaset gençleşecek, bu ülkenin zeki, dinamik, yüksek bir seciye-
ye sahip gençleri ülkenin kaderini belirlemede söz sahibi olacak 
dedik.

Bugün tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya gösteriyoruz ki: Verdiğimiz 
sözler havada kalmamıştır, verdiğimiz sözler kuru hamaset olarak 
uçup gitmemiştir, verdiğimiz sözler, popülizme feda edilmemiştir.

Dikkat ediniz… Kadın erkek eşitliğini dillerinden düşürmeyenler, 
kadın haklarını her fırsatta dillerine dolayanlar, aile içi şiddetten, 
eşit işe eşit ücret meselesine kadar kadınlara ilişkin sorunları ko-
nuşmalarının süsü haline getirenler, iş eyleme geldiğinde ortadan 
kayboldular…

Asena’yı, Nilüfer Hatun’u, Nene Hatun’u, Fatma Bacıları, Zübeyde 
Hanımları, bu isimlerle birlikte özlü sözleri ardı ardına sırala-

yanlar, milletvekili listelerini, belediye başkanlığı, meclis üyeliği 
listelerini hanım kardeşlerimize kapattılar.

Gençlerle ilgili en hamasi, en ateşli konuşmaları yapanlar, iş kol-
tuklarını arkadan gelenlere, gençlere devretmeye gelince, gençleri 
aktif siyaset için yüreklendirmeye gelince yan çizmeye başladılar.

Hamdolsun, özümüz de bir oldu, sözümüz de bir oldu.

Yapamayacağımız sözler vermedik, ama bir söz verince de o sözle-
ri tuttuk.

Bakınız, AK Parti olarak, 29 Mart yerel seçimlerine kadın katılımını 
artırmak için yaklaşık bir yıl öncesinden çalışmalara başladık. 

Siyaset Akademisi çalışmalarında üç dönemde 3 bin hanım karde-
şimiz sertifika aldı. 

29 Mart yerel seçimlerde 2 bin 215’i belediye meclisi ve 227’si de il 
genel meclisi üyeliği olmak üzere toplam 2 bin 492 hanım kardeşi-
miz AK Parti’ye müracaat etti.

Bu hanım kardeşlerimizden 1.774’ünü listelerimizde aday olarak 
gösterdik.

Yani, müracaat eden bayanların yüzde 70’i aday oldu, listelerimizde 
yer aldı.

Seçimlerde, 3 bayan arkadaşımız Belediye Başkanı olarak milleti-
mizden yetki aldılar.

666’sı belediye meclis üyesi ve 55 tanesi de il genel meclisi üyesi 
olmak üzere, yerel yönetimlerde toplam 724 hanım kardeşimiz 
milletimizden emanet aldı.

2004 seçimleri sonunda,  partimizin 30 kadın il genel meclisi üyesi 
bulunurken, bu rakam 2009 seçimlerinde 56’ya çıktı, yani yüzde 
87’lik bir artış sağlandı.

Aynı şekilde 2004’te 375 kadın belediye meclis üyemiz varken, 2009 
yılında bu rakam 667’ye çıkarak yine yüzde 80’lik bir artış yakalan-
mış oldu.

Geliyorum gençlere…

Nüfusumuzun yarısı 28 yaşın altında. 15 – 29 yaş arasındaki nüfu-
sumuz ise 20 milyona civarında.

Son yerel seçimlere gençlerimizin yüksek oranlarda katılımını 
temin ettik.
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605 belediye meclis üyesi, 36 da il genel meclisi üyesi olmak üzere 
toplam 641 gencimiz yerel yönetim kadrolarımızda yer aldı.

Birkaç ay öncesinde Gençlik Kolları Başkanı olan kardeşimiz 
bugün Antalya’nın en büyük ilçesinin (KEPEZ) Belediye Başkanı 
seçildi.

Yine, en genç il genel meclisi üyesi arkadaşımız seçildiğinde 25 
yaşından sadece 6 gün almıştı.

AK Parti, sadece hanım adaylar noktasında değil, genç siyasetçi-
ler noktasında da farklı olduğunu bu seçimde bir kez daha ortaya 
koydu.

Bu tablonun oluşmasında emeği geçen herkesi bir kez daha canı 
gönülden tebrik ediyorum.

Görev alan tüm arkadaşlarımı kutluyor, başarılarının devamını 
diliyorum…

Değerli kardeşlerim,

Değerli hanımefendiler,

Sevgili Gençler…

Sizler, aziz milletimizden bir emanet devraldınız.

Halkımız, yaşadıkları şehirlerin, ilçelerin, beldelerin hizmetlerini 
en iyi şekilde karşılamanız için sizlere iradesini teslim etti.

Şunu asla unutmayınız… Bulunduğunuz bu makamlar gelip geçici-
dir… Vakti zamanı geldiğinde bu emanetler yine milletimize teslim 
edilecektir.

Vereceğiniz kararlarda bu hususu nazar-ı dikkatinizden bir an bile 
olsun uzak tutmamanız hayati derecede önemlidir.

Sizler, sadece size oy verenleri, belli çevreleri, belli zümreleri, ya-
şadığınız şehrin seçkinlerini, ya da belli kişileri değil; tüm hemşe-
rilerinizi temsil ediyorsunuz.

Meclis toplantılarında karar alırken, öncelikle vicdanınıza karşı, 
ardından da emanetini taşıdığınız hemşerilerinize karşı kendinizi 
her an muhasebeye tabi tutunuz.

Bizim için milletin menfaatleri her şeyin, ama her şeyin üzerinde-
dir.

AK Parti, 6,5 yıllık iktidarı döneminde, 5 yıllık yerel yönetim süre-
cinde, millet menfaatine ters düşecek hiçbir icraatın uygulayıcısı 

olmamıştır, bundan sonra da asla olmayacaktır.

Özellikle, bizlerin tasarrufuna emanet edilen kaynakların kılı kırk 
yaran bir hassasiyet içinde kullanılması, her bir kuruşun amacı ve 
hedefi doğrultusunda harcanması bizim, yani AK Parti’nin azami 
derecede duyarlı olduğu bir konudur.

Biz, bu ülkenin kaynaklarına, bu milletin tasarruflarına, Türki-
ye’nin birikimine musallat olan siyasi ve idari çürümüşlüğü orta-
dan kaldırmak üzere yetki aldık.

3 konuyla kıyasıya mücadele edeceğiz dedik: Yoksulluk, yolsuzluk 
ve yasaklar…

6,5 yıl boyunca bu mücadelemizden taviz vermedik, bu noktada 
milletimize mahcup olmadık, bundan sonra da olmayacağız.

Belediyelerimizde, kamu kurumlarında, yanlış yollara tevessül 
edenlerle mücadeleyi en önce biz başlattık.

Yanlış işlere niyetlenenleri partimizden uzaklaştırdık, hukuka tes-
lim ettik, kimi zaman yolsuzluk operasyonlarını bizzat biz başlattık.

Bizi, en hassas olduğumuz alanlarda sınamaya yeltenenler var…

Bizi, milletin her bir kuruşuna karşı gösterdiğimiz duyarlılık nokta-
sında test etmeye kalkışanlar var.

AK Parti’yi, asılsız iddia ve ithamlarıyla güya millet nezdinde yıpra-
tacakları vehmine kapılanlar var.

Onlara buradan bir kez daha sesleniyorum: Bu partinin adı da 
AK’tır, alnı da AK’tır.

Elinde dosya olan, iddiası olan, ithamı olan, bunu gider bu ülkenin 
savcılarına teslim eder.

Eğer somut deliller varsa, herkesten önce biz bunun önlemini alır, 
bu şahısları yanımızdan, yöremizden uzaklaştırırız.

Ama sırf hükümeti yıpratmak, sırf gündemi meşgul etmek, milletin 
zihnini bulandırmak için elinde dosya sallayanlar, hukuk karşısın-
da da, millet nazarında da itibar kaybederler, nitekim kaybediyor-
lar.

AK Parti’nin hizmet kalitesine erişemeyenler, AK Parti’nin hizmet 
hızına yetişemeyenler, kendilerine daha büyük hedefler belirlemek 
yerine, bizim paçamızdan tutarak aşağıya çekmenin gayreti içine 
girdiler.

Bizi hizmetten alıkoymanın, bizi yavaşlatmanın, bizi milletin sorun-
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larından, ülkenin sorunlarından uzaklaştırmanın çabası içindeler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni oyalayarak, gereksiz tartışmalar-
la gündemi meşgul ederek, her gün yeni bir asılsız iddiayı ortaya 
atarak bizi yavaşlatabileceklerini, bizi oyalayabileceklerini zanne-
diyorlar…

Hayır… AK Parti, bu gerilim siyasetinin, bu dosya siyasetinin, bu 
oyalama siyasetinin içinde asla olmayacak.

6,5 yılda Türkiye’yi büyüttük, soframızdaki ekmeği büyüttük, Türki-
ye ekonomisini yaklaşık üç kat büyüttük. Çok daha büyük hedeflere 
ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Enflasyonu yüzde 5 gibi tarihi bir seviyeye indirdik, enflasyonla 
mücadelemize şaşmadan devam edeceğiz.

Milletin gelirine, milletin emeğine ve ekmeğine musallat olan 
yüksek faizle başlattığımız mücadeleyi belli bir noktaya getirdik, 
yüzde 60’lardan aldığımız faizleri yüzde 11’lere kadar çektik, daha 
da aşağı çekmek için çalışacağız.

Üretimi artırdık, ihracatı artırdık, yatırımı artırdık, Türkiye’yi çark-
ları dönen, üreten, istihdam üreten bir ülke konumuna yükselttik, 
rehavete kapılmadan daha ileri hedeflere koşacağız.

Türkiye’nin itibarını yükselttik, Türkiye’nin yurt içinde, yurt dışında 
saygınlığını artırdık, her türlü uluslar arası platformda söz söy-
leyen, görüş bildiren, ağırlığını ortaya koyan bir ülke inşa ettik… 
Türkiye’nin itibarını çoğaltmaya aynı azimle devam edeceğiz.

AK Parti kurulduğu günden itibaren bu milletin, bu ülkenin umudu 
oldu, arzularının, taleplerinin, hayallerinin karşılığı oldu. Bu mille-
te hayal kırıklığı yaşatmadık, bundan sonra da yaşatmayacağız.

Öfke onlara, sağduyu bize… 

Gerilim üretmek onlara, eser üretmek bize… 

Ayrımcılık onlara, kuşatıcı ve kucaklayıcı olmak bize… 

Engellemek   onlara, yol bulmak, yol açmak, çözüm üretmek bize…

Burada bulunan ve bulunmayan her bir kardeşimin, tüm kararla-
rında, tüm icraatlarında bu hassasiyet içinde davranmasını özellik-
le rica ediyorum.

Muhalefet, 29 Mart seçimlerinin ardından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde sergilediği hırçın ve uzlaşmaz tutumu belediye ve il 
genel meclislerimizde de sergileme yoluna gidebilir.

Mesainizi gerilime, çekişmelere, tartışmalara yoğunlaştırırsanız, 
çözümsüzlük siyasetinin parçası olursunuz.

Ağırbaşlılıkla, sağduyuyla, sabırla hareket etmenizi, samimiyeti-
nizden, bir nebze bile taviz vermemenizi, halkın içinde tebessümü, 
tevazuyu eksik etmemenizi önemle tavsiye ediyorum.

Bakınız, şurası da son derece önemli:

AK Parti, 6,5 yıl içinde girdiği 4 seçimin 4’ünden de birinci parti 
olarak çıktı.

Bu sonucun ötesinde, AK Parti Türkiye siyasetine ilişkin çok önem-
li bir açılımı da gerçekleştirdi.

Biz belli bölgelerin partisi olarak kalmadık, belli bölgelere, belli 
şehirlere sıkışıp kalmadık…

29 Mart seçimlerinde bir kez daha 7 coğrafi bölgenin 7’sinde de 
birinci parti olduk.

En son biliyorsunuz 7 Haziran’da 30 mahalli birimde seçimler 
yenilendi.

AK Parti’nin kan kaybettiğini, AK Parti’nin oy kaybettiğini, AK Par-
ti’ye yönelik haksız itham ve iddiaların milletten itibar gördüğünü 
zennedenler 7 Haziran’da bir kez daha yanıldılar.

Yüzde 43 oy oranıyla en yakın rakiplerimizin toplamından 11 puan 
daha fazla oy almakla kalmadık, dikkat ediniz, her mahalli birimde 
birinci ya da ikinci parti olarak siyaset sahnesinin ana aktörü oldu-
ğumuzu da bir kez daha ispat ettik.

Türkiye’yi, Türkiye’nin meselelerini, 71,5 milyon vatandaşımızı 
kucaklayan bir siyasi hareket olarak, var olduğumuz her yerde, se-
simizin ulaştığı, sesimizin yankı bulduğu her mekanda kardeşliği, 
dostluğu, dayanışmayı yüceltmeye devam edeceğiz.

Bizler, ayrıştırıcı değil, birleştirici olmak gibi bir sorumluluk taşı-
yoruz.

Türkiye’nin tamamına hitap eden bir parti olarak, Türkiye’nin ta-
mamına kulak vermek gibi bir mesuliyeti yükleniyoruz.

Bu mesuliyetin de hakkını vermek, bize oy versin ya da vermesin 
her bir vatandaşımıza vakarla yaklaşmak zorundayız. 

Değerli kardeşlerim,

Vazife yüklendiğiniz belediyelerin başarılı olması, milletin dertle-
rine çare üretebilmesi için azim ve gayretle çalışacağınıza bütün 
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kalbimle inanıyorum.

İhtisas komisyonlarında, belediye yönetimlerinde mutlaka vazife 
alın.

Aile, gençlik, çocuklar, yaşlılar ve özürlüler için projeler üretin.

Hanım kardeşlerim, hanımların ihtiyaçları noktasında hassas 
olmalılar.

Genç kardeşlerimin de hem gençlerin ihtiyaçları, hem de şehir-
lerimizin gençleşmesi noktasında vazife üstlenmelerini özellikle 
istiyorum.

Umutsuzluk, yılgınlık, yorgunluk gündeminizde asla kendisine yer 
bulmasın. Tarihte nice büyük şahsiyetler tanıyoruz, genç yaşında 
ve tek başına tarihin akışını değiştirdiler…

Sizler, “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta”, hatta ondan daha ileri 
yaşlardasınız… Vazife aldığınız şehirleri değiştirmek, bu şehirleri 
çağdaş bir çehreye kavuşturmak, bu şehirleri estetikle ve dina-
mizmle buluşturmak sizlerin ellerinde.

Kendinize inandığınız müddetçe aşamayacağınız engelin olmadığı-
na inanıyorum.

Bakınız, şehircilik anlamında çok köklü bir mirasa, engin bir tecrü-
beye sahibiz. 

Tarih boyunca nice şehirler inşa ettik, şehircilik anlamında dünya 
mirasına nice katkılar sağladık…

Dikkat ediniz, bizler, Mimar Sinan gibi, Mimar Hayrettin gibi, 
Sedefkar Mehmet Ağa gibi dünyaya mal olmuş, dünya durdukça 
ayakta kalacak eserler imar etmiş şahsiyetlerin torunlarıyız.

Onlar, ortaya koydukları eserlerin, insanla, tabiatla, hayvan ya da 
bitki olsun tüm canlılarla uyum içinde olmalarını gözeten bir me-
deniyetin de mimarları oldular.

Bizim medeniyetimiz köprüler medeniyetidir.

Bizim medeniyetimiz su medeniyetidir.

Sokağa çıkan insanların huzur ve emniyet içinde kalması, gözleri 
ve ruhları yorulmadan evlerine dönmeleri bizim kültürümüzün yapı 
taşlarındandır.

Şadırvan gibi dünyada eşi olmayan bir mimari unsuru biz tarihin 
tozlu raflarına terk edemeyiz.

Kuş evleri gibi son derece insani yapıları tarih kitaplarına hapsede-
meyiz.

Elbette çağ değişiyor, elbette nüfus artıyor, teknoloji ilerliyor, şe-
hirler büyüyor…

Elbette konut ihtiyacına cevap vermek, ulaşım sorunlarını çözmek, 
şehrin temizliğine, şehrin atıklarına, su sorununa çözüm üretmek 
zorundayız.

Ama biz, insanımızı çarpık kentleşmeye, çirkin yapılaşmaya, huzur 
ve emniyet vermeyen sokaklara, caddelere mahkum edemeyiz.

Mimar Sinan karşısında yüzümüzü eğmek, onun karşısında mah-
cup olmak istemeyiz.

Aynı şekilde, 50 yıl, 100 yıl sonraki nesiller tarafından hayırla yad 
edilmek gibi son derece ulvi bir hedefi de gözetmek durumundayız.

Yine bununla bağlantılı bir başka hususu da dikkatlerinize sunmak 
isterim:

Bakınız, Türk kadınları 1930 yılında belediye meclislerine, 1933 
yılında muhtarlığa, 1934 yılında milletvekilliğine seçme ve seçilme 
hakkı elde etmişlerdir. 

Dikkat ediniz, Batı toplumlarından, Batılı ülkelerden çok çok önce 
ülkemizde, Gazi Mustafa Kemal’in öncülüğünde kadınlarımız bu 
haklara kavuşmuşlardır.

1930 yılında Cumhuriyetimizin ve onun kurucusu Gazi Mustafa Ke-
mal’in sağladığı bu hakları, en geniş katılımla bugünkü demokratik 
siyasete taşıyan da yine AK Parti olmuş, işte bu kadro olmuştur.

Hanım kardeşlerimin, genç kardeşlerimin, bu haklarına sahip 
çıkmaları, haklarını geliştirmeleri, daha ileri seviyelere taşımaları 
büyük ehemmiyet arz ediyor.

Evet, demokrasi yerelde başlar, ama aynı zamanda yerelde gelişir, 
yerelde güçlenir.  

Her bir arkadaşım bu noktada bir mesuliyet taşıyor…

Sadece belediye başkanları değil, belediye meclis üyelerimiz, il 
genel meclisi üyelerimiz bu noktada sorumluluk taşıyor.

AK Parti’nin şehirlerimizdeki yerel temsilcileri, öncüleri olarak bu 
mesuliyeti hakkıyla taşıyacağınıza, bizim medeniyet tasavvurumu-
zu her kararınıza yansıtacağınıza, demokrasiye her boyutuyla sahip 
çıkacağınıza eminim.
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Sevgili gençler,

Değerli hanımefendiler,

Değerli yol arkadaşlarım,

Sizler bu ülkenin umudu, sizler bu ülkenin aydınlık çehrelerisiniz.

Sizler siyasete yeni bir soluk getirdiniz, sizler siyasete anne şefka-
tini, kadın duyarlılığını, gençlik ruhunu taşıdınız.

Yüreğinizdeki sevda, gözlerinizdeki ışık bize de, ülkemize de umut 
veriyor, güç veriyor.

Bu sevda hiçbir zaman eksilmesin, bu ışık hiçbir zaman solmasın.

Sizlerden beklentilerimiz büyük… Bu milletin, özellikle nüfusun 
yarısını oluşturan kadınların, nüfusun yarısını oluşturan gençlerin 
sizlerden beklentisi büyük…

Sizlerin bu beklentileri karşılayacağı noktasında en küçük bir şüp-
hem dahi yok.

Sizlere, asil ve aziz vazifelerinizde kolaylıklar diliyorum.

Evlerinize döndüğünüzde, oralardaki tüm hanım kardeşlerimize, 
tüm genç kardeşlerimize, tüm vatandaşlarımıza selamlarımızı 
iletin.

Ankara’da, milletin gücünü arkasına almış, milletin hayır dualarını 
arkasına almış, millet için, ülke için, samimiyetle, gayretle, azimle 
ve kararlılıkla çalışan bir AK Parti olduğunu oralardaki kardeşleri-
mize anlatın.

Coşkumuzun, heyecanımızın, Türkiye sevdamızın her gün daha da 
büyüdüğünü, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımak için coşkumuzun 
her gün daha da kabardığını oradaki dostlarımıza aktarın.

Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin diyor, hepinizi sevgiyle, mu-
habbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.

“HİÇBİR ZAMAN YETERLİ 
DEMEYECEĞİZ”

İBB Sarıyer Ve Beykoz Vapurları Hizmete Alım Töreni 
(10 Ekim 2009) 

Sevgili İstanbullular,

Değerli Vatandaşlarım...

Sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyor, bugün, bu törenle hizmete 
aldığımız Sarıyer ve Beykoz Vapurları’nın İstanbul’umuza, İstan-
bullu kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Hatırlayacaksınız: İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, 2006 yılında 
24 Nisan-24 Haziran tarihleri arasında bir kampanya başlattı ve 
İstanbul’a kazandırılacak yeni vapurların modellerini sergileyerek 
İstanbulluların seçimine sundu.

8 model arasından bir model İstanbulluların beğenisine mazhar 
oldu.

Bu yılın başında, 31 Ocak’ta ilk vapurumuzu tamamladık, ve “FA-
TİH” adını vererek hizmete aldık.

Ardından,  8 Haziran’da “BEYOĞLU” ve “KADIKÖY” vapurlarımız 
tamamlandı ve hizmete alındı.

Bugün de, 4’üncü ve 5’inci Vapurları, “BEYKOZ” ve “SARIYER”i 
hizmete alıyoruz.

Yeni Vapurlara İstanbul’un semt adlarını vererek, Şirket-i Hayriye 
geleneğini de sürdürüyoruz.

Bu vapurlar, tamamen bizim mühendislerimizce, tamamen bizim 
tersanelerimizde, yani yüzde 100 yerli üretim olarak imal edildi ve 
her biri 9,3 milyon TL’ye mal oldu.

103 Gemiden müteşekkil filosuyla, 83 İskelede günlük 1300 sefer 
yaparak; 322 bin yolcu, 25 bin araç taşıyan İDO, sektöründe dünya 
liderlerinden biri haline geldi.

Bugün hizmete aldığımız bu iki vapurla birlikte İDO, 5 Şehir Hat-
ları Vapuru, 4 Arabalı Vapur, 3 Haliç Deniz Motoru olmak üzere 12 
deniz aracını İstanbul’a kazandırmış oldu.

20 yıl aradan sonra İstanbul’a kazandırılan bu yeni araçların, yeni 
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vapurların bir kez daha İstanbul’a, İstanbullu kardeşlerime hayırlı 
olmasını diliyorum.

Her zaman söylüyorum… İstanbul’a aşkla hizmet etmek zorunda-
yız, İstanbul’a sevda ile, tutku ile hizmet etmek zorundayız.

İstanbul gibi büyük, kalabalık, bizden önceki on yıllarda sorunları 
üst üste birikmiş ve kronikleşmiş bir şehre başka hiçbir şekilde 
nefes aldıramayız.

Dikkatinizi çekiyorum… İDO, 2008 yılında tam 102 milyon yolcu, 7 
milyon araç taşıdı…

Dünyanın sadece birkaç şehrinde görülebilen türde bir yolcu hac-
mine, yolcu trafiğine sahibiz. 

Ancak yaptığımız büyük yatırımlarla bu trafiği karşılıyor, bütün yol-
cuların mümkün olan en hızlı, en güvenilir şekilde gidecekleri yere 
ulaşmalarını sağlıyoruz.

Dün bir kere daha MARMARAY ile ilgili çalışmaları yerinde gör-
düm, incelemelerde bulundum. 

Bu proje, bir İstanbul Projesi olduğu kadar, Dünya Projesi olma 
özelliği de taşıyor. 

İstanbul için olduğu kadar, dünya için de son derece büyük ölçekli 
bir proje vasfını taşıyor.

Şu anda, Halkalı’dan Gebze’ye yolculuk, Sirkeci’den Haydarpaşa’ya 
feribotla geçiş dahil olmak üzere, normal şartlar altında 185 daki-
ka sürüyor. 

MARMARAY’ın tamamlanmasıyla birlikte bu yolculuk 105 dakika 
sürecek, yani İstanbullular bu güzergahta tam 80 dakika kazana-
caklar.

Gebze ve Halkalı arası 105 dakikaya düşerken,  Bostancı ve Ba-
kırköy arası 37 dakika, Söğütlüçeşme ve Yenikapı arası 12 dakika, 
Üsküdar ve Sirkeci arası, dikkat ediniz, sadece 4 dakikada alınabi-
lecek.

1860 yılında bu proje konuşulmaya başlandı… Tam 149 yıl boyunca 
adeta Türkiye’nin, İstanbul’un bir hayali olarak kaldı… 

Bugün ise 11 tüp boğaza yerleştirilmiş durumda ve artık elle tutu-
lur, gözle görülür şekilde proje ete kemiğe büründü.

Sadece MARMARAY değil, İstanbul’un her noktasında ulaşım için 
büyük yatırımlar yapıyoruz… 

Büyükşehir belediyemiz İstanbul için kullandığı kaynakların yarısı-
nı ulaştırma hizmetleri için kullandı.

Metrobüs hattımız 41 kilometreye ulaştı. Avcılar-Topkapı-Zincirli-
kuyu arası 38 dakika, Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme arası 25 dakikaya 
indi.

Metrobüsle günde ortalama 1 milyon yolcu taşıyoruz.

Avcılar – Beylikdüzü, Kadıköy – Bostancı, Harem – Kozyatağı etap-
ları ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

7 Tepeye 7 Tünel projesi kapsamında Kağıthane – Piyalepaşa 
Tünelini açtık. Dolmabahçe – Pomanti Tüneli’nin inşaatı devam 
ediyor.

2012 yılında raylı sistem uzunluğumuz 217 kilometreye çıkacak. 

İstanbul için, Cumhuriyetimizin Kuruluşu’nun 100’üncü yıldönü-
münde, yani 2023’te çok iddialı bir hedefimiz var: 2023’te raylı 
sistem uzunluğu 618 kilometreye ulaşacak ve İstanbul’un neresin-
de olursa olsun, İstanbullu kardeşim, azami 10 dakika içinde bir 
metro istasyonuna, bir raylı sistem istasyonuna ulaşabilecek.

Havada, karada, denizde, raylı sistemlerle İstanbul’un trafiğini çok 
farklı bir yaklaşımla, önümüzdeki on yılları hesaba katan, İstan-
bul’un tüm büyüme projeksiyonlarını dikkate alan bir yaklaşımla 
yeniden inşa ediyor, İstanbul’u geleceğe hazırlıyoruz…

İstanbul’un şu son dönemde ev sahipliği yaptığı organizasyonlar 
bile bu şehrin nereden nereye geldiğini, kendisine dünya şehirleri 
arasında nasıl haklı bir konum elde ettiğini göstermeye yetiyor.

Bakınız, bu rakam son derece önemli ve önemine binaen sürekli 
altını çiziyorum, vurguluyorum: 2002 yılında İstanbul’u ziyaret eden 
turist sayısı sadece 2 milyon 700 bin. 

İstanbul gibi dünyanın en güzel, tarihi şehirlerinden biri için bu 
rakam, asla kabul edemeyeceğimiz bir rakamdır dedik…

Yaptığımız yatırımlarla, kazandırdığımız eserlerle, ortaya çıkar-
dığımız tarihle, Türkiye’ye kazandırdığımız yeni imajla, Türkiye’ye 
kazandırdığımız itibarla bu rakamı 3’e katladık ve 2008 sonunda 7 
milyon turist rakamına ulaştık.

İstanbul’un çok daha büyük bir potansiyel barındırdığını biliyoruz 
ve istikrarlı bir şekilde bu rakamı inşallah artırmak için gayret 
edeceğiz.
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Sütlüce Kültür ve Kongre Merkezi ve İstanbul Kongre Merkezi gibi 
çok önemli eserleri kısa bir süre içinde İstanbul’a kazandırdık.

İşte en son, 30 Eylül- 7 Ekim tarihleri arasında IMF-Dünya Bankası 
Yıllık Toplantısı İstanbul’da yapıldı. 

Alnımızın akıyla bu organizasyona ev sahipliği yaptık. 

Bir hafta boyunca, dünyanın hemen her ülkesinden gelen 15 bine 
yakın üst düzey katılımcıyı burada ağırladık. 

Tüm dünyanın gözü İstanbul’da oldu. Ekonominin nabzı İstanbul’da 
attı.

İstanbul, daha önce 1955 yılında bu organizasyona ev sahipliği 
yapmıştı. 

54 yıl sonra yeniden bu toplantılar İstanbul’da gerçekleşti ve ABD 
dışında bu toplantıların iki kez yapıldığı tek şehir İstanbul oldu.

Bu kendi kendine olmadı. Bizim gayretlerimizle oldu, yoğun giri-
şimlerimizle, yoğun kulislerimiz neticesinde oldu.

IMF ve Dünya Bankası yöneticileriyle bulunduğumuz her ortamda 
bu konuyu vurguladık, İstanbul’un bu toplantılara ev sahipliği ya-
pabileceğine, bunun için uygun bir şehir olduğuna yöneticileri ikna 
ettik.

Toplantıların İstanbul’da yapılması kararı çıktıktan sonra da ge-
rekli alt yapı hazırlıklarına başladık ve kazasız belasız, hiçbir sorun 
yaşanmadan bu toplantıların yapılmasını sağladık.  

Onun öncesinde NATO Zirvesi, OECD Sanayi Bakanları Toplantısı, 
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası Final Maçları, Formula 1, MO-
TOGP (MOTO Cİ Pİ), Eurovizyon Şarkı Yarışmasın ve daha birçok 
uluslar arası zirveyi başarıyla gerçekleştirdik.

İşte bugün, bu tören öncesinde Uluslar arası Örnek Kıdemli Va-
tandaşlar Kongresi’nin açılışına katıldım. 34 ülkeden katılımcının 
olduğu bu kongre de bizim girişimlerimizle İstanbul’da gerçekleşi-
yor.

İstanbul, 2010 yılında Avrupa kültür başkenti olacak, dünyanın 
birçok yerinden birçok ziyaretçiyi burada ağırlayacağız.

İstanbul gibi tarihi bir şehirde unutulan, ihmal edilen yüzlerce tari-
hi eseri onardık, aslına uygun olarak yeniden gün yüzüne çıkardık.

Topkapı’da çok anlamlı bir eseri, Panorama 1453 tarih müzesini 
hizmete açtık.

Bu eser ülkemizin her yerinden İstanbul’a gelen vatandaşlarımız 
için, özellikle gençlerimiz için tarihlerini tanıma noktasında büyük 
değer taşıyor.

Tüm bu organizasyonlardan İstanbul kazanıyor…

İstanbul’un adı duyuluyor, daha fazla turist geliyor, daha fazla yatı-
rımcı geliyor…

İstanbul’a gelenler sayesinde ticaret canlanıyor.

Büyük organizasyonlar vesilesiyle İstanbul yeni yatırımlar, yeni 
kongre merkezleri, yeni oteller kazanıyor…

Kısacası kazanan İstanbul oluyor, kazanan İstanbullu oluyor, kaza-
nan topyekün Türkiye oluyor.

Bakınız, şimdi sırada İstanbul’un bir finans merkezi olma hedefi 
var…

Bu noktada önemli mesafe kat ettik… İstanbul, ticaret ve ekonomi 
noktasında Türkiye’nin en önemli şehriydi, şimdi dünya çapında da 
böyle bir özelliğe kavuşuyor.

IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarının açılışında bu hususu 
zikrettim. 

Uluslararası Finans Enstitüsü’nün düzenlediği ve çok sayıda finans 
kuruluşu yöneticisinin katıldığı toplantıda bunu zikrettim. 

Görüştüğüm misafirlere bu konudan bahsettim.

Gittiğim her ülkede, görüştüğüm liderlere, işadamlarına, finans-
çılara bu hedefimizi hatırlatıyor, İstanbul’un finans için ne kadar 
uygun bir şehir olduğunu ifade ediyorum.

Bu hayalimin de gerçeğe dönüşeceği noktasında umutlarım daha 
da arttı. 

Biz, alt yapı çalışmalarımızı sürdürecek, bize düşeni yapacak ve 
İstanbul’u dünyanın bir ekonomi ve finans merkezi yapmak için 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Hiçbir zaman yeter demeyeceğiz… Hiçbir zaman yeterli demeyece-
ğiz… 

Bizzat ben, Büyükşehir Belediye Başkanım, İlçe belediyelerimiz, 
hepimiz her zaman İstanbul için üretmeye, İstanbul’a yeni hizmet-
ler kazandırmaya devam edeceğiz.

Bizim bu konuda felsefemiz, yaklaşımımız açık: Demokrasi de, 
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kalkınma da yerelde başlar… Şehirlerimiz kazandıkça Türkiye ka-
zanır… İstanbul kazandıkça Türkiye kazanır…

İstanbul’a, diğer 80 vilayetimize, Türkiye’ye kazandırmaya, vatan-
daşlarımızı yeniliklerle buluşturmaya devam edeceğiz.

Ben, bugün hizmete aldığımız 4’üncü ve 5’inci vapurların, Sarıyer 
ve Beykoz’un bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçen 
tüm arkadaşlarımı, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, değerli kad-
rosunu, mühendisinden işçisine kadar tüm çalışanları kutluyorum, 
teşekkür ediyorum.

İstanbul’a kazandırmaya devam diyor, hepinizi sevgiyle, muhabbet-
le selamlıyorum.

“TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİNİN 
HEYECANINI İLİKLERİNİZE KADAR 

HİSSETMELİSİNİZ”
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Yerel Yönetimler 

Sempozyumu (Sosyal Belediyecilik) Kapanış Konuşması 
(29 Mart 2010)

Çok Değerli Belediye Başkanları,

Değerli Meclis Üyeleri,

Sevgili kardeşlerim,

Hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, bugün tamamlanan AK 
Parti Yerel Yönetimler Sempozyumu’nun ülkemiz, milletimiz, yerel 
yönetimlerimiz ve demokrasimiz hayırlı sonuçlar doğurmasını 
diliyorum.

Sempozyumu düzenleyen Yerel Yönetimler Başkanlığımıza, tebliğ-
leriyle, bilimsel çalışmalarıyla katkı veren arkadaşlarımıza, emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bugün yine Sosyal Belediyecilik Proje Yarışmamızı da sonuçlandı-
rıyoruz. Yarışmaya 105 projenin katıldığını büyük bir memnuniyetle 
öğrendim. Şimdiden dereceye giren, ödül kazanan projeleri ve 
sahiplerini de tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım,

Bugün, 29 Mart 2009’da gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimlerinin 
de birinci yıldönümünü idrak ediyoruz.

Seçimlerde emaneti devralan arkadaşlarımız görevlerinde birinci 
yıllarını doldurdular.

İlk kez seçilen arkadaşlarımızın da, tekraren seçilen arkadaşla-
rımızın da bu bir yılı dolu dolu geçirdiklerini görüyor ve milletim 
adına kendilerine buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Bugün itibariyle, Türkiye genelinde 2 bin 949 belediyenin 1.491’i, 
yani yarısından fazlası AK Partili başkanlar tarafından idare edili-
yor.

16 büyük şehrin 10’unda ve 65 ilimizin 35’inde olmak üzere 81 vila-
yetimizin 45’inde AK Parti görev başında.

892 İlçe Belediyesinin 457’sinde AK Parti’li başkanlarımız var.

1973 belde belediyesinin de 989’unda yine AK Parti tercih edilmiş 
durumda.

Yine Türkiye’deki toplam 33 bin 757 Belediye Meclis Üyesi’nden 14 
bin 761’i; 3 bin 284 İl Genel Meclisi Üyesinden de 1892’si AK Partili.

Ben şu hususu, 29 Mart seçimleri öncesinde de, seçimlerin son-
rasında da defaatle vurgulamıştım, bugün burada bir kez daha 
vurgulamakta fayda görüyorum.

Aziz milletimiz, Türkiye genelinde yerel yönetimlerde de AK Par-
ti’ye güvendi, AK Parti’ye inandı ve hemen hemen her iki belediye-
den birini, her iki Meclis üyeliğinden birini, her iki il genel meclisi 
üyeliğinden birini AK Parti’ye emanet etti.

Bu sonuçlar, bir başarıdan, bir zaferden ziyade, sorumluluğumu-
zun ne kadar büyük olduğunu, üzerimizdeki emanetin ne kadar 
ağır olduğunu gösteren sonuçlardır.

Milletimiz bizi bu boyutta tercih ediyorsa, milletimiz bize bu kadar 
büyük bir teveccüh gösteriyorsa, o tercihe ve o teveccühe layık 
olmak için var gücümüzle, durmaksızın, duraksamaksızın, ge-
ce-gündüz demeksizin çalışmamız gerekiyor.

Bakınız değerli arkadaşlarım… AK Parti’yi kurduğumuz andan 
itibaren 4 seçime katıldık.

3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde açık ara 
önde birinci parti olduk.



192 193

BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU

28 Mart 2004 ve 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde de aynı şekilde 
açık ara önde ipi göğüsledik.

Girdiğimiz her seçimin ardından, elde ettiğimiz başarıyı hazmede-
meyenler, kabullenemeyenler, küçümseyenler oldu. 

Başarısız olacağımızı iddia edenler oldu, başımızın döneceğini, 
mağrurlanacağımızı, şımaracağımızı iddia edenler oldu.

Milletimizin hayır duaları sayesinde, sizlerin de canhıraş, vefakar, 
cefakar gayretleriniz neticesinde AK Parti kendisiyle ilgili tüm o ön 
kabulleri, ön yargıları, art niyetli yorumları boşa çıkarmayı başardı.

Hem Hükümette, hem yerel yönetimlerde ne kadar samimi ol-
duğumuzu, ne kadar Türkiye sevdalısı olduğumuzu, Türkiye’nin 
sorunlarını nasıl kendi sorunumuz olarak gördüğümüzü, milletin 
dertlerini nasıl kendi derdimiz olarak kabullendiğimizi her fırsatta 
gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz.

7,5 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’yi büyüttük, Türkiye 
ekonomisini büyüttük, Türkiye’nin itibarını büyüttük.

Aynı şekilde, 6 yıldır da yerel yönetimlerde şehirlerimizi büyütüyor, 
ilçelerimizi güzelleştiriyor, beldelerimizi, köylerimizi, hatta mezra-
larımızı hizmetle buluşturuyoruz.

Biz, “İŞİMİZ HİZMET; GÜCÜMÜZ MİLLET” dedik ve milletimizden 
aldığımız güçle, yetkiyle Türkiye’nin her karışına hizmet götürme-
nin mücadelesi içinde olduk.

BEN demedik, her zaman BİZ dedik…

Şahsi çıkarlar peşinde koşmadık, makam ve mevki sevdasıyla ken-
dimizi kaybetmedik, kişisel hırslara yenik düşenlerden ve mücade-
leyi kaybedenlerden asla ve asla olmadık.

Yeter ki Türkiye kazansın dedik, yeter ki milletimiz kazansın, yeter 
ki şehirlerimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz kazansın dedik ve hep bu 
ruhla, bu heyecanla hareket ettik.

Bakınız değerli arkadaşlarım… Daha ilk günden itibaren bizim altı-
nı çizdiğimiz güzel bir sloganımız var… Biz diyoruz ki, DEMOKRASİ, 
YERELDEN BAŞLAR…

Her birinizin bu sloganı özümsemesini istiyorum… Her birinizin bu 
slogana samimiyetle sahip çıkmanızı ve içini doldurmanızı istiyo-
rum.

Bu ülkenin ve bu toprağın sahibi nasıl milletse, bu rejimin, Cumhu-
riyetin de yegane sahibi millettir.

Bu ülkenin rotasını elitler değil, millet çizer.

Bu ülkeyi sırça köşklerinde milletten kopuk efendiler değil, bizzat 
millet idare eder.

Altını çiziyorum: Bu ülkeye ve bu millete, çeteler değil, mafya de-
ğil, hukuk dışı örgütlenmeler değil, bizzat ve bizzat millet yön verir, 
millet istikamet verir.

Bu ülkenin sahibi, Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Ali kardeşim-
dir, Edirne’nin Keşan ilçesindeki Ahmet kardeşimdir.

Bu ülkenin sahibi Iğdır’ın Aralık ilçesindeki Ayşe kardeşimdir, 
Muğla’nın Milas ilçesindeki Fatma Kardeşimdir.

Bu ülkenin 73 milyon vatandaşı, hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın, 
yaşadığı yere, rengine, diline, inancına, sosyal sınıfına, ekonomik 
gelirine bakılmaksızın bu ülkenin sahibidir.

73 milyon vatandaşımın her biri bu ülkenin sahibi olduğuna göre, 
o vatandaşlarımın her biri de bu ülkenin idaresinde söz sahibidir, 
karar sahibidir.

Biz, AK Parti olarak, milleti seçimden seçime hatırlayanlardan, 
millete seçimden seçime gidenlerden olmadık, bundan sonra da 
olamayız.

Milletin tercihini, milletin görüşünü, fikirlerini, beklentilerini kü-
çümseyenlere karşı her zaman sapasağlam durduk, bundan sonra 
da aynı şekilde durmaya devam edeceğiz.

Çünkü bu parti milletin partisidir. Bu partiyi millet kurmuştur ve 
ona yön verecek olan da millettir.

Ankara’da keyfe keder kararlar alıp bunu tüm ülkeye dayatma 
günleri çok gerilerde kalmıştır.

“Ben yaptım oldu” mantığıyla ülke idare etme günleri geride kal-
mıştır.

Demokratik hakları, insan hak ve özgürlüklerini bir ulufe gibi 
görmek, bunu milletten esirgemek, millete hakkını ve hukukunu 
“gerektiği kadar vermek” günleri geri dönmemek üzere geçmişte 
kalmıştır.

Bugün artık, Siirt’in Pervari ilçesi de, Kırklareli’nin Kofçaz ilçesi 
de, en az Ankara’nın Altındağ ilçesi kadar Ankara’ya yakındır.

İşte onun için, Türkiye’nin büyümesini, Türkiye’nin güçlenmesini, 
demokrasinin ilerlemesini bütün yerel birimlerin adeta iliklerine 
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kadar hissetmesi gerekiyor.

Her bir belediye başkanı arkadaşımın, her bir meclis üyesi arka-
daşımın, bu şuurla ve bu anlayışla hareket etmesini bilhassa rica 
ediyorum.

Sizler, demokratikleşmenin kazanımlarını illerinize, ilçelerinize, 
beldelerinize ne kadar fazla taşırsanız, Türkiye’nin çehresi o kadar 
hızlı değişir.

Sizler demokrasi mücadelesini ne kadar samimiyetle yürütürseniz, 
Türkiye’nin manzarası o kadar hızlı değişir.

Başkalarının “BÜYÜK TÜRKİYE” diye bir hedefleri olmayabilir…

Başkalarının Türkiye’yi büyütmek gibi bir gayeleri olmayabilir.

Başkaları Türkiye’nin geleceği konusunda hassasiyet taşımıyor 
olabilir.

Biz o başkaları gibi değiliz ve olamayız…

Biz Türkiye’yi düşünüyor, geleceği düşünüyor, gelecek nesillere 
aydınlık bir Türkiye emanet etmenin sancısını yüreğimizde taşıyo-
ruz.

Biz Türkiye gibi büyük düşünmek,  sorumluluk duygusuyla hareket 
etmek durumundayız.

Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum değerli arkadaşlarım…

Anayasal değişiklik yapmak gibi bir yükün altına girmeyebilirdik.

Bizden öncekiler nasıl işi idare ettilerse, onlar nasıl risk almadan 
günlerini gün ettilerse, onlar nasıl, değiştiriyor gibi yapıp değiştir-
meden iktidarı devrettilerse biz de aynısını yapabilirdik.

İdare-i maslahatla ihtiyaçları, talepleri geçiştirebilirdik.

Statükoya boyun eğer, ağır sorumlulukların, ağır yüklerin altına 
girmeyebilirdik.

“Böyle gelmiş, böyle gitsin” anlayışıyla yolumuza devam edebilir-
dik.

Ama o zaman, vicdanımıza hesap veremezdik, milletimizin huzu-
runa çıkamazdık, milletimizin huzurunda başımız dik bir şekilde 
duramazdık.

Biz bugün bu yükün altına giriyorsak, elimizi taşın altına koyuyor-
sak, risk alıyorsak, bunu ülkemiz için, milletimiz için, ülkemizin 

aydınlık geleceği için yapıyoruz.

Öyle olması gerektiğine inandığımız için yapıyoruz.

Türkiye’nin buna ihtiyaç duyduğunu bildiğimiz, beklentilerin, arzu-
ların bu yönde olduğunu gördüğümüz için yapıyoruz.

Türkiye’yi 26’ıncı sıradan aldık, dünyanın en büyük 17’inci ekono-
misi yaptık. Şimdi hedefimiz ilk 10’da yer almak. Ama Anayasa’da 
değişiklikler yapmadan, çağın gerektirdiği düzenlemeleri gerçek-
leştirmeden bunu başaramayız.

Kişi başına milli geliri 10 bin dolara çıkardık. 15 bin dolar hayal 
değil. Ama anayasal mevzuatı değiştirmeden bunu başaramayız.

Enflasyonu tek haneli oranlara kadar çektik, yüzde 2’ler, 3’ler 
hayal değil. Ama hukuk alanında reformlar gerçekleştirmeden ileri 
hedeflere ulaşamayız.

İhracatı 36 milyar dolardan aldık, 102 milyar dolara çıkardık, inanın 
500 milyar dolar hayal değil. Ama bunun için değişime, dönüşüme, 
reformlara sırtımızı dönemeyiz .

Türkiye’nin itibarını artırdık, gücünü artırdık, ağırlığını artırdık. 
21’inci Yüzyıl’ın bir Türkiye Yüzyılı olması asla hayal değil. Ama 
bunun için anayasa ve yasaları ileri standartlara ulaştırmak duru-
mundayız.

Türkiye’ye yakışan, Türkiye’nin ağırlığına, itibarına, ufkuna ve 
vizyonuna yakışan  Anayasal değişiklikleri artık hiç vakit kaybetme-
den hayata geçirmek durumundayız.

Biz bu sorumluluğu taşıyoruz ve bu taşın altına elimizi koyuyoruz.

Şahsi beklentileri ve çıkarları nedeniyle Türkiye’nin bu acil ihtiyacı-
na sırtını dönenleri de biz artık milletimize havale ediyoruz.

Bu süreçte şunu bir kez daha gördük: Maalesef muhalefet ve 
statükocu zihniyet, “AK Parti kazanmasın da, Türkiye’ye ne olursa 
olsun” anlayışını tercih etmiştir…

Biz bir kez daha Türkiye’yi, milletimizin çıkarlarını en yükseğe ko-
yuyor, “Yeter ki millet kazansın, yeter ki ülke kazansın” diyoruz.

Bütün belediye başkanlarımın, bütün meclis üyelerimizin, teşkila-
tımızla birlikte bizim bu samimiyetimizi milletimize tek tek aktar-
masını ben özellikle rica ediyorum.

Ankara labirentlerinde nelerin konuşulduğu, nelerin tartışıldığı de-
ğil, sizlerin illerinde, ilçelerinde, beldelerinde, köylerinde nelerin 
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konuşulduğu ve nelerin tartışıldığı önemli.

En doğruyu milletimize aktarın ve sözün de, kararın da artık onlar-
da olduğunu lütfen iletin.

Sevgili Başkanlar…

Değerli yol arkadaşlarım,

Burada, Ankara’da 3 gün boyunca “SOSYAL BELEDİYECİLİK” konu-
sunu ele aldınız.

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum… AK Parti iktidarıyla birlikte 
nasıl SOSYAL DEVLET ilkesi güç kazandıysa, AK Partili Belediyeler 
sayesinde de Türkiye’de SOSYAL BELEDİYECİLİK anlayışı güç ve 
anlam kazandı.

On yılların vurdumduymazlığı, on yılların beceriksizliği, on yılların 
kötü ekonomi idaresi benim vatandaşıma fatura edildi.

Yoksulluk bu ülkede ne yazık ki kronik bir sorun haline geldi.

Bugün yoksulluk edebiyatı yaparak AK Parti’ye yüklenenler, aslın-
da kendi iktidarlarının eserlerini anlatıyorlar.

Bir yandan yoksulluğu dillerine dolayıp, diğer yandan AK Parti ikti-
darının ve AK Partili belediyelerin sosyal politikalarını eleştirenler,  
yoksulluğun ne olduğunu bilmedikleri gibi, bir yoksulun da kapısını 
çalmayanlar, çalamayanlardır.

Biz dedik ki: Bu ülke büyüyecek, bu ülkenin ekonomisi büyüyecek, 
uluslar arası itibarı büyüyecek; ama aynı zamanda bu ülke bir sos-
yal restorasyonu, sosyal rehabilitasyonu ve sosyal entegrasyonu da 
eş zamanlı olarak başaracak dedik.

Bir yandan tüm imkanlarımızla yoksullarla dayanışma içine girer-
ken, bir yandan da makro politikalarla yoksulluğun o kronik temel-
lerini yıkmaya başladık.

Kim ne derse desin, kim hangi eleştiriyi getirirse getirsen, benim 
yereldeki yönetici arkadaşım,  vali olsun, kaymakam olsun, bele-
diye başkanı, meclis üyesi olsun, yoksulun, yolda kalmışın, ihtiyaç 
sahibinin her zaman yanında olacak, olmalıdır.

Özellikle siz belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımın bu noktada 
hassasiyetinizi artırarak devam ettirmenizi istiyorum.

Kamu yöneticileriyle işbirliği içinde, özel sektörle, sivil toplum örgütle-
riyle, yerel medyayla, üniversitelerle, kanaat önderleriyle işbirliği içinde 
sosyal restorasyon çabalarını fedakarlıkla yürütmenizi sizlerden rica 
ediyorum.

Sadece yoksullukla mücadele noktasında değil, vatandaşın ne ihtiyacı 
varsa, sizin orada çözüm arayan ve çözüm üreten olarak varlığınızı hisset-
tirmeniz son derece önemli.

Değerli arkadaşlarım… Bizim, AK Parti olarak yürekten savunduğumuz şu 
hususları sizlerin de yerelde takip etmesi, nihai çözüme ulaşmamızda, 
kardeşliğimizin pekişmesinde, aidiyetlerin güçlenmesinde önemli rol 
oynayacaktır.

Türkiye’nin neresinde olursa olsun, benim hiçbir vatandaşım, renginden, 
dilinden, inancından, etnik kökeninden, ekonomik durumundan dolayı 
asla ve asla dışlanmayacak.

Bu ülkenin 73 milyon vatandaşının her biri devlet karşısında birinci sınıf 
vatandaştır.

Hiç kimse dışlanamaz, ayrımcılığa tabi tutulamaz, horlanamaz, ötelene-
mez.

Biz, yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz ve can taşıyan her bir varlık 
bizim başımızın tacıdır, gönlümüzün bir parçasıdır.

Bakın bugün bu salonda Türkiye var.

Bugün bu salonda Türkiye’nin doğusundan, batısından, kuzeyinden 
ve güneyinden gelmiş, burada toplanmış, üç gündür birlikte, bir arada 
Türkiye’nin sorunlarına çözümler arayan sorumlu insanlar var, kardeşlik 
iklimini yüreğinde hisseden insanlar var.

Biz hepimiz Türkiye’ye sevdalıyız ve bu sevda bizi AK Parti çatısı altında 
buluşturdu.

Aynı şekilde, 73 milyonun da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çatısı 
altında toplanması, kaynaşması, kucaklaşması ve kardeşliğini pekiştirmesi 
bizim arzumuz ve hedefimizdir.

Biz bugün işte bu salonda bir araya toplanabiliyorsak, birbirimizi kardeş 
olarak görüyorsak, Türkiye’nin de bu hissiyata kavuşmasını sağlayabiliriz 
demektir.

Milli Birlik ve Kardeşlik Projemiz, sizlerin sayesinde başarıya ulaşacak.

Her bir belediye başkanı arkadaşımın, her bir Meclis Üyesi arkadaşımın 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’ni iyi anlamasını ve bulunduğu mahalde en 
samimi şekilde anlatmasını, yaşatmasını sizlerden özellikle rica ediyorum.

Türkiye’nin sosyal restorasyonu, sosyal rehabilitasyonu ve entegrasyonu 
sizlerin omuzlarında yükseldi ve yükselmeye devam edecek.

Eğer biz beldelerimizde, ilçelerimizde, illerimizde bunu başarırsak, inanın 
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Türkiye’nin tamamında başardık demektir.

Bugün biz artık AK Partili belediyeler olarak Sosyal Belediyeciliği bir adım 
daha yükseğe taşıyor, yoksullarla birlikte kendini itilmiş, ötelenmiş, dış-
lanmış hissedenleri da kazanmanın mücadelesini veriyoruz.

Siz kucaklayıcı olursanız, sizin arkanızdan gelen milletimiz de kucaklayıcı 
olacaktır.

Siz sorunları görür ve üzerine cesaretle giderseniz, milletimiz de sizleri 
takip edecektir.

Milli Birlik ve Kardeşlik Projemize bu süreçte çok daha sıkı sarılmanızı 
istiyorum. Bu noktada samimiyetle bir adım öne çıkmanızı istiyorum.

Türkiye’de gerçekten güzel gelişmeler oluyor değerli arkadaşlarım…

Türkiye birbirini anlama çabası gösteriyor, birbirinin dertlerini anlamaya 
çalışıyor, birbirinin sorunlarını görmek için daha fazla gayret gösteriyor.

Psikolojik eşiği aşıyoruz. Çoğu gitti, azı kaldı, biz buna yürekten inanıyo-
ruz. Türkiye için yeni bir dönemin perdelerini aralıyoruz.

Türkiye’yi bu aşamaya taşıdığınız için sizlere teşekkür ediyorum.

Türkiye’nin kardeşliğine, birlik ve bütünlüğüne yaptığınız ve yapacağınız 
katkılardan dolayı sizlere şimdiden teşekkür ediyorum.

29 Mart’ın Birinci Yıldönümü’nde, yüzümüzü ağartan icraatlara imza attı-
ğınız için sizlere teşekkür ediyorum.

Coşkunuz, heyecanınız, motivasyonunuz hiç azalmasın.

Allah yar ve yardımcınız olsun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.

Şehirlerinize döndüğünüzde oralardaki kardeşlerime, vatandaşlarıma en 
kalbi selamlarımı iletin.

Başarılarınızın daim olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.

“İSTANBUL ARTIK KABINA 
SIĞMIYOR”

İstanbul Dolmabahçe – Bomonti Tünel Açılışı 
(17 Temmuz 2010)

Sevgili İstanbullular,

Değerli vatandaşlarım,

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bugün açılışını yaptığımız 
İstanbul Dolmabahçe – Bomonti tünelinin sizlere, tüm İstanbullu 
kardeşlerimize, İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum.

Geçen yıl, 14 Mart’ta, bin 600 metre gidiş, bin 600 metre geliş 
olmak üzere iki tüpten oluşan Kağıthane – Piyalepaşa tünelini 
hizmete almıştık.

Bu tünel, İstanbul’un ve özellikle o bölgedeki semtlerin trafiğini 
ciddi şekilde rahatlattı, günde ortalama 40 bin araç bu tünellerden 
geçti ve toplamda 11 milyon 600 bin araç bu tünelleri kullandı.

Onun bir devamı niteliğinde olan, bugün resmi olarak açılışını yap-
tığımız Dolmabahçe – Bomonti tüneli de 2 bin 360 metre gidiş ve 
geliş tüpleri olmak üzere toplam 4 bin 750 metre uzunluğunda.

14 Haziran’da hizmete alınan bu tünelden de şu anda ortalama 15 
bin araç geçiş yapıyor.

Kağıthane’den Dolmabahçe’ye, yoğun saatlerde ulaşım yaklaşık 40 
dakika sürüyordu. Bu tünelin de açılmasıyla, dikkat ediniz, Kağıt-
hane’den Dolmabahçe’ye ulaşım sadece ve sadece 5 dakika sürü-
yor.

Tünel inşaatı, elektro mekanik işler, bağlantı yolları dahil olmak 
üzere bu tüneli 248 milyon 700 bin Türk Lirası’na mal ettik ve İs-
tanbul’a kazandırdık.

İstanbul’un ulaşımına ciddi nefes aldıracak bu tünelin hayırlı olma-
sını diliyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediyemize, değerli başkan ve ekibine, mü-
hendisinden işçisine kadar emeği geçen herkese burada şükranla-
rımı sunuyorum.

Şu anda Sarıyer – Çayırbaşı tünel inşaatı da hızlı şekilde devam 
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ediyor. 159 milyon TL maliyet ile bu tünelleri tamamlayacak ve İs-
tanbul’a 4 bin metre uzunluğunda yeni bir tüneli daha kazandırmış 
olacağız. O tünelin yüzde 70’i bitti.

Fulya- Levazım, Dolmabahçe – Fulya, Levazım – Akatlar, Levazım – 
Zincirlidere ve Eyüp – Gaziosmanpaşa tünelleri ihale aşamasında.

Toplam 55 bin 672 metrelik çeşitli semtlerdeki 7 tünel de şu anda 
proje aşamasında.

Bütün projeler tamamlandığında İstanbul’da tünel uzunluğumuz 
84 bin metreye, yani 84 kilometreye ulaşmış olacak.

Karayolu çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şu ana kadar 5 milyar 
678 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Tam 231 kavşak ve yol 
yapımını tamamladık, toplam 403,6 kilometre yeni yolu İstanbul’a 
kazandırdık.

Raylı sistem aynı şekilde devam ediyor…

Metroya sadece şu son dönemde toplam 5 milyar TL’lik yatırım 
yaptık. Raylı sistem uzunluğunu 78,3 kilometreye ulaştırdık.

Aynı hızla, aynı aşkla, aynı şevkle devam edeceğiz.

Açık söylüyorum: İstanbul’un kronik sorunlarını çözmek, özellik-
le de ulaşım sorununu hafifletmek için çok önemli adımlar attık, 
atıyoruz.

Dünya metropolleri ile kıyaslandığında İstanbul’un sorunlarının 
minimize ettiğini, önemli ölçüde hal yoluna koyduğunu görüyoruz. 

İstanbul geçmişle mukayase edilmeyecek bir büyüme ve gelişme 
süreci içinde. Her alanda İstanbul’u bir dünya şehri olarak ayağa 
kaldırıyoruz. 

İstanbul, bugün artık kabına sığmıyor. Kongre turizminde, kültür 
turizminde, inanç turizminde, sağlık turizminde İstanbul hızlı bir 
büyüme içinde.

İstanbul’un Avrupa Kültür başkenti olabilmesi için çok yoğun çaba 
gösterdik. 2010 yılında İstanbul Kültür Başkenti olarak seçildi ve 
şu anda bir çok ulusal ve uluslararası etkinlik başarıyla yürütülü-
yor.

Son dönemde çok sayıda organizasyonun İstanbul’da yapılmasını 
sağladık. NATO Zirvesi’nden IMF-Dünya bankası Yıllık Toplantıla-
rına, Uluslararası futbol karşılaşmalarından F1 yarışlarına kadar 
çok geniş bir yelpazede İstanbul tüm dünyada adından söz ettiri-
yor.

İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliğini gün yüzüne çıkarmak için 
yine yoğun gayretlerimiz oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığımız,  Va-
kıflar Genel Müdürlüğümüz, sivil toplum örgütlerimiz bu noktada 
başarılı çalışmalara imza attılar.

İstanbul’u, tarihine yaraşır, büyüklüğüne yaraşır, ruhuna yaraşır 
şekilde dünya şehirleri arasındaki seçkin yerine taşıdık ve bu çaba-
larımız da kararlılıkla sürüyor.

Her zaman söylüyorum değerli İstanbullular… Bizim ulaştığımız 
seviyelere, başkalarının hayalleri dahi ulaşamaz.

Biz boş vaad üretmiyoruz, biz boş söz üretmiyoruz, biz kuru sıkı 
atmıyoruz. Biz iş üretiyoruz ve ürettiğimiz işler de işte Türkiye’nin 
81 vilayetinde kendisini anlatıyor.

İstanbul’da, şehir merkezinde 403 kilometre yeni yol inşa ederken, 
Türkiye’nin diğer şehirlerinde durmuyor, oraları da yol ağlarıyla 
örüyoruz.

İşte en son, bölünmüş yol ağı uzunluğumuz 18 bin kilometreye 
ulaştı. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’de yapılmış bölünmüş 
yol uzunluğu yaklaşık 6 bin  kilometreydi, şu yedi buçuk yılda biz 
bunun iki katı kadar, 12 bin kilometre yeni bölünmüş yol inşa ettik.

Nasıl ki İstanbul’un raylı sistem uzunluğunu 78 kilometreye ulaş-
tırdıysak, Ankara – Eskişehir hızlı tren hattını da tamamladık. An-
kara – Konya, Eskişehir – İstanbul, Ankara-Sivas hızlı tren hatları-
mız, MARMARAY projemiz aynı şekilde ilerliyor.

Türkiye’nin çehresi değişiyor değerli kardeşlerim…

Yıllardır ihmal edilen hizmetleri tek tek Türkiye ile, tek tek vatan-
daşlarımızla buluşturuyoruz.

Ekonomiden siyasete, demokratikleşmeden sosyal hayata kadar 
her alanda Türkiye’yi adeta nakış nakış yeniden işliyor, ilmek ilmek 
yeniden dokuyoruz.

Bakın, burada çok önemli bir hususu bir kez daha sizlerle paylaş-
mak istiyorum…

Evet… Türkiye’nin yollara ihtiyacı var.

Türkiye’nin otobanlara ihtiyacı var.

Türkiye’nin hızlı tren hatlarına ihtiyacı var.

Türkiye’nin havaalanlarına, daha yaygın hava taşımacılığına, daha 
yaygın deniz taşımacılığına ihtiyacı var.
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Çünkü Türkiye büyüyor, çünkü Türkiye ekonomisi büyüyor.

Türkiye büyüdükçe, Türkiye ürettikçe, yola çok daha fazla ihtiyaç 
duyuluyor. Yollar arttıkça, Türkiye daha fazla üretiyor.

Ancak, altını çizerek ifade ediyorum, yol yapmakla iş bitmiyor, yol 
yapmakla mesele bitmiyor…

Türkiye’nin her tarafını bölünmüş yollarla donatırken, eş zamanlı 
olarak demokrasi otobanını da inşa etmek, siyaset güzergahını da 
temizlemek zorundasınız.

Türkiye’yi hızlı trenle tanıştırırken, hızlı tren hatlarıyla donatırken, 
eş zamanlı olarak kardeşlik otobanını, milli birlik otobanını da inşa 
etmek,  sosyal bütünleşmeyi tesis etmek zorundasınız.

Hava taşımacılığında, deniz taşımacılığında sessiz bir devrim ger-
çekleştirirken, aynı zamanda yüreklere de ulaşmak, gönüllere de 
yollar inşa etmek zorundasınız.

Ne diyor ozanımız:

DOST ELİNDEN GEL OLMAZSA VARILMAZ

RIZASIZ BAHÇANIN GÜLÜ DERİLMEZ

KALPTEN KALBE BİR YOL VARDIR GÖRÜLMEZ

GÖNÜLDEN GÖNÜLE GİDER YOL GİZLİ GİZLİ…

İşte biz, gönüller arasındaki, kalpler arasındaki o dostluk yolunu, 
o kardeşlik yolunu, dayanışma, paylaşma yolunu da inşa etmenin 
mücadelesi içindeyiz.

Bazıları diyor ki; “SİZ YOL YAPIN, BAŞKASINA KARIŞMAYIN”…

“SİZ HIZLI TREN HATLARI DÖŞEYİN, BAŞKA İŞE KARIŞMAYIN…”

“SİZ KÖYLERE YOL GÖTÜRÜN, SU GÖTÜRÜN, AMA BAŞKA İŞLERE 
KARIŞMAYIN” diyorlar…

İLERİ DEMOKRASİ SİZİN NEYİNİZE diyorlar… ÖZGÜRLÜK, ADALET, 
MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİK SİZİN NEYİNİZE diyorlar…

Biz de diyoruz ki, EVET BİZ YOL DA YAPACAĞIZ, DERSLİK DE YA-
PACAĞIZ, ÜNİVERSİTE DE AÇACAĞIZ, KONUT DA YAPACAĞIZ; AMA 
BUNLARI SAĞLAM ZEMİNLERE YERLEŞTİRMEK İÇİN DEMOKRA-
SİYİ DE, HAKLARI DA, ÖZGÜRLÜKLERİ DE GELİŞTİRECEĞİZ.

Hukukun olmadığı yerde, hukukun işlemediği yerde büyüme de 
yoktur, kalkınma da yoktur, ilerleme de yoktur.

Üstünlerin hukukunun egemen olduğu yerde huzur yoktur, daya-
nışma yoktur, paylaşma yoktur.

İşte onun için biz, ÜSTÜNLERİN HUKUKU DEĞİL, HUKUKUN ÜS-
TÜNLÜĞÜ diyoruz.

Şunu unutmayın değerli kardeşlerim… Bir ülkede demokrasi geliş-
tikçe, demokrasinin standartları yükseldikçe, o ülkenin ekonomisi 
gelişir, ekonomisi büyür, kalkınır.

Şu yedi buçuk yılda, Türkiye ekonomisinde elde ettiğimiz rekorlar, 
demokratik reformlarla doğrudan ilgilidir.

Bakın, tüm dünya küresel krizin etkisi altındayken, Avrupa ekono-
mileri, gelişmiş ülke ekonomileri küçülürken, Türkiye ekonomisi 
tam yüzde 11,7 oranında büyüme kaydetti ve dünya 4’üncüsü, 
Avrupa birincisi oldu.

İhracatımız hızla artıyor, sanayi üretimimiz hızla artıyor, tüm dün-
yada işsizlik artmaya devam ederken bizde işsizlik hızla azalıyor.

Bunun formülü evet, özgürlüktür.

Bunun formülü adalettir.

Bunun formülü birliktir, beraberliktir, kardeşliktir.

Bunun formülü güvendir, istikrardır.

Bu başarıların, bu rekorların formülü işini bilen bir ekiptir, güçlü 
bir iradedir, planı-projesi, vizyonu ve ufku olan bir hükümettir.

Şunu özellikle ifade ediyorum sevgili İstanbullular… Değişim bu 
ülkenin, bu aziz milletin adeta damarlarına, adeta genlerine işle-
miştir.

Bu millet her zaman değişimden yana oldu. Bu millet her zaman 
özgürlüklerden yana oldu.

Bizim aziz milletimiz statükocu zihniyetten, değişime direnen anla-
yışlardan her zaman rahatsız oldu ve onları tarihin tozlu sayfaları-
na mahkum etti.

Statüko bu milletin ufkuna dar gelir.

Durağanlık bizim milletimize göre değildir, olduğu yerde saymak, 
olduğu yerde kalmak bizim milletimize göre değildir.

İşte onun için değişeceğiz… Sürekli değişeceğiz… Sürekli kendi-
mizi yenileyecek, her yakaladığımız hedefle birlikte kendimize yeni 
hedefler belirleyeceğiz.
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Ne güzel söylemiş Hazreti Mevlana…

HER GÜN BİR YERDEN GÖÇMEK NE GÜZEL

BULANMADAN, DONMADAN AKMAK NE İYİ

DÜNLE GİTTİ CANCAĞIZIM, DÜNE AİT NE VARSA

BUGÜN, YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM…

Biz de bugün yeni şeyler söylüyoruz, yeni ufuklara kapıları aralıyo-
ruz.

Tam 28 yıldır Türkiye’nin kalkınmasına, büyümesine, ilerlemesine 
ayakbağı olan, Türkiye’nin enerjisini tüketen, değişimin önünde 
büyük bir engel teşkil eden Anayasa’da en kapsamlı değişikliği 
yapıyoruz.

İnşallah, 12 Eylül’de Türkiye, yenilenmiş bir Anayasayla, daha 
demokratik, daha özgürlükçü bir anayasayla farklı bir döneme 
adımını atacak.

13 Eylül sabahından itibaren inşallah Türkiye bambaşka bir ülke 
haline gelecek, geleceğe daha güvenle, daha umutla bakacak.

Şundan hiç şüpheniz olmasın… 12 Eylül referandumunda değişim 
kazanacak, demokrasi kazanacak, ülke kazanacak, millet kazana-
cak.

12 Eylül’de kaybeden, darbeciler olacak, çeteler olacak, hukuk 
dışı örgütlenmeler olacak; kaybeden değişime direnen, bu ülkeyi 
olduğu yerde saymaya mahkum edenler olacak.

12 Eylül’de son sözü millet söyleyecek, son kararı millet verecek.

Ben aziz milletimizin ferasetine güveniyorum.

Ben İstanbul’a da bu noktada güveniyorum…

İstanbul, tarihin şehri olduğu kadar bugünün şehridir, geleceğin 
şehridir.

İstanbul’u İstanbul yapan, değişirken değiştirmesi, dönüşürken 
dönüştürmesidir.

Bu güzel şehirden aldığımız ilhamla, geçmişi ve geleceği aynı çiz-
gide buluşturmaya devam edeceğiz.

İstanbul’un değişim ruhunu, İstanbul’un, bozulmadan, yıpran-
madan, çürümeden değişim felsefesini tüm Türkiye’ye taşımaya 
devam edeceğiz.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken, açılışını yaptığımız 
eserlerin İstanbul’umuza, İstanbullulara bir kez daha hayırlı olma-
sını diliyorum.

Emeği geçenleri bir kez daha kutluyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun…

“HİÇBİR ŞEHRİMİZİ KENDİ KADERİNE 
TERK ETMİYORUZ”

Egeray Sisteminin İzban Bölümü Açılışı (6 Mart 2011)

Ana Muhalefet Partisi’nin değerli Genel Başkanı,

Değerli Bakan arkadaşlarım,

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin saygıdeğer 
Başkanları,

Sevgili İzmirliler,

Hanımefendiler, Beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; açılışını yaptığımız EGE-
RAY Sistemi İZBAN Bölümünün İzmir’e, İzmirli vatandaşlarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum.

Konuşmamın hemen başında, İzmir’e bu muhteşem eseri kazan-
dıran, İzmir trafiğine nefes aldıracak bu projeyi başarıyla tamam-
layan; Ulaştırma Bakanlığımızı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir 
Yolları Genel Müdürlüğümüzü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ve 
İZBAN’ı tebrik ediyorum.

Proje aşamasından inşaatın tamamlanmasına kadar, bu eserin 
ortaya çıkmasına emek veren mühendislerimizi, mimarlarımızı, iş-
çilerimizi özellikle kutluyor, kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye, demiryoluyla, trenle, bundan 155 yıl önce yine burada, 
1856 yılında İzmir Aydın hattına ilk kazmanın vurulmasıyla tanış-
mıştı.

155 yıl sonra, Türkiye’nin ilk tren hattının döşendiği İzmir’de, 
metro standartlarında bir Banliyö hattını inşa etmiş olmanın haklı 
gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

Açılışını yaptığımız bu büyük proje, Türkiye’nin en büyük ŞEHİR İÇİ 
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TOPLU TAŞIMA PROJESİ olma özelliğini taşıyor.

Aliağa’dan başlayıp kuzeyde Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Alsancak, 
güneyde ise Şirinyer, Gaziemir, Adnan Menderes Havaalanı ve Cu-
maovası’na kadar uzanan bir hatta, günde ortalama 550 bin yolcu 
güvenle ve konforla seyahat edecek.

Toplam 31 istasyon ve 79 kilometrelik çift hattan oluşan bu sistem 
Alsancak ile Aliağa arasını 60 dakikaya; Alsancak ile Cumaovası 
arasını ise 26 dakikaya düşürüyor.

Elbette bununla kalmıyoruz… Banliyö hattını, bundan sonra Cu-
maovası’ndan Torbalı’ya kadar uzatıyoruz, bunun da çalışmaları 
başladı.

Daha sonraki aşamada ise, hattı, Torbalı’dan Selçuk’a kadar uzat-
mayı planlıyoruz. 

Kuzeydeki hattı ise Menemen’den Manisa’ya, Aliağa’dan da Berga-
ma’ya kadar uzatacak, böylece, sadece İzmir’in şehir içi ulaşımına 
değil, bölgenin tamamının ulaşım sorununa köklü çözüm üretmiş 
olacağız.

Değerli katılımcılar,

Sevgili İzmirliler…

Ben dün de ifade ettim… Birinci Dünya Savaşı günlerinde bizim en 
büyük handikapımız maalesef ulaşımdı. Anadolu’nun derinliklerin-
de, bırakınız demiryolu hatlarını, at arabalarının dahi ilerleyeceği 
yollar yapılmamıştı.

İstanbul’dan Doğu cephesine sevk edilen askerlerimiz, 3 gün üç 
gece trenle yolculuk yapıyor, sonra da Ulukışla’dan Erzurum’a, 900 
kilometrelik yolu yayan olarak geçiyorlardı.

Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Cumhuriyetimizin banile-
ri, bu handikapı ziyadesiyle yaşadıkları için, ulaştırmaya çok büyük 
önem verdiler, büyük yatırımlar yaptılar.

Ne yazık ki o seferberlik devam etmedi… Ne yazık ki, dünyada ula-
şım imkanları, ulaşım teknolojisi hızla ilerlerken, Türkiye gelişme-
leri ancak uzaktan izleyebildi.

Viyana, New York, Moskova, Paris gibi şehirler, yerin altında adeta 
bir ağ gibi metro hatları kurarken, İstanbul modern anlamda 
metroyu ancak 15 yıl önce görebildi, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, 
Bursa, Kayseri şu son yıllarda metroyla tanıştı.

İşte bugün, yılların ihmalini telafi etmenin, Türkiye’yi ulaşım nok-
tasında en çağdaş, en modern araç ve imkanlarla buluşturmanın, 
tanıştırmanın gayreti içindeyiz.

2002 yılına kadar, 79 yılda ülkemizde toplam 6 bin 100 kilometre 
bölünmüş yol yapılmışken, biz son 8 yılda 13 bin 600 kilometre yol 
inşa ettik ve Türkiye’nin bölünmüş yol uzunluğu 19 bin 700 kilo-
metreye ulaştı.

Demiryollarımızı iyileştirmenin, modernleştirmenin yanında, 2007 
yılında Ankara Eskişehir hızlı tren hattını tamamlayarak, Türkiye’yi, 
dünyada hızlı tren kullanan 8’inci ülke konumuna yükselttik. Es-
kişehir İstanbul hattı çalışmalarımız devam ediyor. Ankara Konya 
tamamlandı, test sürüşleri yapılıyor. Ankara Sivas, Ankara Bursa 
hatlarında çalışmalar sürerken, İzmir, Erzincan, Trabzon hızlı tren 
hatları için de hazırlıklarımızı yapıyoruz.

İstanbul Boğazının altına tüp yerleştirmek yoluyla inşa ettiğimiz 
asrın projesi Marmaray hızla ilerliyor.

Ona paralel olarak, yine boğaz altından karayolu ulaşımını sağla-
yacak tüp geçidin temelini attık ve inşaatını başlattık.

Boğaz’da 3’üncü köprünün hazırlıkları devam ederken, İzmit Kör-
fezi üzerine inşa edeceğimiz dünyanın en uzun ikinci asma köprü-
süyle, İstanbul’u modern bir otobanla İzmir’e bağlıyoruz.

Şu anda Türkiye, demiryolu, karayolu, hava ve deniz ulaşımına yap-
tığımız yatırımlarla, Londra ile Pekin arasında bir merkez haline 
dönüştü. En ücra, en uzak illerimiz, ilçe ve köylerimiz ile Ankara 
arasındaki mesafe kısaldı, devlet-millet kaynaşmasında artık farklı 
bir süreç böylece başlamış oldu. 

Biz, şehirler arası ve uluslar arası olduğu kadar, şehir içi ulaşı-
mın da, güçlü bir ekonominin, güçlü bir devletin, eğitimli, sağlıklı 
nesillerin, yani medeniyetin ön şartı olduğuna inandık ve bunun 
gereğini yerine getiriyoruz.

Ulaşımı, medeniyetin olduğu kadar, demokrasinin, insanca yaşamın 
da önemli bir aracı olarak görüyor; otobanlar inşa ederken, de-
mokrasi otobanını da güçlendirmek, genişletmek, ileri standartlara 
ulaştırmak için gayret gösteriyoruz. 

Değerli dostlarım,

Saygıdeğer katılımcılar…

Burada şu hususu özellikle ifade etmek istiyorum: Türkiye Cumhuri-
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yeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile, İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi işbirliği, yani İZBAN, İzmir adına gerçekten önemli bir projenin 
gerçekleşmesini sağladı.

Bu proje, bugün açılışını yaptığımız bu modern tren hattı, esasen, 
Hükümetimizin partizanlığa asla tevessül etmediğinin, 81 vilayet 
arasında ayrım yapmadığının, 74 milyonu bir ve beraber olarak ku-
cakladığının da adeta bir anıtı, somut bir eseri olmuştur.

Biz, seçim sandıkları açılıp, oylar sayıldıktan, sonuç ortaya çıktıktan 
sonra önümüzdeki oy dağılımlarını rafa kaldırıyor, 81 vilayetin tama-
mına eşit mesafede durarak, her birine aynı oranda hizmet götür-
mek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

İstanbul’a yaptığımız yatırımları, aynı oranda Tunceli’ye, aynı oranda 
Diyarbakır’a, Antalya’ya, Mersin’e, İzmir’e yapıyor; 81 vilayeti aynı 
anda, eş zamanlı olarak kalkındırmanın mücadelesini veriyoruz.

Spor organizasyonlarında, fuarlarda, uluslar arası kongrelerde, sa-
dece İstanbul’u değil, İzmir’i, Trabzon’u, Antalya’yı, en son da Akde-
niz Oyunlarıyla Mersin’i bir merkez haline getiriyoruz.

8 yılda inşa ettiğimiz 483 bin konut, 81 vilayetimizde eşit oranda 
yükseliyor; açtığımız 80 yeni üniversite, küçük büyük tüm illerimizde 
coşkulu bir heyecan oluşturuyor; 130 adalet sarayı, 160 bin derslik, 
yurtlar, pansiyonlar, sosyal hizmetler 81 ilin tamamında devlet millet 
kaynaşmasını güçlendiriyor. 

Hiçbir şehrimizi kendi kaderine terk etmiyor, hiçbir şehrimizi yatı-
rımlardan mahrum bırakmıyoruz.

Zira, topyekün bir kalkınma için, büyük Türkiye idealine ulaşmak 
için her alanda büyük düşünmek, büyük hedefler belirlemek, büyük 
adımlar atmak zorundasınız.

Yerelden yola çıkarak küreseli yakalamak, en ücra köyünüze hizmet 
taşırken küresel boyutta projeler hazırlamak zorundasınız.

Bu anlayıştan yola çıkarak, Kızılay’la Haiti’ye, Şili’ye, Filistin’e, 
Endonezya’ya ulaşıyoruz. TİKA ile Moğolistan’a, Bosna’ya, Sudan’a 
ulaşıyoruz. TOKİ ile Kırım’a, Pakistan’a; barış gücü askerlerimizle 
Afganistan’a, Lübnan’a, Kosova’ya; barış çağrılarımızla Balkanlar’a, 
Kafkasya’ya, Ortadoğu’ya ulaşıyoruz.

Melbörn’den Torontoya kadar dünya sathına yayılmış vatandaşla-
rımıza, soydaşlarımıza sahip çıkıyor; en son Libya’da olduğu gibi, 
imdat bekleyen vatandaşlarımızın hızla yardımına koşuyor, dünyaya 

örnek teşkil edecek, dünyanın takdir ve hayranlığını kazanacak şekil-
de vatandaşlarımıza, bizden yardım isteyen ülkelerin vatandaşlarına 
elimizi uzatıyoruz.

Tarihimizin, kültürümüzün ve medeniyetimizin bize yüklediği sorum-
lulukla, “İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN” diyerek içerde kardeş-
liği yüceltirken, BARIŞ, ADALET, HUKUK, MEDENİYETLER İTTİFAKI 
diyerek dışarıda bölgesel ve küresel ölçekte hakkı savunuyoruz.

Şu anda da, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıldönümüne, 
2023 yılına ilişkin belirlediğimiz büyük hedeflere doğru emin adım-
larla ilerliyoruz.

Sayın Genel Başkan,

Değerli katılımcılar,

Değerli dostlarım,

Akdeniz’in incisi, ticaretin, sanayinin, tarımın ve turizmin küresel 
ölçekte adresi İzmir’e, kendisine yaraşan, büyüklüğüne ve potansi-
yeline denk düşen böyle bir ulaşım yatırımını kazandırmanın gururu 
içindeyiz.

İzmir’de tesis edilen bu örnek işbirliğinin daha da geliştirilmesini, 
İzmir’in mevcut sorunlarının da hızla çözümüne örnek teşkil etmesi-
ni yürekten arzu ediyoruz.

Açılışını yaptığımız EGERAY İZBAN hattının İzmirlilere hayırlı olması-
nı diliyorum.

Ulaştırma Bakanlığımız, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğümüz, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İZBAN Anonim Şirketi 
başta olmak üzere,  emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve şahısları 
tebrik ediyorum.

Yeni ve ortak projelerde buluşmak umuduyla tekrar hayırlı olsun 
diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 



210 211

BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU

“ÇARPIK KENTLEŞMEYE MÜSAADE 
ETMİYORUZ”

2011 Konut Kurultayı (4 Mart 2011)

Çok değerli katılımcılar,

Değerli misafirler,

Hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bugün ve yarın devam edecek 
olan 2011 Konut Kurultayı’na başarılar diliyor, hepinize hoş geldi-
niz diyorum.

Bu önemli kurultayı düzenleyen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı’na, katkı sağlayan tüm kurum, kuruluş ve dostlarımıza 
teşekkür ediyorum.

İstanbul’da ağırladığımız, bu kurultay için gelen değerli konuk 
bakanlara, parlamenterlere, yerel yöneticiler, akademisyenler, mi-
marlar, mühendisler, şehir plancıları, gazeteci ve yazarlara da hoş 
geldiniz diyor, verecekleri katkılar için şimdiden kendilerine ülkem 
ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Konuşmamın hemen başında, Türkiye’de çok büyük bir konut 
seferberliği başlatan ve başarıyla yürüten TOKİ’ye, değerli başka-
nına, tüm çalışanlarına bu kurultayı düzenledikleri için teşekkür 
ediyorum.

İnşaat sektörü, son 8 yılda Türkiye’nin rekor seviyelerde büyüme 
kaydetmesine gerçekten çok büyük katkılar sağladı.

2002 yılında, yıllık 36 milyon metrekare için inşaat ruhsatı ve-
rilmişti. 2009 yılında bu rakam yaklaşık 3 kat artışla 103 milyon 
metrekare oldu. 2010 yılında bundan daha yüksek bir rakamın 
çıkmasını bekliyoruz.

İnşaat sektörümüz, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da, dünya 
çapında çok büyük işler yüklendi ve bunları başarıyla tamamladı, 
tamamlıyor. 

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde 2003 yılında 225 büyük firma 
arasında sadece 8 Türk firması vardı, bugün 33 firma ile Çin’den 
sonra ikinci sırada yer alıyoruz.

Yurtiçinde ve yurtdışında bize bu sevinçleri, bu gururu yaşattıkları 

için, inşaat sektörümüzün değerli temsilcilerine, şirketlerimiz ve 
yöneticilerine, yüklenici firmalara, mimarından mühendisine, ka-
lıpçısından sıvacısına, demircisinden tesisatçısına kadar, sektörde 
ter döken tüm çalışanlara yine bu vesileyle şükranlarımı sunuyo-
rum.

Değerli konuklar,

Çok değerli dostlarım…

Hiç şüphesiz şehirleri şekillendiren insandır.

Ancak, insan, şehirleri şekillendirdiği kadar, şehirler tarafından da 
şekillenen bir varlıktır.

Türk şiirinin ustalarından Edip Cansever, “İNSAN, YAŞADIĞI YERE 
BENZER / O YERİN SUYUNA, O YERİN TOPRAĞINA BENZER / EV-
LERİNE, SOKAKLARINA, KÖŞEBAŞLARINA BENZER” diyor…

Gerçekten de, bir çocuğun, evinin penceresinden baktığında gör-
düğü tablo, sokağında gördüğü manzara, okul yolunda gördüğü 
mimari, aslında o çocuğun zihin dünyasını, geleceğini şekillendirir.

Dünyaya, Süleymaniye Camii’nin penceresinden, Ayasofya’nın 
avlusundan, Sultanahmet Çeşmesi’nden, Galata Kulesi’nden bak-
makla, bir gecekondunun penceresinden bakmak asla ve asla aynı 
değildir.

Takdir edersiniz ki, cıvıl cıvıl bir sokakta, tabiatla, çevreyle dost bir 
ortamda, mimari eserler arasında büyüyen bir çocuğun ufku ile, 
çamur içinde, çöp içinde, yıkık dökük evlerde yetişen bir çocuğun 
ufku da aynı değildir.

Çocuklar, dillerini, derilerinin renklerini, etnik kökenlerini tercih 
etme imkanına sahip değiller. Aynı şekilde çocuklar, doğacakları 
evi, büyüyecekleri mahalleyi de seçme lüksüne sahip değiller.

İşte onun için, “KONUT, BİR İNSAN HAKKIDIR” diyoruz…

Biz, her çocuğun, her insanın, insanca yaşam şartlarına, insanca 
yaşayabileceği konutlara, sokaklara, mahallelere sahip olmasını 
bir insan hakkı olarak görüyor ve bunu yerine getirmenin, bu hakkı 
sağlamanın mücadelesini veriyoruz.

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum… Brezilya’da FAVE-
LA, Latin Amerika’da BARRİO, ya da Türkiye’de GECEKONDU, bir 
süreç değil, bir sonuçtur…

Çarpık kentleşme, terör, yoksulluk, bunların doğurduğu göç, 
dünyanın bir çok ülkesinde, alt yapının olmadığı, insanca yaşam 
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şartlarının asgarisinin dahi olmadığı bu sonuçları doğurmuştur.

Ne yazık ki, siyasi popülizm de bu sonuca hoşgörüyle bakmış, 
başta İstanbul olmak üzere tarihi kentlerin çevrelerinde, yığınla 
insanın yaşadığı varoşlar oluşmuştur.

Türkiye’de biz hamdolsun bu süreci neredeyse yüzde 100 oranında 
durdurmuş durumdayız. Çarpık kentleşmeye müsaade etmiyor, 
asla müsamaha göstermiyoruz.

Ancak, on yıllar içinde büyümüş gecekonduları da kendi hallerine, 
kendi kaderlerine terk etmiyor, çarpık kentleşmeye karşı verdi-
ğimiz mücadeleden daha fazlasını, modern şehirleşme yolunda 
veriyoruz.

Ben, 1994 yılında, İstanbulluların takdir ve tercihiyle İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı olarak seçildim. 

Şunu teslim etmeliyim ki, İstanbul’un tamamından, her kesimden 
oy almakla birlikte, en çok da İstanbul’u çevreleyen o gecekondu 
mahallelerinin oyunu alarak göreve geldim.

Zorunlu olarak köylerinden, ilçelerinden, illerinden İstanbul’a göç-
müş, başını sokacağı bir çatı inşa etmiş, susuz, elektriksiz evlerde, 
çamurlu sokaklarda, kanalizasyonu olmayan, okulu, sağlık ocağı, 
yolu olmayan mahallelerde yaşayan milyonlarca insanın açıkçası 
umudu olarak bir emanet devraldım.

4,5 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığım süresince de, arkadaş-
larımızla birlikte İstanbul’u modern bir şehir görüntüsüne bürün-
dürmek için, modern şehirleşmeyi tesis etmek için, gecekondu 
sorununa köklü çözümler üretmek için yoğun çaba sarf ettik.

KİPTAŞ, yani İSTANBUL KONUT İMAR PLAN SANAYİİ ve TİCARET 
A.Ş. ile, İstanbul içinde adeta İstanbullar inşa ettik. 

BAŞAKKENT, HİLALKENT gibi semtlerin yanında, yıllardır bitirile-
meyen, insanımızın umudunu söndüren yarım kalmış projelere de 
el attık. 4,5 yıl içinde, İstanbul’da KİPTAŞ eliyle tam 17 bin konut 
inşa ettik.

2002 sonunda, milletimiz bizlere Türkiye’nin idaresini emanet 
ettiğinde de, İstanbul’daki bu büyük tecrübemizi Türkiye geneline 
taşıdık.

Şunu altını çizerek ifade etmekte fayda görüyorum: TOKİ’nin bizim 
iktidarımız döneminde ortaya koyduğu çalışmalar, dünyada örneği 
olmayan, emsali olmayan bir nitelik arz ediyor.

Biz, 8 yıl önce, iktidara yürürken, çok detaylı bir planlama yaptık 
ve 10 yıl içinde 500 bin konutun üretilmesinin mümkün olduğunu 
gördük, bunu gerçekleştireceğimizi ifade ettik.

O dönemde birçokları bize inanmadı. 500 bin konutun hayal oldu-
ğunu ifade ettiler, bunun başarılamayacağını söylediler.

Değerli dostlarım, TOKİ, şu an itibariyle, yani 8 yılın ardından, 483 
bin 287 konut sayısına ulaşmış durumda.

Bu konutlardan 350 bin tanesi tamamlandı ve hak sahiplerine 
teslim edildi.

İhale tarihi alınmış 28 bin konutumuz daha var. Yani, Mayıs, Hazi-
ran ayları itibariyle, 512 bin konut sayısına ulaşmış olacağız. 

Şu anda, 81 il, 800 ilçede, 1.888 şantiyemiz aralıksız çalışıyor. Edir-
ne’den Hakkari’ye, Iğdır’dan Muğla’ya kadar illerimizde, ilçeleri-
mizde modern konutlar, modern mahalleler, semtler yükseliyor.

TOKİ’nin bu çalışmaları tüm dünyada örnek alınırken, ilgiyle, hay-
ranlıkla, hatta biraz da şaşkınlıkla izlenirken, maalesef ülke içinde 
zaman zaman muhalefet partilerinin, şevk kırıcı, tahrip edici, teh-
ditkar bir üslupla TOKİ’nin üzerine geldiklerine şahit oluyoruz.

Dikkatinizi çekiyorum: 1984 yılında, Türkiye’nin konut ihtiyacını 
karşılamak üzere kurulan EMLAK KONUT, ardından da TOKİ, 2002 
yılına kadar geçen 19 yılda sadece 43 bin konut üretebilmişti.

19 yılda 43 bin konut üretilirken, biz sadece 8 yılda 483 bin konut 
rakamına ulaştık.

Belki 483 bin rakamı tam olarak zihinlerde somutlaşmayabilir… 
Bir başka ifadeyle, 100 bin nüfuslu 20 şehir, ya da bir adet Bursa 
şehrini sıfırdan inşa ettik.

2008 sonunda, Amerika Birleşik Devletleri’nde, MORGIÇ krizi 
olarak ortaya çıkan küresel finans krizi tüm dünyayı etkisi altına 
alırken, Türkiye konut krizi yaşamamış, küresel finans krizini de 
TOKİ formülünün de katkısıyla en az etkiyle atlatabilmiştir.

Değerli katılımcılar,

Çok değerli dostlarım…

TOKİ şimdi artık yeni bir döneme giriyor.

Birkaç ay içinde 500 bin konut hedefimizi tamamlamış olacağız. 

Hemen ardından, 12 Haziran seçimleriyle birlikte önümüze bir 500 
bin konut hedefi daha koyuyoruz. 



214 215

BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU

İnşallah, önümüzdeki 12 yıl içinde, 2023 yılına kadar Türkiye’ye 500 
bin konutu daha yine aynı şekilde kazandırmış olacağız.

Önümüzdeki dönemde iki önceliğimiz var: Kentsel dönüşüm ve 
depreme hazırlık.

Biz, şu son 8 yılda, kentsel dönüşüm noktasında çok büyük proje-
leri gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm çerçevesinde cumhuriyet 
tarihimizin en büyük dönüşüm hareketini başlattık.

248 projede toplam 185 bin konutluk gecekondu dönüşüm çalış-
maları yaptık; 108 bölgede 53 bin konutluk uygulama başlattık ve 
bunlardan 31 binini tamamladık.

Asla partizanlık yapmıyor, buna müsaade etmiyoruz. Türkiye’nin 
her yerinde projeleri kararlılıkla uyguluyoruz. 

Trabzon Zağnos’da, İzmir Kadifekale’de, Denizli Bağırsakdere’de 
Diyarbakır Sur içinde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projeleri 
bunun en somut örnekleri.

Şimdi, bu kentsel dönüşüme daha da hız verecek, önümüzdeki dö-
nemde ağırlıkla kentsel dönüşümler gerçekleştireceğiz.  

Türkiye’nin bundan sonraki yol haritasının ana başlıklarından biri 
deprem kuşağında olan ülkemizin konutlarını karantinaya almak.

Fay hattının üzerinde bulunan binaların depreme karşı dayanıklı 
hale getirilmesi, deprem dönüşümlerinin sürdürebilirliğinin sağlan-
ması vazgeçilmez, olmazsa olmaz hedefimiz. 

Bu aşamadan sonra, doğal afetlere, özellikle de depreme hazırlıklı 
şehirler inşa etmenin gayreti içinde olacağız.

Değerli dostlarım,

Çok değerli misafirler…

Başta da ifade ettim… Şehirler, insanları belirler; şehirler, çocukla-
rın, genç nesillerin gelecek tasavvurunu belirler.

Biz, çocuklarımıza yaşanabilir, sağlıklı kentler, konutlar ve korun-
muş bir çevre emanet etmeyi kendimize hedef olarak belirledik ve 
bu hedefe dönük olarak çok büyük çalışmalar gerçekleştirdik.

Konut hakkı nasıl insan hakkıysa, biz biliyoruz ki, kentlere karşı 
işlenmiş suçlar da, insanlığa karşı işlenmiş suçlardır.

Hızla artan nüfus, küresel ve ulusal meseleler nedeniyle maalesef 
dünya genelinde şehirlere çok ciddi zararlar verildi.

Türkiye olarak, bu zararları telafi etmenin, sağlıklı bir kentleşmeye 

model oluşturmanın gayreti içindeyiz.

Sadece konutlarımızla değil, biz, inşa ettiğimiz kentlerimizle de tüm 
dünyaya örnek teşkil etmek istiyoruz.

Böyle kapsamlı bir şehirleşme faaliyeti içinde elbette kusurlar ola-
bilir, elbette hatalar ortaya çıkabilir.

İşte bu Kent Kurultayı, bizim kusurlarımızı görmemize, hatalarımızı 
fark etmemize, yeni dönemi de ona göre şekillendirmemize yardım-
cı olacaktır.

İki gün boyunca tartışılacak konuları arkadaşlarımın can kulağıyla 
dinleyeceklerinden, gerekli notları alacaklarından emin olabilirsiniz.

Ben bir kez daha katıldığınız için, değerli fikirlerinizi bizlerle payla-
şacağınız için sizlere teşekkür ediyorum.

2011 Kent Kurultayı’nın başarıyla sonuçlanmasını diliyor, emeği 
geçenlere şükranlarımı sunuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.

“BÜTÜN BÜYÜK ADIMLAR BİR 
HAYALLE BAŞLAMIŞTIR”

KANALİSTANBUL Projesi Basın Toplantısı (27 Nisan 2011)

Çok değerli basın mensupları,

Bizleri televizyonları başında izleyen aziz vatandaşlarım,

Bugün bu heyecanımızı burada bizimle paylaşan değerli kardeşle-
rim,

Hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum...

Bir İstanbul aşığı olan, İstanbul’u HAYAL ŞEHİR olarak tanımlayan 
Yahya Kemal, DENİZ adlı şiirini şu muhteşem dizelerle bitiriyor...

ÇIKTIĞIN YOLDA BUGÜN YELKEN AÇIK, YAPAYALNIZ,

GÖZLERİN ARKAYA ÇEVRİLMEYEREK PERVASIZ...

YÜRÜ! HÜR MAVİLİĞİN BİTTİĞİ SON HADDE KADAR!

İNSAN, ALEMDE HAYAL ETTİĞİ KADAR YAŞAR...
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Evet değerli arkadaşlarım... İNSAN, ALEMDE HAYAL ETTİĞİ KA-
DAR YAŞAR...

Alparslan bir hayal kurmuş, Anadolu’nun kapılarını aydınlığa ara-
lamıştır.

Osman Gazi, bir düş görmüş, göğsünden çıkan filizlerin, Tuna’dan 
Dicle Fırat’a, Nil’den Drina’ya kadar uzanan bir çınara dönüştüğü-
nü hayal etmiş, bu hayalin peşinde cihan Devleti Osmanlı İmpara-
torluğu’nun tohumlarını atmıştır.

Fatih sultan Mehmet hayal kurmuş, gemileri karadan yürütmüş, 
karanlık bir çağı kapatmış, aydınlık bir çağın kapılarını aralamıştır.

Süleymaniye, Mimar Sinan’ın önce hayallerini süslemiş, ardından 
İstanbul’un incisi olmuştur.

Çil çil kubbelerin, medreselerin, köprülerin, anıtların, kütüpha-
nelerin, emsalsiz dizelerin ardında hep hayal vardır, hep engin bir 
muhayyile vardır.

Çanakkale Zaferi, hayal kurabilen kumandanların, istiklal hayali 
kurabilen Mehmetçiklerin eseridir.

Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti, hayal kurabilen Anado-
lu’nun, Trakya’nın eseridir.

Hayal, gerçeğe atılmış tohumdur...

Bütün büyük adımlar bir hayalle başlamıştır.

Bütün büyük hedefleri bir hayal ateşlemiştir.

Bütün büyük zaferlerin, bütün büyük medeniyetlerin temelinde 
önce hayal vardır.

İşte biz de, ülkemiz için, milletimiz için hayaller kurduk.

Her bireyin özgürce yaşayabildiği, kendisini özgürce ifade edebildi-
ği, inancını özgürce yaşayabildiği bir Türkiye’nin hayalini kurduk.

Yoksulluğun tükendiği, işsizliğin azaldığı; emeğe, ekmeğe musallat 
olan her ne varsa geri dönmemek üzere gittiği bir Türkiye hayali 
kurduk.

Biz, kardeşliğin, dayanışmanın, paylaşmanın hayalini kurduk ve bu 
hayalin peşine düştük.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığımız, İstanbul’a duyduğu-
muz aşkın, sevdanın, tutkunun bir neticesi olduğu kadar, İstanbul 
için kurduğumuz güzel hayallerin neticesidir.

Üstad Necip Fazıl ne güzel söylemiş İstanbul için...

RUHUMU ERİTİP DE KALIPTA DONDURMUŞLAR...

ONU, İSTANBUL DİYE TOPRAĞA KONDURMUŞLAR.

İÇİMDE TÜTEN BİR ŞEY, HAVA, RENK, EDA, İKLİM;

O BENİM, ZAMAN, MEKAN AŞIP GEÇMİŞ SEVGİLİM

ÇİÇEĞİ ALTIN YALDIZ, SUYU TELLİ PULLUDUR.

AY VE GÜNEŞ EZELDEN İKİ İSTANBULLUDUR.

DENİZLE TOPRAK, YALNIZ ONDA ERMİŞ VİSALE,

VE KAVUŞMUŞ RÜYALAR, ONDA, ONDA MİSALE.

ANA GİBİ YAR OLMAZ, İSTANBUL GİBİ DİYAR;

GÜLENİ ŞÖYLE DURSUN, AĞLAYANI BAHTİYAR.

GECESİ SÜMBÜL KOKAN,

TÜRKÇESİ BÜLBÜL KOKAN,

İSTANBUL... İSTANBUL...

İşte böyle bir İstanbul’un hayaliyle işbaşına geldik.

Gecesi sümbül kokan bir İstanbul için kolları sıvadık.

Türkçesi Bülbül kokan bir İstanbul için 4,5 sene gecemizi gündü-
zümüze kattık.

İstanbullu çocukların hayali temiz su içmekti, parklarda, bahçeler-
de, yeşil alanlarda cıvıl cıvıl koşmaktı, temiz bir hava solumaktı... 
Biz bu hayali gerçeğe dönüştürdük.

Çöp dağlarında hayallerin tükendiği bir İstanbul’u, çöpten, çöp 
dağlarından kurtararak hayalleriyle kucaklaştırdık.

Suyun hayaliyle kavrulan İstanbul’u, suyla buluşturduk.

Temiz bir Haliç, sağlıklı konutlar, modern ilçeler, şefkatle sahip 
çıkılan yoksullar, hızla akan bir trafik hayalini İstanbul’da gerçeğe 
dönüştürdük.

İstanbul sevdamız, İstanbul tutkumuz, özgürlük mücadelemiz bizi 
mahpuslara sürükledi.

Yılmadık, yüksünmedik, umudumuzu kaybetmedik, hayallerimizi 
hiç yitirmedik.

Pınarhisar’da, aylar boyunca, özgürlüğün hayalini kurduğumuz 
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kadar, büyük Türkiye’nin, güçlü Türkiye’nin, itibarlı Türkiye’nin 
hayallerini kurduk.

14 Ağustos 2001’de bu sefer işte o hayallerin peşine düştük.

Hem hayal kurduk, hem de bu aziz milletin geleceğine ilişkin ha-
yaller kurabilmesini sağladık.

Biz, konuşan, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, korkmayan, 
korkutulmayan, hiç bir ferdi dışlanmayan, ötelenmeyen bir Türkiye 
hayalini kurduk ve bunu başardık.

30 kişilik sınıflarda, kucağında bilgisayarla dünyayı izleyen öğrenci 
hayali kurduk, bunu başardık.

Kendi yaşadığı şehirdeki üniversiteye gidebilen öğrencilerin haya-
lini kurduk, 89 yeni üniversite açarak bu hayali gerçeğe dönüştür-
dük.

Kışın dağ başlarında, kızakların üzerinde hastaneye yetişmeye ça-
lışan bacılarımızın hayali bizim hayalimiz oldu, hastaneler kurduk, 
paletli ambulansları, hava ambulanslarını, en ücra köşeye ulaşan 
hekimleri hayal olmaktan çıkardık.

Köyünde çeşmeden su taşıyan teyzelerin hayalleri bizim hayalleri-
miz oldu, her köye, hemen her eve su getirdik.

Kömür kovaları taşıyan annelerin hayali bizim hayalimiz oldu, 69 
ilimize doğalgaz ulaştırdık.

15 bin kilometre yolun hayalini kurduk, 8,5 senede 13 bin 600 kilo-
metre yol inşa ederek bu hayali gerçeğe çok ama çok yaklaştırdık.

Uçağa binmek hayaldi, hayali gerçekle tanıştırdık.

Denizin altına tüp geçit hayaldi, bir değil, iki tanesini Boğaz’ın al-
tında inşa etmeye başladık.

Bolu Dağı Tüneli hayaldi, Karadeniz sahil yolu hayaldi, hızlı tren 
hayaldi... Bu milletin hayallerini kendi hayallerimiz bilip hepsini ete 
kemiğe büründürdük.

500 bin konutun hayalini kurduk, 490 bin konut inşa ederek, 350 
binini teslim ederek bu hayali gerçeğe dönüştürdük.

Ay Yıldızlı bayrağımızın, bulunduğu her yerde, gururla, onurla, iti-
barla dalgalanmasının hayalini kurduk, işte bunu gerçekleştirdik.

Bu ülkede hayal olan ne varsa, hayal olmaktan çıkarıp, hedefe, 
plana, projeye dönüştürdük, ardından tüm o hayallerle tek tek 
kucaklaşmaya başladık.

Bu millete hayal kurduranlar, millete hayal pazarlayanlar defa-
larca hayal kırıklığına sebep oldular. Biz hayalleri tüketmekten, 
umutları karartmaktan hassasiyetle sakındık; milletimize hayal 
kırıklığı yaşatmadık.

Şimdi daha büyük hayallerimiz var sevgili kardeşlerim...

Artık muhayyilemizi zorluyoruz.

Artık daha büyük hayaller kuruyoruz.

Hayallerimizi hedef yapıyor, o hedeflere doğru emin adımlarla 
ilerliyoruz.

Hayallerimizi ulaşılamaz görmüyor, tarih belirliyor, artık HEDEF 
2023; TÜRKİYE HAZIR diyoruz...

Milli Gelirimiz 2023’te 2 trilyon dolar olacak... Bu artık bir hayal 
değil, bir hedef.

Kişi Başına Milli Gelirimiz 25 bin dolar olacak...

İhracatımız 500 milyar dolara yükselecek.

Bir 500 bin konut daha inşa edeceğiz, 15 bin kilometre daha yol 
yapacağız, Türkiye’nin dört bir yanını, demir ağlarla değil, hızlı tren 
ağlarıyla öreceğiz.

Artık asla ve asla hayal değil... Türkiye’yi Allah’ın izniyle 2023’te, 
dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına yükselteceğiz.

Sevgili kardeşlerim...

Aziz milletim...

İstanbul Türkiye’nin özetidir.

İstanbul, güzelliğiyle, kültür mirasıyla, potansiyeliyle, sadece Tür-
kiye’nin değil, dünyanın gözbebeğidir.

İstanbul’a yapılan her hizmet, aynı zamanda Anadolu’ya, Trakya’ya, 
tüm Türkiye’ye yapılan hizmettir.

Bir medeniyet şehri olan İstanbul’ yapılan hizmet, insanlığa yapılan 
hizmettir.

İşte bugün, bu medeniyet şehrine, bu muhteşem şehre, 74 mil-
yonun gururu olan bu şehre yeni bir hizmeti, yeni bir eseri daha 
kazandırmanın milletçe heyecanını yaşıyoruz.

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum...

Bugün açıklayacağım bu muhteşem proje, benim olduğu kadar, 
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arkadaşlarımın olduğu kadar, yüzlerce yıl öncesinde İstanbul’un 
sakinlerinin, İstanbul’un idarecilerinin de bir hayalidir.

İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı hedeflediğim an-
dan itibaren, bu proje hayallerimi süslemiştir.

On yıllar boyunca, benim zihnimde, arkadaşlarımın zihninde şekil-
lenen bu hayal, bugün artık ETE KEMİĞE BÜRÜNMEYE/BİR HEDEF 
OLARAK GÖRÜNMEYE başlamıştır.

Türkiye bunu başaracak güce ulaşmıştır.

Türkiye bu büyük hayali, bu büyük projeyi gerçekleştirecek iradeye 
ulaşmıştır.

Türkiye, 2023’e, böyle büyük, çılgın ve muhteşem bir projeyle gir-
meyi fazlasıyla hak etmektedir...

Değerli arkadaşlarım...

Birazdan açıklayacağım bu proje, çok ama çok boyutlu bir projedir.

Bu proje, bir enerji projesidir.

Bu proje, bir ulaştırma projesidir.

Bu proje, bir bayındırlık, tarım, eğitim, istihdam projesidir.

Bu proje bir şehircilik projesi, onun kadar da bir aile projesi, konut 
projesi, bir kültür projesi, bir turizm projesidir.

En önemlisi de bu proje, bir ÇEVRE projesidir, İstanbul’u ve İstan-
bul’un çevresini, tabiatı, denizi, su kaynaklarını, yeşili, hayvan ve 
bitki yaşamını koruma projesidir.

Projeyi açıklamadan önce, özellikle iki hususun altını çiziyorum...

Biz, çok uzun bir süredir bu projenin üzerinde büyük bir gizlilikle 
ve titizlikle çalışıyoruz.

Her türlü olumsuzluğu, haksızlığı, adaletsizliği önlemek adına, 
projenin tam olarak yeri ve maliyeti konusunu gizli tutmaya devam 
edeceğiz.

Projenin yeri ve maliyeti, üç aşağı beş yukarı belirlenmiş durumda-
dır.

Ancak, sadece etüd çalışmaları tahminen iki yıl sürecek böyle de-
vasa bir projenin, süreç içinde yer ve maliyet açısından bazı deği-
şikliklere uğrayacak olması da son derece tabiidir.

Evet... 

Değerli Basın Mensupları,

Sevgili kardeşlerim,

Aziz İstanbullular...

Dünyada, içinden nehir geçen nice şehirler vardır... Ama içinden 
deniz geçen yegane şehir İstanbul’dur...

Şu andan itibaren başlattığımız projemizle, İstanbul, artık içinden 
iki deniz geçen bir şehre dönüşüyor.

İstanbul’un Avrupa yakası, bir yarımada olmaktan çıkıyor, artık bir 
adaya dönüşüyor.

İSTANBUL’UN AVRUPA YAKASINDA, ŞEHRİN BATISINDA, KA-
RADENİZ İLE MARMARA DENİZİNİN ARASINA, 45-50 KİLOMET-
RE UZUNLUĞUNDA BİR KANAL YAPIYOR, İSTANBUL’A, KANAL 
İSTANBUL’U KAZANDIRIYORUZ.

PANAMA KANALIYLA, SÜVEYŞ’LE, YUNANİSTAN’DA KORİNT KA-
NALIYLA KIYAS DAHİ KABUL ETMEYECEK, YÜZYILIN EN BÜYÜK 
PROJELERİNDEN BİRİ İÇİN BUGÜN KOLLARI SIVIYORUZ.

KANALIN SU DERİNLİĞİ 25 METRE OLACAK. SU YÜZEYİNDE GE-
NİŞLİK 145 METRE, TABANDA İSE 120 METRE OLACAK.

KANALDAN, BUGÜN DÜNYADAKİ EN BÜYÜK GEMİLER OLAN, 300 
BİN TONLUK GEMİLER DAHİ GEÇEBİLECEK.

KANAL ÜZERİNE İNŞA EDECEĞİMİZ KÖPRÜLERLE, KARA VE DE-
MİRYOLU ULAŞIMI HİÇ BİR KESİNTİYE UĞRAMAYACAK.

KANALIN İNŞASI SIRASINDA 640 MİLYON METREKÜP HARFİYAT 
ÇIKARILACAK. YANİ, 25 KİLOMETREYE 25 KİLOMETRE VE 25 MET-
RE DERİNLİĞİNDE BİR SAHADAKİ KADAR TOPRAK KAZILARAK 
UYGUN YERLERE TAŞINACAK.

KAZI MALZEMESİ, BÜYÜK BİR LİMAN VE HAVAALANI YAPIMINDA, 
BUNUN YANINDA SÖNMÜŞ MADEN OCAKLARININ KAPATILMA-
SINDA KULLANILACAK.

Biraz önce de ifade ettim: Bu proje, İstanbul’u, Türkiye’yi, başta 
bölgemiz olmak üzere dünyayı çok yakından ilgilendiren bir proje...

Projenin önemli gerekçelerinden bir tanesi, Boğaz trafiğini azalt-
mak ve Boğaz’daki tehlikeyi artık ortadan kaldırmak amacını 
taşıyor.

Şu anda İstanbul Boğazı’ndan, yılda yaklaşık 358 milyon 590 bin 
ton yük taşınıyor.
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Yılda yaklaşık 4 milyon ton LPG, 3 milyon ton kimyasal madde ve 
139 milyon ton petrol taşınıyor.

147 milyon ton tehlikeli madde, her gün, her saat, İstanbulumuzu, 
İstanbul’un güzelliğini, İstanbulluları ciddi manada tehdit ediyor.

Bir medeniyet şehri olan İstanbul’da kültürel eserler, ata yadigar-
ları ciddi tehdit altında.

Boğaz ve çevresinde yaşayan, çalışan 2 milyona yakın nüfus aynı 
şekilde tehdit altında.

Boğaz’da ve Marmara’da, gemi trafiği nedeniyle doğal yaşam aynı 
şekilde tehdit altında.

Geçmişte bu noktada çok büyük tehlikeler atlattık.

Zaman zaman meydana gelen kazalar, Boğaz’ı adeta bir cehenne-
me çevirdi, yanan tankerler, suyu, havayı kirlettiği kadar, karada 
yaşamı olumsuz etkiledi.

Türkiye milli gelirinin yüzde 40’ını sağlayan İstanbul’u, böyle büyük 
bir tehditten kurtarıyor, İstanbul’un, İstanbulluların, Türkiye’nin 
can güvenliğini sağlamak, denizlerimizi korumak, kültür varlıkları-
mızı muhafaza etmek adına bu büyük adımı atıyoruz.

KANALİSTANBUL ile, Boğaz yük trafiğini tamamen sona erdiriyor; 
böylece Boğaz’ı, İstanbul’a, Türkiye’ye yeniden kazandırıyoruz.

Artık İstanbul Boğazı, tarihin ve geleceğin içi içe yaşayacağı, su 
sporlarının yapılacağı, kent içi ulaşımın kolaylaşacağı bir tabiat 
harikası olarak eski günlerine geri dönüyor.

Marmara’da demirleyen gemilerin, Boğaz’ın hemen ağzında oluş-
turdukları kirliliğin önüne geçiyor, biyoçeşitliliği de böylece muha-
faza altına alıyoruz.

KANALİSTANBUL’dan günde 130 ila 160 arasında geminin geçme-
sini hedefliyoruz.

İstanbul Boğazı’ndan günde ortalama 149 gemi geçtiği düşünülür-
se, kanal, gemi trafiğini yavaşlatmayacak, tam tersine hızlandıra-
caktır.

Boğaz’dan geçen gemilerin bekleme maliyeti yıllık 1 milyar 382 
milyon Dolara ulaşmaktadır.

Kanalın tamamlanmasıyla, bekleme maliyetinde de önemli ölçüde 
azalma olacaktır.

Kanal elbette sadece bir ulaşım projesi, enerji ve çevre projesi 

olarak görev yapmayacak.

Kanal çevresinde, modern bir yaşam alanını oluşturacağız.

Kongre, festival, fuar merkezleriyle, otelleriyle, spor tesisleriyle, 
konutlarıyla, KANALİSTANBUL, yeni bir yaşam merkezinin de orta-
ya çıkmasını sağlayacak.

İstanbul’un kentsel dönüşümü, kanal çevresinde gerçekleştirece-
ğimiz projelerle devam edecek.

Kanal ve çevresi Türkiye’den ve tüm dünyadan turistleri cezbeder-
ken, İstanbul Boğazı da eskisinden çok daha fazla bir çekim alanı-
na dönüşecek.

Kanaldaki akıntı nedeniyle, bir kirlilik oluşmayacak. Yani kanalın 
suyu durgun olmayacak.

Kanal, İstanbul’un yer altı ve yer üstü kaynaklarına zarar vermeye-
cek, İstanbul’da bir su sorununa asla sebep olmayacak.

Kanal boyunca tabii yaşamın muhafazasına, tarım alanlarının 
korunmasına dikkat edilecek. Hatta kanaldan çıkan toprağın bir 
kısmı, biraz önce de ifade ettiğim gibi sönmüş maden ocaklarının 
örtülmesinde kullanılacak.

Değerli arkadaşlarım...

Kanalın finansmanı noktasında hiç bir sıkıntı yaşanmayacak. Zira, 
gerek ulaşım boyutuyla, gerek çevresinde oluşacak yaşam alanları 
boyutuyla, kanal cazip bir yatırım alanı olma özelliğini taşıyor.

Takdir edersiniz ki, böyle büyük bir proje, üzerinde her türlü ayrın-
tının hassasiyetle hesap edilmesini gerektiriyor.

Yaklaşık iki yıl boyunca etüt çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar-
da, mimarından mühendisine, biyoloğundan sosyoloğuna, şehir 
planlamacısından jeoloğuna kadar çok sayıda bilim adamı ve 
uzman çalışacak.

Kanalın inşaatı da, binlerce vatandaşımıza ekmek kapısı olacak, iş 
imkanı sağlayacak.

Etüt çalışmaları sırasında, her türlü yapıcı eleştiri, öneri, katkı 
alınacak. Sivil toplum örgütlerimizle, üniversitelerimizle, ilgili tüm 
kurumlarımızla koordinasyon halinde bu proje yürütülecek.

Tekrar ediyorum: Şu an itibariyle kanalla ilgili bir çok ayrıntı ortaya 
çıkmış durumda, Araştırmaların, etütlerin, zemin incelemelerinin, 
maliyet hesaplarının bir kısmı yapılmış durumda.
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Ancak, spekülasyonlara meydan vermemek adına, bu ayrıntıları 
şimdilik açıklamayacağız.

12 Haziran seçimlerinin hemen ardından projenin etüt çalışmala-
rını başlatacak, belirlenen süre içinde de tamamlayıp İstanbul’un, 
Türkiye’nin, dünyanın hizmetine sunmuş olacağız.

Ben, bu muhteşem projenin, bu çılgın projenin, ülkemize, milleti-
mize, İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum.

Bu hayali gerçekleştirme yolunda beraber yürüyeceğimiz tüm 
arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum.

Kanalın küçük bir simülasyonuyla sizleri baş başa bırakıyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Hayırlı olsun, Allah utandırmasın...

“ŞEHİR YOKSA MEDENİYET DE 
YOKTUR”

Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği Genel Kurulu Ve Gençlik 
Komitesi Toplantısı Açılış Konuşması (6 Mayıs 2011)

Sayın Başkan,

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin değerli Başkan ve 
üyeleri,

Çok değerli Belediye başkanları,

Sevgili gençler,

Hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; Avrupa Ödülü Kazanan 
Kentler Birliği Genel Kurulu’na, Gençlik Komitesi Toplantısı’na 
başarılar diliyorum.

Genel Kurul ve Gençlik Komitesi Toplantısı vesilesiyle Türkiye’ye, 
Başkent Ankara’ya gelmiş tüm misafirlerimize, değerli başkanla-
ra, temsilcilere, sevgili gençlere de hoş geldiniz diyorum.

Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği Genel Kurulu’nun, üye tüm 
kentlere, dünyanın tüm kentlerine, yaşanabilir, sürdürülebilir bir 
gelecek tasavvuru sunmasını; özellikle bu genel kurulda ele alı-

nacak sosyal uyum konusuyla, insanı önceleyen kentlerin inşasına 
ışık tutmasını temenni ediyorum.

Değerli dostlarım…

Sevgili gençler…

MEDİNE kelimesi, ŞEHİR anlamına gelir. MEDENİ, MEDENİLEŞ-
MEK, MEDENİYET gibi kavramlar, MEDİNE, yani ŞEHİR’den türetil-
miş kelimelerdir.

Çok ilginçtir, Latince’deki SİVİTAS (civitas) kelimesi de şehir anla-
mına gelir, SİTİ (city), SİVİLİZASYON, yani medeniyet kelimeleri de 
yine bu şehir anlamına gelen kelimeden türemiştir.

Şehir; medeniyet tasavvurunun oluştuğu, medeniyetin doğduğu, 
geliştiği bir mekandır.

Şehir, Merhum Mimar Turgut Cansever’in ifadesiyle, “ahlakın, 
sanatın, felsefenin ve tefekkürün geliştiği, insanın en üst düzeyde 
varlığın anlamını tamamladığı ortamdır”.

Eğer medeniyet yoksa, şehir de yoktur. Şehir yoksa, biliniz ki me-
deniyet de yoktur.

Hepinizin çok iyi bildiği gibi, bir çocuğun zekasını, ruhunu, dünyaya 
bakışını, insanlığa bakışını, doğduğu mekan, büyüdüğü, oynadığı, 
gezip eğlendiği mekan çok büyük ölçüde şekillendirir.

Tarihin, estetiğin, temiz sokakların,  gülen, gülümseyen insanla-
rın içine doğmuş bir bebek ile, çöpün, çirkinliğin içine doğmuş bir 
bebek için aynı geleceği tasavvur etmek zordur.

Belediye Başkanlarının, idarecilerin, bu noktada çok büyük ve tari-
hi bir misyon yüklendiklerine inanıyorum.

Bir belediye başkanının şehir ve medeniyet tasavvuru, şehrinde 
yaşayan insanlar kadar, gelecek nesiller için de hayati derecede 
önemlidir.

Hülagü, Cengiz Han, Timur ya da Neron gibi, şehirleri yakıp yık-
masıyla tarihte yer edinmiş şahsiyetlerin karşısında, Belediye 
Başkanları, bir Mimar Sinan, bir Mimar Hayrettin, DA VİNCİ, 
MİKELANJ, GAUDİN gibi mimarlığa ışık tutan şahsiyetleri rehber 
edinmek zorundadırlar.

Burada, bir Türk yazar ve düşünürü olan Necip Fazıl Kısakürek’in 
şu cümlesini özellikle dikkatlerinize sunmak istiyorum:

Diyor ki Necip Fazıl: BANA, GÖZÜ OLMAYAN ŞOFÖR MÜ, YOKSA 
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ESTETİK İDRAKİ OLMAYAN BELEDİYE REİSİ Mİ ZARARLI DİYE 
SORSALAR; İKİNCİSİNİ GÖSTERİRİM…

Evet… Estetikten, güzellik anlayışından, medeniyet tasavvurundan, 
tarih bilincinden yoksun bir belediye başkanı, başında bulunduğu 
şehir için felaket boyutunda neticeler doğurabilir.

Ben, 1994-1998 yılları arasında, İstanbul halkının takdirleriyle 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm.

İstanbul, dünyanın en büyük, en kalabalık şehirlerinden biri olma-
sının yanında, tarihin ve tabii güzelliklerin şekillendirdiği, hemen 
her karışından tarihi eserlerin fışkırdığı bir şehir.

Bir yandan geçmişi muhafaza etmek, bir yandan da, geçmişin 
birikimi üzerine geleceği kurmak gibi ağır bir yükün altına girdik 
ve geçmiş ile geleceğin, tarih ile modernin, yeşil ile şehrin adeta 
kucaklaştığı yeni bir İstanbul inşa ettik.

Ankara aynı şekilde… Gecekondularla çevrelenmiş Ankara, bugün 
modern konutlarıyla, bulvarlarıyla, yeşil alanlarıyla dünyanın sayılı 
başkentleri arasına girdi.

Şu anda, Bursa, Kayseri, Konya, Trabzon, Samsun, Kocaeli gibi bir 
çok şehrimizde aynı hummalı faaliyet devam ediyor. Her bir şehri-
mizi gelecekle kucaklaştırmak, her bir şehrimizi daha yaşanabilir 
bir marka şehir haline getirmek için yoğun çaba içindeyiz.

İstanbul’da edindiğimiz tecrübeyi, biz şu anda Hükümet olarak 81 
ilimizde büyük projelere tahvil ediyoruz.

İstanbul’un ulaşımına köklü çözümler ürettiğimiz gibi, Türkiye’nin 
ulaşım sorunlarına köklü çözümler getiriyoruz.

İstanbul’un, Ankara’nın konut sorununa, kentsel dönüşümüne çö-
zümler ürettiğimiz gibi, tüm Türkiye’de 8,5 yılda yaptığımız 490 bin 
konutla kentsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz.

O gün şehrin su sorunu çözmüştük, bugün köylere kadar ülkenin 
su sorununu çözüyoruz.

O gün İstanbul’da sosyal yardımlarımızla, eğitime, sağlığa verdiği-
miz desteklerle İstanbulluya sahip çıkmıştık, bugün sosyal yardım-
larla, sosyal desteklerle, sağlık ve eğitim yatırımlarıyla 74 milyon 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına sahip çıkıyoruz.

Önceki hafta İstanbul’la ilgili açıkladığımız bir büyük projeyi burada 
sizlerle de paylaşmak isterim.

İstanbul Boğazı, Kuzey ile Güney’in bağlantısını sağlayan bir geçiş 
noktası olarak, çok yoğun bir gemi trafiğine ev sahipliği yapıyor.

Şu anda, İstanbul Boğazı’ndan yılda yaklaşık 358 milyon 590 bin 
ton yük taşınıyor.

Yılda yaklaşık 4 milyon ton LPG, 3 milyon ton kimyasal madde ve 
139 milyon ton petrol, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapıyor.

Geçmişte zaman zaman yaşadık… Gemi kazalarıyla, İstanbul çok 
ciddi tehlikeler atlattı.

İstanbul Boğazı’nı; tarihi, kültürü, insanlığı tehdit eden bu trafikten 
kurtarmak için, İstanbul’a 45-50 kilometre uzunluğunda bir kanal 
inşa etmek için hazırlıklara başladık.

Bu büyük proje, sadece İstanbul’u kurtarmakla kalmayacak, aynı 
zamanda kanal sayesinde oluşacak kentsel dönüşümle de İstan-
bul’a farklı bir anlam kazandıracak.

Altını çizmeliyim ki, bu sadece bir İstanbul projesi değildir.

Bu, Türkiye’yi, Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren, bizim-
le birlikte yakın coğrafyamızı çok yakından ilgilendiren büyük bir 
proje.

12 Haziran seçimlerinden sonra plan ve etüt çalışmalarına baş-
layacak, yaklaşık 10 yıl içinde de bu büyük projeyi tamamlamış 
olacağız. 

Değerli dostlarım,

Çok değerli misafirler, sevgili gençler…

Biraz önce de ifade ettim… Şehir ve medeniyet, birbirini oluşturan 
kavramlardır.

Biz, İstanbul’dan edindiğimiz şehir tecrübesiyle, bugün hem Tür-
kiye için, hem de başta bölgemiz olmak üzere dünya için bir sevgi 
medeniyeti mücadelesinin içine girdik.

İstanbul şehrindeki ortak kültürü, dayanışmayı, paylaşmayı, özel-
likle de hoşgörüyü şu anda bölge ve dünya barışı için bir mihenk 
taşı olarak aldık, bunun için gayret sarf ettik, gayret sarf ediyoruz.

Türkiye’nin, İspanya ile birlikte eş başkanlığını yaptığı Medeniyetler 
İttifakı projesi, bu çabalarımızın çarpıcı bir örneğidir.

Birleşmiş Milletler çatısı altında başlattığımız bu proje, şu anda 
dostlar grubundaki 100’den fazla ülke ve kuruluşla, dünya genelin-
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de umut uyandıran, etki oluşturan bir projeye dönüştü.

Nasıl ki, hem doğuda, hem batıda, şehir ile medeniyet kavramları 
aynı kökten geliyorsa, bugün de şehirlerimizin, Medeniyetler İttifa-
kı’nın yaşatıldığı yerler olmasını biz gönülden arzuluyoruz.

Bizim bir ilkemiz var: Demokrasi, yerelde başlar…

Şehirlerimizde, hoşgörüyü tesis ettiğimizde, ırkçılıkla, ayrımcılıkla 
mücadele ettiğimizde, şehirlerimizin her birini birer çok kültürlü 
yaşam alanına dönüştürdüğümüzde, inanın dünya çok farklı bir 
dünya olacaktır.

Açıkçası, şu anda Avrupa’nın kimi ülkelerinde, kimi kentlerinde 
artış eğiliminde olan ırkçılık ve ayrımcılık, hem şehirlerimizi, hem 
de medeniyetlerimizi tehdit eden bir gelişme haline gelmiştir.

Genel ülke ve Hükümet politikalarının yanında, şehirlerin tek tek 
bu sorunlarla mücadele etmesi bugün her zamankinden daha fazla 
önem arz ediyor.

Dost ülkelerden, kardeş şehirlerden, bu noktada çok daha büyük 
hassasiyet göstermelerini biz rica ediyoruz.

Değerli misafirler…

Toplantılardan fırsat bulup Ankara’yı gezdiğinizde, inanıyorum ki 
kendinizi bir Avrupa kentinde hissedeceksiniz.

Avrupa Komisyonu’nun ödülünü alan, modern çehresi, yeşil alan-
ları, geniş bulvarlarıyla Ankara’nın tam anlamıyla bir Avrupa kenti 
olduğunu göreceksiniz.

Biz, 3 Ekim 2005’te, Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerine, Ko-
penhag Kriterlerini karşılamış bir ülke olarak başladık.

2005 yılı sonundan itibaren, bir yandan müzakereleri yürüttük, bir 
yandan da reformlarımızı kararlılıkla gerçekleştirdik.

Şu anda, Türkiye olarak, Avrupa Birliği’ne üyelik kararlılığımızı ilk 
günkü gibi muhafaza ediyoruz.

Biz, üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getiriyor, müktesebata 
uyum noktasında vazifemizi yapıyoruz.

Ancak, Avrupa Birliği içinde kimi ülkelerin, tamamen iç siyasi sa-
iklerle önümüze çıkardığı engeller, açıkçası bu noktada bizim de, 
milletimizin de şevkini, heyecanını hedef alıyor.

Her zaman ifade ettiğim bir husus var: Türkiye’nin Avrupa Birliği 

üyeliğinden kazançlı çıkacak olan sadece Türkiye değildir. Avrupa 
Birliği de bu üyelikten en az Türkiye kadar kazanç elde edecektir.

İleri görüşlülükten, vizyondan uzak kimi politikacıların Türkiye 
önüne koydukları engeller, esasen Türkiye’ye değil, bizzat Avrupa 
ruhuna zarar veriyor.

Biz, Avrupa’nın, kendi ilkelerine, kendi temellerini oluşturan ev-
rensel değerlere ahde vefa göstermesini bekliyoruz.

Avrupa’nın, özellikle de, kendi vatandaşlarına hak gördüğü değer-
leri, tüm insanlık için bir hak olarak gördüğüne inanıyoruz.

Ne yazık ki, Tunus, Mısır, Yemen, Bahreyn, Libya ve Suriye ko-
nusunda, Avrupa, o evrensel değerleri öne çıkaran, demokrasiyi 
yücelten bir tavır takınmaktan kaçınmış, tepki koymakta geç kal-
mıştır.

Belli ülkeler, belli halklar için demokrasiyi erken görmek, Avrupa 
değerleriyle asla bağdaşmaz.

Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da, binlerce yıllık şehirlerin yıkılışını, 
yağmalanışını, tahribatını izlemek, Avrupa ruhuyla asla bağdaş-
maz.

Hele hele, bir takım çıkarlar, bir takım ekonomik kaygılarla hare-
ket etmek, bu ülkelerde insan unsurunu değil, petrol kuyularını 
görmek, eminim ki Avrupa halkının da vicdanını yaralayan bir 
siyaset tarzı olmuştur.

Bakın değerli arkadaşlarım… Moğollar tarafından, Bağdat’ın, Bas-
ra’nın kütüphaneleri yakıldığında, orada sadece bu şehirler değil, 
insanlığın ortak birikimi kül oldu.

İskenderiye’nin kütüphaneleri yakıldığında, Roma yakıldığında, 
şehirlerle birlikte medeniyet birikimi yok oldu.

Avrupa’nın ortasında, Saraybosna’nın kütüphanesi yanarken, orada 
sadece kitaplar değil, vicdanlar, değerler, ilkeler de yandı ve kül 
oldu.

Bugün aynı şekilde, şehirlerin yanmasına, şehirlerde canların 
ve kitapların, insanlığın ve insanlık birikiminin yanmasına seyirci 
kalamayız.

İşte onun için diyorum ki, yerelden başlayarak demokrasiyi yeniden 
güçlendirelim.

Yerelden başlayarak, ırkçılığa, ayrımcılığa karşı daha güçlü bir 
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mücadele verelim.

Yerelden başlayarak, teröre karşı ortak bir tavır takınalım.

Yine yerelden, şehirlerimizden başlayarak, ortak bir medeniyeti, 
medeniyetlerin ittifakını yeniden tesis edelim.

Şehirlerimiz bunu başarabilir.

Tarih boyunca bunu başardık, bugün bunu yine başarabiliriz.

Ben, Genel Kurul’un ve Gençlik Toplantısı’nın, yeni bir şehir, yeni 
bir medeniyet tasavvurunun oluşmasına katkı sağlamasını diliyo-
rum.

Bir kez daha, misafirimiz olduğunuz, katıldığınız ve katkı verdiğiniz 
için sizlere teşekkür ediyorum.

Ankara’dan güzel hatıralarla dönmenizi diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.

“KANALİSTANBUL BİR TÜRKİYE 
PROJESİDİR”

İstanbul’a İki Yeni Şehir Basın Açıklaması (11 Mayıs 2011)

Çok değerli İstanbullular,

Sevgili hemşehrilerim,

Değerli kardeşlerim,

Hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, Türkiye ve İstanbul için 
hazırladığımız iki büyük projenin sunum toplantısına hoş geldiniz 
diyorum.

Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, belli bir aşamaya getirdiğimiz, 
ana hatlarını çizdiğimiz bu projelerin, şimdiden, Türkiye’ye, İstan-
bul’umuza, İstanbullu kardeşlerimiz kadar bütün 74 milyon Türki-
ye Cumhuriyeti vatandaşına hayırlı olmasını diliyorum.

Bakın sevgili kardeşlerim…

MEDENİYET kelimesi, hem bazı doğu dillerinde, hem de batı dille-
rinde ŞEHİR anlamına gelen kelimelerden türemiştir.

Örneğin: MEDENİYET kelimesi, MEDİNE, yani ŞEHİR kelimesinden 
türetilmiştir.

Latince’de, İngilizce’de var olan, SİVİLİZASYON kelimesi, aynı şe-
kilde, SİVİTUS, yani ŞEHİR kelimesinden türemiştir.

ŞEHİR medeniyettir… Medeniyet, şehirdir…

Medeniyet idraki, medeniyet tasavvuru, medeniyet birikimi şehirle-
ri ortaya çıkarır.

Bir medeniyet tasavvuru üzerine kurulmuş şehir, medeniyetin 
yaşamasına, ilerlemesine zemin ve mekan hazırlar.

Şehir; tarihi, kültürü, birikimi anlattığı kadar, içinde yaşayan insan-
ların da ruhunu yansıtır.

Şehir, adeta bir KAP’tır… İçinde yaşayanlara, kendi şeklini verir.

Ben şunu da her zaman söylüyorum… Dünyaya, Süleymaniye’nin 
penceresinden, Sultanahmet’in avlusundan, Galata Kulesi’nin 
üzerinden, Topkapı surlarından bakan bir çocuk ile, çöp dağlarının 
üzerinden, çamurlu sokaklardan bakan bir çocuk asla aynı değil-
dir.

Tarih ile geleceğin iç içe geçtiği tabiat ile yapının uyum arz ettiği 
sokaklarda büyüyen bir çocukla, isin, kirin, çamurun içinde büyü-
yen bir çocuğun gelecek tasavvuru aynı değildir.

Yeşil alanlarda doyasıya oynayan, parklarda eğlenen, sosyal tesis-
lerde güvenle bisikletine binen bir çocukla, kaldırımlarda, arabala-
rın park ettiği dar sokaklarda, her an ezilme tehlikesiyle caddeler-
de oynayan bir çocuk, asla ve asla eşit şartlarda değildir.

Sadece çocuklar için değil… Gençler, büyükler, yaşlılar, engelli-
ler, hanımlar için de şehrin yapısı, şehrin dokusu, şehrin ruhu son 
derece etkili, son derece belirleyicidir.

13’üncü yüzyılda, Doğu’dan gelen yağmacı ordular, önlerine çıkan 
her şehri, her mamur beldeyi yakıp yıkmış, insanları katlettikleri 
kadar, şehirlerde de taş üstünde taş bırakmamışlardır.

Bu yağmacı askerler, dikkatinizi çekiyorum, şehrin içine girmekten 
korkmuş; şehrin, ruhlarını şekillendireceğini, onları değiştireceği-
ni düşünerek şehirlerde yaşamaktan uzak durmuşlardır.

Bu milletler, aslında medeniyetten, ilerlemekten, estetikten kork-
tukları için şehirleri tahrip etmiş, şehirlerle birlikte tüm kütüp-
haneleri, kitapları, tüm medeniyet birikimini ortadan kaldırmak 
istemişlerdir.
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Şunu çok büyük bir gururla ifade etmeliyim sevgili kardeşlerim…

Biz, millet olarak, büyük şehirler inşa etmiş, dünyaya şöhret salan 
şehirler imar etmiş büyük bir medeniyetin mensuplarıyız.

Başta Konya, Bursa, Edirne, İstanbul olmak üzere, bizim şehirle-
rimiz, tarihte, İNSAN merkezli kurulmuş, her sokağı, her caddesi, 
hatta her taşı insanı yansıtan bir anlayışla şekillenmiştir.

Yine tarihte, Diyarbakır, Kayseri, Adana, Trabzon, İzmir, Ankara 
gibi şehirlerimiz, bir medeniyet bilincinin ve medeniyet tasavvuru-
nun eseri olarak tarihte yerlerini almışlardır.

Şehir, bizim medeniyetimizde, adeta yaşayan bir organizma, bir 
canlı olarak görülmüş, şehre fenalık yapılmaktan kaçınılmış, şeh-
rin güzelliğini, estetiğini, ruhunu bozacak her yapı kararlı şekilde 
engellenmiştir.

Bizim tüm bu şehirlerimiz, dünyanın her tarafından alimleri, fazıl 
insanları, erdemli insanları kendisine adeta çekmiş, cezbetmiştir. 

Her bir şehrimiz, kendi döneminde, dünyanın en büyük ilim ve me-
deniyet merkezi olduğu gibi, mimari ve estetik bakımından da bir 
merkeze dönüşmüştür.

Dikkat ediniz… Dünyanın üç kıtasına yayılmış Selçuklu ve Osman-
lı mimari eserleri, İsfahan’da, Bağdat’ta, Beyrut’ta, Kahire’de, 
Üsküp’te, Saraybosna’da, Şam’da, bir yapıdan öte, şehrin içindeki 
tabii bir güzellik olarak yükselmişlerdir.

Camilerimiz, köprülerimiz, kervansaraylarımız, evlerimiz, okulları-
mız, tarih boyunca insanla barışık, tabiatla barışık, şehirle uyumlu 
şekilde inşa edilmişlerdir.

Burada, İstanbul’un Fatihi, Sultan 2’inci Mehmet’in şu son derece 
anlamı sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum:

Diyor ki Sultan Fatih:

HÜNER, BİR ŞEHİR BÜNYAD ETMEKTİR,

REAYA KALBİN ABAD ETMEKTİR…

Yani, asıl marifet, halkın kalbini, ruhunu, benliğini inşa edecek, 
insana huzur verecek şehirler imar etmektir.

Değerli kardeşlerim…

Hiç kuşkusuz, tarihin derinliklerinden gelen şehir kültürümüz ve 
medeniyetimiz, son birkaç yüzyıl içinde çok önemli tahribata uğra-
mıştır.

Falih Rıfkı Atay, daha 1930’larda, İstanbul’un yaşadığı acıyı şu söz-
lerle ifade ediyor:

“KIRMIZI ALEVDEN DAHA KORKUNÇ BİR CANAVARIN, ZEVKSİZ-
LİĞİN, BİLGİSİZLİĞİN, KONTROLSÜZLÜĞÜN CANAVARLAŞTIRDIĞI 
BETONUN, BU SEFER İSTANBUL’UN BÜTÜN GÜZELLİĞİNİ YALNIZ 
TAHRİP DEĞİL, YOK ETTİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ… İSTANBUL ŞEHRİ 
ÇİRKİNLEŞTİRİLMEKTEDİR; ARTIK NE ALEV, NE DE ZELZELE İLE 
TEMİZLENEMEYECEK TARZDA ÇİRKİNLEŞTİRİLMEKTEDİR. CAHİL 
VE SAN’ATSIZ BETON CANAVARINI ÇABUK SIKBOĞAZ EDİNİZ.”

Evet… Falih Rıfkı Atay, daha 1930’larda İstanbul’un karşı karşıya 
olduğu büyük tehdide dikkat çekmişti.

Yahya Kemal, Necip Fazıl, onlar gibi nice İstanbul aşığı, kendi 
dönemlerinde, kendi çocukluklarında şahit oldukları İstanbul’un 
özlemiyle hayata gözlerini yummuşlardı.

On yıllar boyunca devam eden, plansız, kontrolsüz betonlaşma, 
İstanbul’u adeta yutma, yok etme noktasına getirmişti.

1994’te, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devral-
dığımız andan itibaren, İstanbul’un üzerindeki bu büyük tehdidi 
bertaraf etme mücadelesini başlattık.

İstanbul’da çirkin yapılaşmayı durdurduk, İstanbul’u aslına, özüne 
döndürme, İstanbul’u yeniden yaşanabilir bir kent haline getirme, 
İstanbul’u dünyalar güzeli bir şehir olarak yeniden inşa etme gay-
reti içine girdik.

Sevgili kardeşlerim…

Biz, büyük bir medeniyet inşa ettiğimiz gibi, o medeniyetin yansı-
ması olarak, muhteşem şehirler de inşa etmiş bir milletiz.

Bugün, aynı şekilde, o büyük medeniyetin izini süren, o büyük me-
deniyeti bugüne ve geleceğe taşıyan şehirler inşa edebiliriz.

Üstad Necip Fazıl’ın şu sözleri son derece anlamlıdır…

Diyor ki Üstad: “CEKETİMİZİN ASTARINDA KAYBETTİĞİMİZ GÜNE-
Şİ, BAŞKA İKLİMLERDE ARIYORUZ!”

Evet… Merhum Necip Fazıl’ın da söylediği gibi, ceketimizin asta-
rında kaybettiğimiz güneşi, başka iklimlerde, başka coğrafyalarda, 
taklitlerde aramamıza hiç ama hiç gerek yok.

Biz, kendi şehirlerimizi, tarihteki gibi muhteşem şehirlerimizi inşa 
edebilir; mevcuda sahip çıktığımız, muhafaza ettiğimiz gibi, yeni 
şehirler de imar edebiliriz.
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İDRAK, İNŞA VE İHYA… Evet… Biz, kadim ve zengin medeniyetimi-
zin İDRAKİYLE, yeni bir İNŞA hareketini başlatıp, ülkemizi, şehirle-
rimizi, 74 milyonu İHYA edecek yeni bir süreci başlattık.

Yahya Kemal’in ifadesiyle, kökü mazide olan bir atiyi inşa etmek 
için, Cemil Meriç’in ifadesiyle, kökü derinlerde bir çınarı yaşatmak 
için kolları sıvadık ve bugünlere ulaştık.

Bizim bir medeniyet tasavvurumuz var değerli kardeşlerim…

Biz yaşanabilir şehirler tasarlıyoruz.

Biz, çocuğundan yaşlısına kadar herkesin huzur içinde hayatını 
idame ettireceği şehirler tasarlıyoruz.

YOL MEDENİYETTİR diyor, şehirleri, ülkeleri, güvenli ve konforlu 
duble yollarla, hızlı trenlerle, artık herkesin binebildiği uçaklarla 
birbirine bağlıyoruz.

İşte, 6 bin 100 kilometre olarak devraldığımız bölünmüş yollara, 13 
bin 600 kilometre de biz ekledik ve bugün Türkiye’nin 19 bin 700 
kilometre bölünmüş yolu var.

Türkiye’yi hızlı trenle tanıştırdık, Ankara-Eskişehir’i bitirdik, Anka-
ra-Konya’da test sürüşlerini başlattık, Eskişehir-İstanbul’u, 

Ankara-Sivas’ı inşa ediyoruz.

KONUT MEDENİYETTİR dedik… 81 ilde, 800 ilçede, 490 bin modern, 
sağlıklı, sağlam konutun inşaatını başlattık, 360 bin tanesini teslim 
ettik.

MARKA ŞEHİRLER dedik… Her bir şehrimizi, kendi değerleriyle, 
kendi potansiyeliyle, kendi zenginliğiyle birer dünya şehri yapmayı 
önümüze hedef olarak koyduk.

DEMOKRASİ YERELDE BAŞLAR diyerek, demokrasiyi, özgürlük-
leri, evrensel değerleri, köylerden beldelere, ilçelerden şehirlere 
büyütmek, güçlendirmek için cesur, kararlı adımlar attık.

Biz 8,5 yılda Türkiye’ye, dünyaya şunu anlattık değerli kardeşlerim: 
Biz yapabiliriz, bu millet yapabilir… İsterse, arzularsa, karar verir-
se, bu ülke her engeli aşabilir, her hedefe ulaşabilir.

Özgüvenimiz var, kararlılığımız var, cesaretimiz var, pırıl pırıl 
gençlerimiz, birikimli iş gücümüz var ve biz Türkiye’yi yeniden inşa, 
yeniden imar edebiliriz, nitekim ediyoruz.

Mimar Sinan, ŞEHZADEBAŞI CAMİİ BENİM ÇIRAKLIK ESERİMDİR; 
SÜLEYMANİYE KALFALIK ESERİMDİR; SELİMİYE CAMİİ DE BENİM 

USTALIK ESERİMDİR demişti…

Biz O’nun izinden, onun aydınlattığı yoldan gidiyor, çıraklık ve 
kalfalık döneminin ardından, ustalık dönemi projelerinin ardına 
düşüyoruz.

Çok değerli katılımcılar,

Değerli kardeşlerim…

Öncelikle şunu ifade etmek durumundayım…

Önceki hafta açıkladığımız KANALİSTANBUL Projesi gibi, bugün 
açıklayacağımız proje de, BİR İSTANBUL PROJESİ OLMAKTAN 
ZİYADE, BİR TÜRKİYE PROJESİDİR.

İstanbul, Türkiye’nin özüdür, özetidir.

İstanbul, Türkiye’deki her 5 kişiden birinin yaşadığı şehirdir.

İstanbul, Türkiye Milli Geliri’nin yüzde 40’ını üreten bir şehirdir.

İstanbul, Türkiye’nin ortak değeri, ortak zenginliğidir.

İstanbul’a kazandırılan her bir eser, Türkiye’ye kazandırılmıştır.

İstanbul’da yükselen her bir eser, Edirne’den Iğdır’a kadar 81 vila-
yete yansımıştır.

KANALİSTANBUL nasıl bir Türkiye Projesi, nasıl bir Avrupa pro-
jesiyse, bugün açıklayacağımız projeler de bir Türkiye ve Avrupa 
projeleridir.

Sevgili İstanbullular…

Daha önce de açıkladığım gibi, 12 Haziran seçimlerinin hemen 
ardından, İstanbul içinde 2 yeni şehrin inşasına başlıyoruz.

Bu şehirlerden birini, İstanbul’un Avrupa yakasında, Karadeniz 
kıyısına inşa ediyor; diğerini de Anadolu yakasında kuruyoruz.

En baştan ifade ediyorum: Bu 2 yeni şehri, İstanbul’un nüfusunu 
artırmak, yükünü artırmak amacıyla değil, altını çizerek söylüyo-
rum; DEPREME HAZIRLIK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM AMACIYLA inşa 
ediyoruz.

Yakın zamanda İstanbul’a BAŞAKŞEHİR ve ESENLER ilçelerini, 
KAYABAŞI’nı kazandırmıştık.

Önceki hafta açıkladığımız KANALİSTANBUL Projemiz, benzer 
şekilde yeni yaşam alanlarının oluşmasını sağlayacak. 

Aynı şekilde, çok daha sağlıklı, kapsamlı, daha büyük ve tüm dün-
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yanın dikkatlerini üzerine toplayacak, yaklaşık 1’er milyon nüfuslu 
iki yeni kenti de böylece İstanbul’a, Türkiye’ye kazandırıyoruz.

Her iki şehir de, sadece ikamet amacıyla, uydu kentler olarak değil; 
ekonomik, ticari, turistik, sportif ve kültürel merkezler olarak yük-
selecekler.

Sağlam konutların yanında, sosyal, ekonomik ve ticari merkezleri, 
yeşil alanları, geniş caddeleri, mabetleri, spor ve kültür merkez-
leriyle her iki şehir de, İstanbul’un olduğu kadar, dünyanın cazibe 
merkezleri olacaklar.

Kuracağımız 2 yeni şehir, her şeyden önce, İstanbul’un depreme 
hazırlıklı bir metropol olma vasfını güçlendirecek.

Muhtemel bir İstanbul depreminin, Türkiye geneline 100 milyar lira 
hasar ortaya çıkaracağı düşünüldüğünde, kuracağımız 2 şehrin ma-
liyeti ülkemize hiçbir yük getirmeyecek. 

Fay hatlarından uzakta, depreme dayanıklı şekilde inşa edilecek bu 
şehirlere, İstanbul içindeki, deprem riski altındaki bölgeler taşına-
cak. Bu taşıma, tamamen gönüllülük esasına dayalı olacak, kimse 
mağdur edilmeyecek, hiç kimsenin hakkı yenmeyecek.

Sevgili İstanbullular…

Kuracağımız 2 yeni şehirle, İstanbul’un küresel bir şehir olma hü-
viyetini güçlendiriyor, İstanbul’un MARKA özelliğini daha fazla öne 
çıkarıyoruz.

Bu şehirlerle, sadece İstanbul’da değil, Marmara bölgesinde, 
sosyal ve ekonomik anlamda farklılıkları daha aşağıya çekiyor; çok 
daha planlı bir sanayileşme ve kentleşmenin yolunu açıyoruz.

2 şehir, yerel değerlerin yaşatıldığı, her türlü imkanın sunulduğu, 
yaşanabilir kentler olacaklar. 

Okulları, hastaneleri, yolları, havaalanı ve limanlarıyla, İstanbul 
kent merkezleri bağlantısıyla her türlü imkanı barındıracaklar.

İstanbul’un bir finans merkezi olma hedefi, bu iki yeni şehirle daha 
da güçlenmiş olacak. Ayrıca, her türlü turizm, kongre, fuar organi-
zasyonu için İstanbul çekim merkezine dönüşecek.

Bu iki şehir, İstanbul’un ruhuna, fiziki yapısına, özellikle de çevre-
ye zarar vermeyecek, tam tersine tüm bu unsurları güçlendiren, 
rahatlatan, nefes aldıran bir anlayışla inşa edilecekler.

Yeşil alana ve İstanbul’un su kaynaklarına hiçbir zarar verilmeye-
cek.

Avrupa yakasındaki şehir, biraz önce de ifade ettiğim gibi, Karade-
niz kıyısında, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerindeki maden alanlarına 
kurulacak.

Bu alanda şu anda zaten maden ocakları nedeniyle ekolojik denge 
bozulmuş durumda. 

Maden ocaklarının artık faaliyetlerini durdurduğu bu 40 bin hektar-
lık alan, kurulacak şehir sayesinde yeniden hayat bulacak, yeşile ve 
hayata kavuşacak. 

Hatta İstanbulluların, tabiata, denize, kültür ve spora ulaşım nokta-
ları bu şehrimiz olacak.

Avrupa yakasındaki bu şehrimizle birlikte, İstanbul’a, yıllık kapa-
sitesi 60 milyon yolcu olan, dünyanın en büyük havaalanlarından 
birini inşa edeceğiz.

Liman ve marinalarıyla, İstanbul ve Marmara Bölgesi için bu şehri-
mizi aynı zamanda bir ticari merkez olarak kurgulayacağız.

Bir Olimpiyat Köyü projesini de burada hayata geçirerek, spor nok-
tasında İstanbul’a çok önemli bir merkez kazandırmış olacağız.

Çok değerli katılımcılar,

Değerli kardeşlerim…

Tıpkı KANALİSTANBUL’da olduğu gibi, bu iki şehir projemiz de, 
ayrıntılı ve hassas bir etüt ve plan aşamasından sonra yükselmeye 
başlayacak.

Yer, süre, maliyet ve diğer ayrıntılar, etüt ve plan aşamasında daha 
da netleşecek.

Etüt ve plan aşamasında, elbette uzmanların, akademisyenlerin, 
sivil toplum örgütlerinin katkıları alınacak. 

Bu iki şehir, medeniyetimize, kültürümüze, İstanbul’umuza yaraşır 
şekilde hoşgörü ve istişare üzerine inşa edilecek.

Muhalefetin, bazı medya kuruluşlarının ve yazarların, bazı der-
nek, oda, sivil toplum örgütlerinin, her projeye olduğu gibi, bizim 
bu projelerimize de önyargılı yaklaşacaklarını; yeterli inceleme ve 
araştırma yapmadan, peşin hükümle eleştiri getireceklerini tahmin 
etmek güç değil.

Arzumuz o ki, ana muhalefet ve diğer muhalefet partileri, BURA-
DA İNSAN YOK, RANTİYE VAR gibi peşin ve hazır hüküm vermeden 
önce, böyle bir vizyonu kavrama, bu heyecanı paylaşabilme gayreti-
ne girebilsin.
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Belli çevreler, bu 2 şehir projesinin temel hedefleri arasında yer 
alan, çevrenin korunması hedefini ıskalamadan, çevre katliamın-
dan bahsetmesin.

Birinci, İkinci, Üçüncü Köprüye karşı çıkanların, geçmişte, Vatan 
Caddesi’ne, BURAYA UÇAK MI İNDİRECEKSİNİZ diye engel çıka-
ranların, bizim bu projelerimizdeki vizyonu da paylaşmayacaklarını 
tahmin edebiliyoruz.

Biz, coşkumuzu, heyecanımızı en üst düzeyde muhafaza ediyor, 
hayallerimizin peşinden koşmaya, hayalleri gerçeğe dönüştürmeye 
devam ediyoruz.

Biz, Türkiye için, İstanbul için, gerçekleşebilir, ulaşılabilir hedefler 
belirliyor, onları da tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz.

Bu 2 şehir, İstanbul’u ve Türkiye’yi 2023 hedeflerine bir adım daha 
yaklaştıracak.

Anadolu’da başlatacağımız benzeri projelerle, Türkiye, artık yeni, 
farklı bir döneme adımlarını atmış olacak.

Köklü medeniyetimizden ilham alarak, tarihimizden güç alarak 
başlattığımız bu projeler, 21’inci yüzyılın bir Türkiye Yüzyılı olması-
na kapı aralayacak.

İnanıyoruz, başaracağız.

İstanbul için, Türkiye için heyecan verici, umut verici, küresel viz-
yona sahip bu projelerin hayırlı olmasını diliyorum.

Projenin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum.

Bu tarihi güne bizimle tanıklık yaptığınız için, heyecanımızı paylaş-
tığınız için sizlere de şükranlarımı sunuyorum. 

Şimdi sizi, Avrupa yakasında kuracağımız şehrin bir simülasyonuy-
la baş başa bırakıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun…

 “ANKARA’NIN BAŞKENT VASFINI 
GÜÇLENDİRDİK”

Ankara Projeleri Basın Açıklaması (25 Mayıs 2011)

Sevgili Ankaralılar,

Çok değerli kardeşlerim…

Başkent Ankara için çok büyük bir heyecanı paylaştığımız bu tarihi 
günde, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Birazdan açıklayacağım projelerin, Ankara’mız için, Ankaralı tüm 
kardeşlerimiz için, Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum.

Bildiğiniz gibi, şu ana kadar İstanbul için 2 büyük proje açıkladık.

Bunlardan biri KANALİSTANBUL Projesi, diğeri de İstanbul için 2 
Şehir Projesi…

İnşallah, 12 Haziran seçimlerinin ardından, bu projelerin plan-etüd 
çalışmalarını başlatıyoruz.

Ben, İstanbul projelerimizi açıklarken, bazı hususların altını özel-
likle çizdim…

İstanbul’daki projeler, lokal, yerel projeler değil. O projeler, 

İstanbul’u ilgilendirdiği kadar, Trakya’yı ilgilendirdiği kadar, onlar-
dan çok daha fazla Türkiye’yi ilgilendiriyor.

O projelerde 10 binlerce kişinin çalışacak olması, projeler tamam-
landığında ortaya çıkacak sanayi, ticaret ve yaşam merkezleri, 
ortadan kalkacak risk ve elde edilecek gelir, tüm Türkiye tarafın-
dan paylaşılacak.

Yine ben, o projeleri açıklarken, benzeri projelerin başka kentler 
için de hazırlandığını ifade ettim.

Şu anda neredeyse 81 vilayetin tamamında çok büyük projeler uy-
guluyoruz. Bölünmüş yollar, hastaneler, üniversiteler, derslikler, 
stadyumlar, adalet merkezleri, yerel hizmetler ve kentsel dönü-
şümlerle 81 vilayetin çehresi değişiyor.

Bütün bu projelere ek olarak, İstanbul’un ardından, Ankara, İzmir 
ve Diyarbakır için yine büyük projelere hazırlandık ve hazırlanıyo-
ruz.
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İşte bugün, Ankara için hazırlanan bu projeleri sizlerle paylaşaca-
ğız.

Değerli kardeşlerim,

Sevgili Ankaralılar…

Ankara, köklü bir tarihe sahip bir şehrimiz.

Burada, 5 ŞEHİR adlı eserin yazarı AHMET HAMDİ TANPINAR’ın, 
ANKARA ile ilgili şu satırlarını özellikle sizlerle paylaşmak istiyo-
rum…

DİYOR Kİ TANPINAR… “ASIRLAR İÇİNDE UĞRADIĞI İSTİLALAR, 
ÜST ÜSTE YANGINLAR VE YAĞMALAR, ANKARA’DA GEÇMİŞ 
ZAMANLARIN PEK AZ ESERİNİ BIRAKMIŞTIR. TÜRK KÜLTÜRÜ-
NÜN KENDİNDEN EVVEL GELMİŞ MEDENİYETLERDEN KALAN 
ŞEYLERLE BU KADAR CANLI SURETTE RASTGELE KARIŞTIĞI, 
HAŞIR NEŞİR OLDUĞU PEK AZ YER VARDIR. KALE’DE VE ONUN 
ETEĞİNE SERPİLMİŞ MAHALLELERDE, TÜRK VELİLERİ, ROMA VE 
BİZANS TAŞLARIYLA SARMAŞ DOLAŞ YATARLAR. DEDELERİMİZİN 
MEZARLARINDAN ÇIKAN YEŞİLLİKLER HANGİ İTİKATLARIN ET-
RAFINDA YONTULDUKLARI BELLİ OLMAYAN ÇOK ESKİ TAŞLARI 
KENDİ RAHMANİYETLERİ İLE YUMUŞATIRLAR.”

Evet… Ankara, gri devlet binalarından, kravatlı, takım elbiseli ciddi 
devlet adamlarından, sadece modern bir şehir hüviyetinden ibaret 
değildir.

ANKARA, SELÇUKLU HÜKÜMDARLARI ALAADDİN KEYKUBAT, 
2’İNCİ KILIÇARSLAN, SULTAN MUHİDDİN MESUT’UN; OSMANLI 
SULTANLARI ORHAN GAZİ’NİN, 2’İNCİ MURAD’IN; ELBETTE Kİ 
AKŞEMSEDDİN VE HACI BAYRAM VELİ’NİN, ÜSTAD NECİP FA-
ZIL’IN HOCASI, BAĞLUM’DA MEDFUN ABDULHAKİM ARVASİ’NİN 
ŞEHRİDİR.

ANKARA, İSTİKLAL ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF’İN ŞEHRİDİR.

ANKARA 23 NİSAN 1920’DE, GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN ÖNDERLİ-
ĞİNDE, BİR CUMA NAMAZININ ARDINDAN, ULUS’TA, ESKİ MEC-
LİS BİNASI ÖNÜNDE, KUR’AN-I KERİM VE DUALARLA AÇILMIŞ 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN ŞEHRİDİR.

Yani Ankara, Cumhuriyetimizin filizlendiği, bir çınara dönüştüğü, 
İstiklal Savaşımızı sevk ve idare eden bir şehirdir.

Ankara, hem modern bir Avrupa Başkenti, hem modern bir Cum-
huriyet şehri, hem de bir tarih, kültür ve medeniyet şehridir.

Değerli Ankaralılar…

Ankara, 1923’te Başkent ilan edildiğinde, nüfusu yaklaşık 40 bin 
olan bir Anadolu kasabasıydı.

Şu anda nüfus 5 milyona yaklaşmış durumda.

Ne yazık ki, Ankara nüfus olarak böyle çok hızlı şekilde büyürken, 
şehir buna hazırlıklı şekilde planlanmadı.

Böyle bir nüfus projeksiyonu yapılmadığı için, Ankara’da kentleş-
me çok çarpık şekilde gelişti.

Sadece artan nüfus değil, büyüyen, gelişen kamunun ihtiyaçları da 
sağlıklı bir plana tabi tutulmadı.

AK Parti olarak, tüm şehirlerimiz gibi, Ankara’ya da nefes aldır-
mak, Ankara’nın Başkent vasfını güçlendirmek, çehresini değiştir-
mek için çok yoğun gayret sarf ettik ve etmeye de devam ediyoruz.

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum…

Ankara, Cumhuriyetin kalbi, bu milletin idare merkezidir.

Ankara, diğer 80 vilayetin, umutlarını bağladığı, çözüm beklediği, 
vizyon beklediği bir şehirdir.

Ne yazık ki Ankara, uzun yıllar boyunca, bırakınız diğer 80 vilayetin 
derdine çare olmayı, kendi köylerine, kendi ilçelerine dahi çözüm 
üretememiş, derman bulamamıştır.

Kızılcahamam’dan, Çamlıdere’den, Çubuk’tan tutunuz, güneyde 
Bala, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren’e kadar; Doğu’da Elma-
dağ’dan tutunuz, Batıda Güdül, Beypazarı, Nallıhan’a kadar, Anka-
ra yıllarca hizmete hasret kalmıştır.

Her zaman ifade ediyorum: Ankara, sadece Hakkari’ye, Iğdır’a, 
Edirne’ye, Muğla’ya değil; yanı başındaki Çankırı’ya, Kırıkkale’ye, 
Konya’ya, Eskişehir’e dahi binlerce kilometre uzakta kalmıştır.

Ankara’da ticaretin, Ankara’da sanayinin gelişmesi, tıpkı Kayseri, 
Konya, Denizli gibi, Anadolu kaplanlarının kendi çabalarıyla, kendi 
mücadeleleriyle olmuştur.

3 Kasım seçimlerinden itibaren ise, Ankara, farklı bir kimliğe, 
farklı bir hüviyete bürünmüştür.

Ankara bugün, sadece diğer 80 vilayete değil, Kabil’e, Sana’ya, 
Beyrut’a, Kahire’ye, Saraybosna’ya, Bağdat’a dahi çok ama çok 
yakın bir şehir haline gelmiştir.
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Ankara bugün, sadece Türkiye’nin başşehri değil, dünyanın takip 
ettiği, izlediği, acaba ne diyecek diyerek merakla takip ettiği, gün-
demi belirlenen değil, gündem belirleyen bir başşehir, bir başkent 
oldu.

Dün, Ayaş’a, Sincan’a, Keçiören’e elini uzatamayan Ankara, bugün 
Açe’ye, Şili’ye, Haiti’ye kadar elini uzatıyor.

Dün Kazan’a, Gölbaşı’na, Kalecik’e, Mamak’a sesini duyuramayan 
Türkiye, bugün Medeniyetler İttifakına başkentlik yapıyor.

Dün Altındağ’ı, Yenimahalle’yi, Akyurt’u, Polatlı’yı, Pursaklar’ı, 
Etimesgut’u duymayan, duyamayan Ankara, bugün bütün uluslar 
arası denklemlerde BEN DE VARIM diyor.

Biz sadece Ankara’yı büyütmekle, Ankara’yı güzelleştirmek, Anka-
ra’nın çehresini değiştirmekle kalmadık, aynı zamanda Ankara’yı 
uluslar arası bir kent, uluslar arası bir Başkent haline dönüştür-
dük.

Şimdi açıklayacağımız büyük projelerle, işte Ankara’nın bu vasfını 
daha da güçlendiriyoruz.

Ankara’nın başkent vasfını, modern görünümünü, itibarını şimdi bu 
projelerle daha da ileri standartlara kavuşturuyoruz.

Ankara’daki bu projelerle, Türkiye’nin kalbi Ankara’yı, dünyaya ör-
nek bir şehir, vizyon bir şehir, marka bir şehir haline getiriyoruz…

Sevgili Ankaralılar,

Değerli kardeşlerim…

Şimdi, Ankara için projelerimizi tek tek sizlere açıklamak istiyo-
rum.

Bu projelerin bir kısmına zaten başlandı ve devam ediyor; bu baş-
lanan projeleri hızla tamamlayacağız.

Bir kısmını 12 Haziran’ın hemen ardından başlatıyor ve kısa sürede 
tamamlamayı hedefliyoruz.

Değerli Ankaralılar,

Sevgili vatandaşlarım…

ANKARA İÇİN İLK PROJEMİZ: SAVUNMA SANAYİİ PROJELERİ…

ANKARA SAVUNMA SANAYİMİZİN BAŞKENTİ. İNŞALLAH, YENİ 
PROJELERLE ANKARA’NIN BU VASFINI DAHA DA GÜÇLENDİRİ-
YOR, DÜNYANIN EN BÜYÜK SAVUNMA SANAYİİ MERKEZLERİN-

DEN BİRİ HALİNE GETİRİYORUZ.

Savunma Sanayii sektörünün cirosu 2004-2010 yılları arasında 
yüzde 100’den fazla bir artışla 1.3 Milyar dolardan 2.7 Milyar dolara 
çıktı.

Savunma teçhizatımızın yüzde 25’i içerden karşılanırken, şimdi biz 
yüzde 52’sini içerden, Türkiye’den karşılıyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tank, savaş gemisi, insansız uçak, gü-
dümlü roket gibi ihtiyaçlarının büyük çoğunluğu artık ülkemizde 
tasarlanıp üretiliyor. Savaş uçağı ve nakliye uçağı üretimlerinde 
Türkiye uluslararası konsorsiyumların üyesi haline geldi.

Dünyadaki en büyük 100 savunma sanayi firması içinde Türki-
ye’den 2 firma (ASELSAN ve TAI) bulunuyor.

Savunma Sanayiinin yüzde 80’i Ankara’da bulunuyor ve söz konusu 
büyüme Ankara firmaları tarafından sağlandı. 

2016 yılındaki Savunma Sanayi ciro hedefi 8 Milyar dolar. Bunun en 
az 6 Milyar doları Ankara’daki savunma sanayi şirketleri tarafından 
gerçekleştirilecek.

Ankara’da üretilen ATAK Helikopteri ve ANKA İnsansız Hava Aracı-
mız uçuşlarına başladı.

İlk milli tasarım GÖKTÜRK Uydumuz TAI-TÜBİTAK işbirliğinde 
Ankara’da üretildi, 2012 yılında uzaya fırlatılacak.

Ankara’daki büyük savunma sanayi firmaları yan sanayi ve KO-
Bİ’lere büyük oranda iş imkânı sağlıyor. Sadece OSTİM’de yerleşik 
70’den fazla firma savunma sanayiine yüksek katma değerli üretim 
yapıyor. SİNCAN ve BAŞKENT Organize Sanayi Bölgeleri’nde sa-
vunma sanayine yönelik üretimler artarak devam ediyor. Önümüz-
deki süreçte bu merkezlerimiz daha da önemli olacak.

Radar tasarım ve üretim merkezi’ni de Gölbaşı’nda kuruyoruz.

ASELSAN tarafından 100 Milyon doların üzerinde bir yatırımla 
Radar ve Elektronik Harp tasarım ve üretim merkezi kurulacak. Bu 
tesisin 2 yıl içinde faaliyete geçmesini planlıyoruz.

2’NCİ PROJEMİZ, UZAY VE UYDU MERKEZİ DE TAI TESİSLERİ İÇİN-
DE FAALİYETE GEÇECEK.

100 Milyon dolar civarında bir yatırımla kurulacak bu tesiste askeri 
uydular ile birlikte TÜRKSAT’a ait haberleşme uydularının üretimi 
gerçekleştirilecek.
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Ankara böylece savunma sanayinde uydu ve uzay merkezi konu-
muna yükselecek.

3’ÜNCÜ PROJEMİZ: ANKARA’YA YENİ BİR ADALET SARAYI YAPI-
YORUZ…

Mevcut Adalet Sarayı, Ankara’nın yükünü taşıyamayacak bir hacme 
ulaştı. 300 bin metrekare kapalı alana sahip, yeni ve daha büyük 
bir adalet sarayını Ankara’ya kazandırmış olacağız.

4’ÜNCÜ PROJEMİZ: ANKARA’YI, BÖLGENİN SAĞLIK MERKEZİ 
HALİNE GETİREREK, ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BİR SAĞLIK 
BAŞKENTİNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ.

Toplam 7 bin yatak kapasitesiyle, 2 milyon 800 bin metrekare ala-
na kurulu iki ŞEHİR HASTANESİ’nde, toplam 2 genel ve 14 ihtisas 
hastanesi olacak.

Bu iki ŞEHİR HASTANESİ’Nİ, Keçiören Etlik semtinde ve Bilkent’te 
inşa edeceğiz.

ANKARA İÇİN 5’İNCİ PROJEMİZ, 45 BİN SEYİRCİ KAPASİTELİ, 
UEFA KRİTERLERİNE UYGUN BİR STADYUM PROJESİ.

Son derece modern bir mimariyle, Ankara’nın silüetini değiştire-
cek bu stadyumu, çevresine yapacağımız spor kompleksi ile, Anka-
ra’da sporun kalbinin attığı bir merkez olarak inşa edeceğiz.

Evet… Bu projeler, Ankara’nın görüntüsünü değiştireceği kadar, sa-
nayi, ticaret, turizm, sağlık ve spor noktasında Ankara’ya çok farklı 
boyut kazandıracak.

Geliyorum diğer projelere…

2010 YILINDA ANKARA’DA KURDUĞUMUZ YILDIRIM BEYAZID ÜNİ-
VERSİTESİ’Nİ FARKLI BİR KONSEPTLE TASARLAYARAK, ULUSLAR 
ARASI BİR BİLİM MERKEZİ OLARAK BÜYÜTECEĞİZ.

Yüzde 25’i uluslar arası öğrencilerden oluşacak Üniversite, yakla-
şık 25 bin öğrencisiyle ülkemizin ve bölgemizin hizmetinde olacak. 
Üniversite, 2023 hedeflerimizi akademik anlamda desteklerken, 
2023’te bir bilim merkezine dönüşecek Türkiye’de, önemli bir aktör 
haline gelecek.

AKYURT İLÇEMİZE, 1 MİLYON 800 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNE 
KURULU ULUSLAR ARASI STANDARTLARDA BİR FUAR MERKEZİ 
İNŞA EDİYORUZ.

Böylece Ankara’nın bir fuar kenti olma vasfını da güçlendiriyoruz.

BİR BAŞKA ÖNEMLİ PROJEMİZ: ANKARA’YA YENİ HAYVANAT BAH-
ÇESİ…

Ortadoğu’nun en büyük Hayvanat Bahçesi’ni Ankara’da inşa edece-
ğiz.

1 milyon 700 bin metrekare alan üzerine kurulu bu hayvanat bahçe-
sinde, ayrıca bir lunapark ve gösteri merkezi bulunacak. 

Başta çocuklarımız olmak üzere, tüm Ankara’nın, hatta tüm Türki-
ye’nin gelip ziyaret edeceği, Ankara’ya gelenlerin mutlaka görmek 
ve gezmek isteyeceği, uluslar arası standartlarda bir hayvanat bah-
çesini Ankara’ya kazandıracağız.

ANKARA’NIN MERKEZİNDE, HIDIRLIKTEPE’DE, BİR İNANÇ VE TA-
RİH MÜZESİ İNŞA EDECEĞİZ.

Hıdırlıktepe’de kentsel dönüşüm kapsamında inşa edeceğimiz bu 
müzelerde, tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize ait, eserler, 
Müslüman mucitlerin eserlerinin numuneleri, gösteri merkezleri 
bulunacak.

ULUS TARİHİ KENT PROJEMİZ DEVAM EDİYOR…

Hacıbayram Camii merkez olmak üzere, tüm o çevreyi, Kale’nin 
eteklerini, Altındağ’ı, hapishane ve çevresini gecekondulardan, 
çirkin görüntülerden tamamen temizleyecek, Ankara’nın kalbindeki 
çarpık yapılaşmayı estetik bir görünüm ve mimariye kavuşturacağız.

KIZILAY’A FARKLI BİR ÇEHRE KAZANDIRIYORUZ. BU DA PROJE-
LERİMİZ ARASINDA.

Kızılay’daki bütün binalara, kent estetiğine, mimari estetiğe uygun 
şekilde farklı bir görünüm kazandıracağız.

BİR BAŞKA PROJEMİZ, MİLLİ BOTANİK PARKI…

Türkiye’de ilk kez bu boyutta, bu konseptte bir botanik parkı oluş-
turuyoruz.

Eskişehir yolu üzerinde, 2 bin dekar alan üzerine, 83 milyon TL tu-
tarında bir yatırımla inşa edeceğimiz bu botanik parkında, Türkiye 
genelinde yetişen 4 bin endemik bitki, açık alanda ve seralarda 
ziyaretçileri karşılayacak.

Ayrıca kütüphane, ürün bankaları, eğitim ve araştırma tesisleriyle 
bu park, botanik bir bilim merkezi haline de dönüşecek.

BU BÖLÜMDE SON PROJEMİZ, TERMAL TURİZM PROJELERİ…

Ankara ve ilçeleri, termal su noktasında oldukça zengin. Ancak bu 
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su, planlı şekilde kullanılmadığı için, potansiyel yeterince değer-
lendirilemiyor.

Kızılcahamam, Güdül, Haymana, Çubuk, Çamlıdere, Ayaş ve Bey-
pazarı’ndaki termal su kaynaklarını, yeni bir konseptle değerlen-
direcek, tesisler inşa edecek ve Ankara’yı termal sağlık turizminin 
de başkentine dönüştüreceğiz.

Sevgili Ankaralılar,

Değerli kardeşlerim…

Ankara için projelerimiz bitmedi…

ANKARA’YI ULAŞIMIN DA KALBİ HALİNE GETİRİYORUZ.

ANKARA – ESKİŞEHİR HIZLI TREN HATTINI ÖNCEKİ YIL HİZMETE 
ALDIK.

ESKİŞEHİR – İSTANBUL ETABI HIZLA DEVAM EDİYOR.

ANKARA KONYA HATTI BİTTİ, TEST SÜRÜŞLERİ YAPILIYOR, İN-
ŞALLAH BİR KAÇ HAFTA İÇİNDE O HATTI DA HİZMETE ALIYOR, 
ANKARA KONYA ARASINI 1 SAAT 15 DAKİKAYA İNDİRİYORUZ.

ANKARA – YOZGAT – SİVAS – ERZİNCAN HATTININ ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDİYOR.

ANKARA – AFYONKARAHİSAR, UŞAK VE İZMİR HATTININ DA ÇA-
LIŞMALARINA BAŞLAYACAK, ANKARA’YI HIZLI TRENİN MERKEZİ, 
KESİŞME NOKTASI, ORTAK İSTASYONU KONUMUNA YÜKSELTE-
CEĞİZ.

ANKARA MERKEZ OLMAK ÜZERE 3 OTOYOL PROJEMİZ VAR.

ANKARA – NİĞDE, ANKARA – İZMİR, ANKARA – SAMSUN ARASIN-
DA OTOYOL İNŞA EDECEK, KARAYOLLARI NOKTASINDA DA ANKA-
RA’NIN MERKEZİ KONUMUNU GÜÇLENDİRECEĞİZ.

Ankara Niğde otoyolu, Edirne’den Habur’a kadar önemli ölçüde 
bitirilmiş otoyol projesinin bir parçası. Bu etabı tamamladığımızda, 
Şanlıurfa – Habur kısmı da bitirildiğinde, Edirne Habur’a kesintisiz 
otoyolla bağlanmış olacak.

285 kilometre otoyol ve 57 kilometre bağlantı yoluyla Ankara Po-
zantı arasında 342 kilometre yüksek standartlı yol inşa edeceğiz.

Ankara – Samsun arasında inşa edeceğimiz yolun uzunluğu 432 
kilometre.

Ankara-İzmir arasında ise toplamda 535 kilometre yeni yol inşa 
edeceğiz.

ANKARA, HAVAYOLU ULAŞIMINDA TRANSFER MERKEZİ HALİNE 
GELİYOR.

40 iç hat ve 16 dış hat olmak üzere 56 noktaya uçan Anadolu Jet, 
2011’deki 7,5 milyon yolcu hedefine doğru hızla ilerliyor.

Ankara merkezli yapılan bu uçuşlar, Ankara’yı havayolunda da 
merkeze dönüştürecek.

ŞEHİR İÇİ TRAFİĞE İLİŞKİN ÇALIŞMALARIMIZ DA DEVAM EDİYOR.

KIZILAY – ÇANKAYA, KIZILAY KEÇİÖREN VE BATIKENT – SİNCAN 
METRO HATLARINI HIZLI ŞEKİLDE TAMAMLIYORUZ.

BUNLARA EK OLARAK, KIZILAY – AKYURT FUAR ALANI – HAVAA-
LANI ARASINDA YENİ BİR RAYLI SİSTEM İNŞA EDECEĞİZ.

BÜYÜK ORANDA ESENBOĞA YOLU REFÜJÜNÜN ÜZERİNE İNŞA 
EDECEĞİMİZ BU HAT, UCUZ, MODERN VE GÜVENLİ OLACAĞI KA-
DAR, İNŞAAT SIRASINDA ULAŞIMI DA ENGELLEMEYECEK.

BİR BAŞKA PROJEMİZ, TÜNEL…

KEÇİÖREN İLE İSTANBUL BULVARI ARASINA İNŞA EDECEĞİMİZ 
TÜNEL, KEÇİÖREN’İ İSTANBUL, ESKİŞEHİR VE KONYA YOLUNA 
BAĞLAYACAK. 

15 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ BU TÜNEL, 3 YIL İÇİNDE TA-
MAMLANARAK, ŞEHİRİÇİ TRAFİĞİNE BÜYÜK RAHATLAMA SAĞLA-
YACAK.

GELİYORUM EN BÜYÜK PROJELERE…

KUZEY ANKARA PROTOKOL YOLU KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 
DEVAM EDİYOR.

Biliyorsunuz, protokol yolu üzerindeki o çirkin yapılaşmayı ortadan 
kaldırdık, hemen tamamı gecekondu olan 6 bin 760 konut yıkıldı.

Toplamda buraya 18 bin konut yapacağız. Şu an itibariyle 8 bin 100 
konutu TOKİ tamamladı.

Protokol Yolunu Keçiörene doğrudan bağlayacak, virajlardan 
kurtaracak 3 kilometrelik tünel ve viyadük inşaatımız hızla devam 
ediyor.

Bu alanda, rekreasyon alanlarını, gölet, otel, kongre merkezini de 
inşa ediyoruz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM NOKTASINDA ÖNEMLİ PROJELERİMİZDEN 
BİR TANESİ DE MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ.



248 249

BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU

Halen devam eden bu proje ile, Ankara’nın en yoğun gecekondu 
bölgesi olan Mamak’a yeni bir çehre kazandırıyoruz.

950 hektarlık bir alanı, 14 mahalleyi kapsayan bu proje çerçevesin-
de 13 bin 750 gecekondu yıkılacak ve modern konutlar inşa edile-
cek.

Şu ana kadar 1.675 gecekondu yıkıldı, 500 konut inşa edildi, bu 
projeyi daha da hızlandıracağız.

50’İNCİ YIL KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI AYNI ŞEKİLDE 
DEVAM EDİYOR. 

108 hektar alan üzerinde, 2 bin 600 gecekondu yıkılacak ve burada 
da 8 bin 400 konut inşa edilecek.

GELİYORUM EN BÜYÜK PROJEMİZE…

SEVGİLİ ANKARALILAR,

SEVGİLİ KARDEŞLERİM…

TIPKI İSTANBUL GİBİ, ANKARA’DA DA YENİ BİR ŞEHRİN İNŞA VE 
İMARINA 12 HAZİRAN SEÇİMLERİNİN ARDINDAN BAŞLAYACAĞIZ.

GÜNEYKENT ADINI VERDİĞİMİZ BU PROJEYLE, ANKARA’YA, 500 
BİN KİŞİLİK YENİ BİR ŞEHİR KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ.

SADECE KONUT, SADECE UYDU KENT OLARAK DEĞİL, ANKA-
RA’NIN ÖNEMLİ BİR MERKEZİ, BİR YAŞAM ALANI OLARAK BU 
ŞEHRİ TASARLIYORUZ.

İSTANBUL’DA OLDUĞU GİBİ, ANKARA’DA DA, ŞEHRİN KURULA-
CAĞI ALAN HAKKINDA ŞİMDİLİK BİLGİ VERMİYORUZ.

ANCAK ÇALIŞMALAR TAMAM, 12 HAZİRAN’IN HEMEN ARDINDAN 
BU ÇALIŞMALAR DA SOMUTLAŞMAYA BAŞLAYACAK.

Sevgili Ankaralılar,

Değerli kardeşlerim…

Bu açıkladığımız projeler, biraz önce de ifade ettiğim gibi, bir kısmı 
daha önce başladığımız, devam eden projeler. Şimdi, 12 Haziran’ın 
ardından biz bu projelere hız vereceğiz.

Diğer projeler ise bizim yeni projelerimiz. Bunları da 12 Hazi-
ran’dan sonra başlatacak ve en kısa sürede tamamlayarak Anka-
ra’ya kazandıracağız.

Çok boyutlu, çok kapsamlı bu projeler, Ankara’nın çehresini oldu-
ğu kadar, açıkçası kaderini de değiştirecek.

Zira, her biri uygulanabilir, gerçekleşebilir, bizim için artık çok 
kolay olan bu projeler, istihdama çok önemli katkı sağlayacak.

Sanayi ve ticaret boyutunun yanında, gerek inşa aşamasında, ge-
rek sonrasında, on binlerce insanımız bu projelerde çalışacak ve 
ekmeğini kazanacak.

Uzun vadede, tüm bu projeler, Ankara için önemli bir gelir kaynağı 
olacak.

Türkiye genelinden, hatta yurtdışından gelen ziyaretçiler için Anka-
ra artık çok önemli bir turizm merkezine dönüşmüş olacak.

BİZ YAPTIK…

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZ SIRASINDA 
YAPMIŞTIK.

HÜKÜMET DÖNEMİMİZDE YAPTIK VE YAPIYORUZ.

12 HAZİRAN’DAN SONRA, USTALIK DÖNEMİNDE İNŞALLAH DAHA 
BÜYÜĞÜNÜ, DAHA FAZLASINI HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ.

TÜM BU PROJELERİN ANKARA’YA, ANKARALILAR’A, TÜM TÜRKİ-
YE’YE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM.

GEREK PROJELERİN HAZIRLANMASINDA EMEĞİ GEÇEN, GEREK 
UYGULAYACAK OLAN TÜM KURUMLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI 
SUNUYORUM.

İSTİKRAR SÜRSÜN, TÜRKİYE BÜYÜSÜN DİYEREK, HEPİNİZİ SEV-
GİYLE, SAYGIYLA SELAMLIYOR, HER BİRİNİZİ ALLAH’A EMANET 
EDİYORUM.  

“ŞEHİRLER AİLELERE DEĞİL, 
AİLELER ŞEHİRLERE HÜKMETMELİ”

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Yerel 
Yönetimler Ve Aile Sempozyumu Açış Konuşması 

(2 Nisan 2012)

Çok değerli misafirler,

Değerli katılımcılar,

Sevgili kardeşlerim,
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Hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; AK Parti Genel Merkez Yerel 
Yönetimler Başkanlığımızca düzenlenen, Yerel Yönetimler ve Aile 
konulu sempozyumun başarılı geçmesini diliyorum.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, Yerel Yönetimler Başkan-
lığımıza, akademisyenlerimize, bilim insanlarımıza, çok değerli 
belediye başkanlarına, kısacası tüm katılımcılara, tüm katkı veren-
lere yürekten teşekkür ediyorum.

Özellikle yurtdışından katılan değerli misafirlerimize, Filistin 
Ramallah Belediye Başkanı Sayın JANET MİHAYİL’e; Ukrayna Kiev 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın ALEKSANDIR POPOV’a hoş-
geldiniz diyor; yapacakları katkılardan dolayı şimdiden kendilerine 
şükranlarımı sunuyorum.

Konuşmamın hemen başında, Aile Projeleri üreten Belediye Baş-
kanlarımızı, birinci olan, dereceye giren başkanlarımızı da kutlu-
yor, başarılarının devamını temenni ediyorum.

Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim…

Eski çağlarda, bazı savaşçı kavimlerin şehirlerden korktuğu ve 
şehirlere girmediği söylenir.

Bu kavimler, şehirlerin bir ruhu olduğuna; şehirlerin, içinde ya-
şayan insanları şekillendirdiğine inanıyor; fethettikleri her şehri 
de, adeta taş üstünde taş kalmayacak derecede yıkıyor, yakıyor, 
haritadan siliyorlardı. 

Şehre düşman olan bu savaşçı kavimler, şehre ait izleri, yani me-
deniyeti de ortadan kaldırıyor, geçmişe ait tüm eserleri, özellikle 
kitapları, kütüphaneleri tek tek yakıyorlardı. 

Bu elbette, üzerinde düşünülmesi gereken çok büyük bir yanlıştı.

Nitekim, bizim miras olarak devraldığımız medeniyetimiz, altını 
çizerek ifade ediyorum, şehrin insanı değil, insanın şehri şekillen-
dirdiği bir medeniyettir.

Elbette ki şehir, adı üstünde, içinde yaşayanları şehirleştirmiş, 
medenileştirmiştir. 

Ama o medenileşme, insanı merkeze alan, insan odaklı, insana 
göre kalıba girmiş bir şehrin şekillendirmesidir.

Bizim inşa ettiğimiz tarihteki şehirlerimize baktığınızda, hep önce 
insanı görürsünüz…

Tarihi Konya’da, Bursa’da, Edirne’de, Sivas’ta, İstanbul’da, hatta 
Saraybosna’da, Üsküp’te, Selanik’te, Kudüs’te, Mekke ve Medi-
ne’de, insanı yutan değil, insanı yücelten, insanı öne çıkaran bir 
mimari tarzla karşılaşırsınız.

Minareler, kubbeler, rastgele değil, şehre bir estetik, bir muhab-
bet kazandırmak kaygısıyla adeta göğe uzatılmıştır.

Çeşmeler, sebiller, su ihtiyacını karşıladıkları kadar, şehre güzel-
lik katmak amacıyla tasarlanmıştır.

Mahalleler, sokaklar, evler, hatta evlerin cumbaları, hatta o cum-
balara konulan çiçekler, hep insanı merkeze alan, insanın huzur ve 
konforunu gözeten bir anlayışla inşa edilmiştir.

Ne zaman ki kendi medeniyetimize, kendi tarihimize, kendi mimari 
anlayışımıza sırt çevrilmiştir,  işte o zaman hem şehirler bozul-
muş, hem de şehirde yaşayan insanlar yıpranmaya başlamıştır.

Artık insan için değil arabalar için; çocuklar için değil ticaret için; 
yaşlılar için değil hızlı yaşayanlar için kentler inşa edilirken, şe-
hirler bozulmuş, titizlikle korunması gereken pek çok hassasiyet 
kaybedilmiştir. 

Bakın, tarihte, İstanbul’da öyle mahalleler, öyle sokaklar vardı ki, 
evlerin cumbalarına konulan çiçeklerin rengi dahi bir anlam ifade 
ediyor, bir mesaj veriyordu.

Örneğin, evinde hasta olan aile, cumbasına sarı çiçek koyuyor, 
sokaktan geçenlerin gürültü yapmamasını bu yolla rica ediyordu.

Bugün ise, her sokağa araçlar giriyor, motor gürültüsünün üze-
rine, hastayı, çocuğu, yaşlıyı düşünmeden, günün ve gecenin her 
saatinde kornaya basılıyor.

İşte eğer şehri, insana göre değil, araçlara, otomobillere göre di-
zayn ederseniz, o zaman siz şehre değil, şehir size hükmeder.

Ben, şehir tasavvurumuzun, sadece bir nostalji olarak kalmasının, 
hem kendimize, hem tarihimize, kültürümüze ve medeniyetimize 
bir haksızlık olduğunu düşünüyorum.

Elbette geriye dönüş mümkün değildir, elbette, o tarihi şehirleri 
inşa etmek kabil değildir.

Ancak, oradaki anlayışı, felsefeyi, yaklaşımı idame ettirmek, ora-
daki bakışı, tasavvuru bugüne taşımak, en azından bundan sonra 
şehirleri farklı bir konseptle inşa etmek elbette ki mümkündür.
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Biz, tıpkı kendi tarihimizde, tıpkı kendi medeniyetimizde olduğu 
gibi, insan merkezli şehirler inşa etmek zorundayız.

Şunu da burada açık açık ifade etmek durumundayım:

Modern şehirler, insanı ötelediği gibi, maalesef aileyi de öteleyen, 
hatta aile kurumunu doğrudan hedef alan bir anlayışla yükseliyor-
lar.

Şehirler, ailelere, aile mahremiyetine, aile birlikteliğine ve aile 
kutsiyetine aykırı şekilde genişliyorlar.

Yani insan şehre hükmetmiyor; tam tersine, modern şehirler maa-
lesef insana hükmediyor ve insanı hapsediyor.

İşte biz, bunu tersine çevirmek, en azından bunu tersine çevire-
cek, gelecek nesillere örnek teşkil edecek bir tarzı, anlayışı hakim 
kılmak mecburiyetindeyiz.

Değerli arkadaşlarım…

Aile, toplumun da, ülkenin de, geleceğin de nüvesidir, çekirdeğidir.

Ailenin olmadığı, ailenin parçalandığı, örselendiği bir toplumun, 
istikbale umutla bakması asla ve asla söz konusu değildir.

İnsana saygının kaynağı ailedir.

Hoşgörünün kaynağı ailedir.

İtimadın, dürüstlüğün, çalışkanlığın, vatanseverliğin kaynağı aile-
dir.

Aynı şekilde, demokrasinin de kaynağı ailedir.

Aile, toplumu da, ülkeyi de ayakta tutan en önemli, en sağlam 
tuğladır.

O tuğla çekilip alındığında, o tuğla çürütüldüğünde, kaçınılmaz ola-
rak toplum çürüyecek, kaçınılmaz olarak ülke çökecektir.

Aile, AK Parti’nin siyaset anlayışının merkezinde yer alan bir ku-
rumdur.

Bizim siyaset anlayışımızda, bu siyaset anlayışının ürettiği her 
icraatımızda, dikkat ediniz, en önce aile düşünülmüş, en önce aile 
gözetilmiştir.

Eğitim aile için vardır, sağlık, adalet, emniyet aile için vardır, eko-
nomi aile içindir, enerji, tarım aile içindir.

Elbette ki, bizim yerel yönetim anlayışımızın da merkezinde, teme-
linde aile vardır.

AK Partili belediyeleri, diğerlerinden ayıran en temel özelliklerden 
biri, aile kurumuna gösterdiği hassasiyettir. 

Esasen sosyal belediyecilik de toplumun en küçük birimi olan aile-
yi dikkate alan belediyeciliktir.

Biz, belediyeleri, park yapan, yol yapan, altyapı inşa eden, çöp top-
layan kurumlar olarak görmedik ve görmüyoruz.

Belediyeler bunları tabii ki yapacak, en iyi şekilde yapacak; ama 
belediyeler, önce insan diyecek, önce aile diyecek.

Belediyeler, eğitimi, sanatı, sporu destekleyecek; belediyeler yok-
sulu bulacak, görecek ve gözetecek, belediyeler, yaşlıları, kadınları 
her icraatlarında dikkate alacak.

Özellikle de belediyeler, her ne yapıyorlarsa, önce çocuklar için 
yapacak, çocukların geleceğini düşünerek yapacak.

Ben her zaman söylüyorum değerli arkadaşlarım: Süleymaniye’nin 
penceresinden bakan bir çocukla, gecekondunun penceresinden 
bakan bir çocuğun gelecek tasavvuru aynı değildir.

Biz, çocuklarımıza, gelecek tasavvurlarını olumlu yönde şekillendi-
recek sokaklar, mahalleler, şehirler emanet etmek zorundayız.

Ne yazık ki bizler, böyle şehirler emanet almadık.

Bizler, tarihi dokunun kuşatıldığı, yeşilin katledildiği, sağlıksız bü-
yümüş, gecekondularca çevrelenmiş şehirler emanet aldık.

Ama biz, inşallah çocuklarımıza böyle şehirler emanet etmeyece-
ğiz.

Biz çocuklarımıza huzurlu şehirler emanet edeceğiz, güvenli 
şehirler, yeşille bezenmiş şehirler, insana dost şehirler emanet 
edeceğiz.

Aile huzurunun, aile saadetinin sokağa kadar taştığı şehirler inşa 
edeceğiz.

Aile huzuruyla birlikte, kardeşlik hukukunun egemen olduğu şe-
hirleri imar edeceğiz.

Hiç kuşkusuz, burada belediyelerimize, belediye başkanlarımıza 
büyük sorumluluk düşüyor.

AK Partili her bir belediye başkanı, belde belediyesinden tutunuz, 
Büyükşehir belediyesine kadar her bir başkan arkadaşımız, önce-
likle böyle bir ufka, vizyona ve misyona sahip olmalıdır.
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Sadece başkanlarımız değil, İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi 
üyelerimiz de, aynı şekilde bu tasavvura sahip olmalı, bu tasavvuru 
gerçeğe dönüştürecek bir atılımın içinde olmalıdır.

Bugüne kadar her ne yaptıysak aile için yaptık.

Her ne yaptıysak, aile saadeti, ailenin huzuru, refahı, ailenin güç-
lendirilmesi ve yaşatılması için yaptık.

Bundan sonra da önce aile diyecek, her adımımızda önce aileyi 
gözeteceğiz.

Yerel Yönetimler Başkanlığımızın düzenlediği bu sempozyum, işte 
tüm bu nedenlerden dolayı son derece önemlidir.

Bu sempozyum ve değerli uzmanlarımızın, bilim insanlarımızın, 
misafirlerimizin anlatacakları, eksikleri görmek ve telafi etmek 
noktasında bizim için rehber olacaktır.

Şehirlerin ailelere değil, ailelerin şehirlere hükmettiği yaşam 
alanları oluşturmada, bu sempozyum inanıyorum ki bize yol göste-
recektir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızı, Yerel Yönetimler Başkanlı-
ğımızı, bu anlamlı faaliyetten dolayı bir kez daha tebrik ediyorum.

Tüm katılımcılara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Ödül alanları da kutluyor, sempozyumun hayırlara vesile olmasını 
diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

“HİZMETİ GETİRMEYEN BELEDİYE 
BAŞKANI OY ALAMAZ”

İstanbul Boğazı’ndan Haliç’e Denizsuyu Aktarma Projesi Açılış 
Töreni (21 Ekim 2012)

Sevgili İstanbullular, 

Kıymetli kardeşlerim,

Hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Açılışını yaptığımız İSTANBUL BOĞAZ’INDAN HALİÇ’E DENİZSUYU 
AKTARMA PROJESİ’nin, ülkemize ve İstanbul’umuza hayırlı olması-
nı diliyorum. 

Bu projenin İstanbul’umuza kazandırılmasında emeği geçen Bü-
yükşehir Belediyemizi, onun kıymetli çalışanlarını, projenin inşa-
sında görev alan herkesi tebrik ediyorum. 

Bu proje, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüt-
tüğüm 1995 yılında bizzat başlattığım, dünyanın en büyük çevre 
koruma projelerinden biri olarak kabul edilen HALİÇ ÇEVRE KO-
RUMA PROJESİ’nin önemli etaplarından biri.  

Haliç Çevre Koruma Projesi kapsamında bugüne kadar, İstanbul’u-
muz için gerçekten çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. 

Biz 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek, 
şehrin sorumluluğunu üstlendiğimizde, Haliç’i adeta bir bataklık 
olarak teslim almıştık. 

Öyle ki, Haliç’te su derinliği 50 santimetrenin altına kadar düştüğü 
için burada kayık dahi yüzdürülemez hale gelmişti. 

Sanayi tesislerinden dökülen ve derelerden taşınan atıkların yol 
açtığı kirlilik yüzünden Haliç’te suni adacıklar ortaya çıkmıştı.

Kötü koku sebebiyle bölgeden geçmek bile mümkün değildi. 

Pek çok kişi Haliç’ten umudu kesmişti. 

Buranın toprakla doldurularak yeşil alan haline getirilmesini dahi 
teklif edenler olmuştu. 

Biz Haliç’i kurtaracağız, yeniden o eski ihtişamlı günlerine dön-
düreceğiz, burayı tekrar Altın Boynuz haline getireceğiz dedik ve 
kolları sıvadık. 

Gerekli çalışmaları yaptık, projeleri hazırladık ve işe başladık. 

Tarama gemileriyle Haliç’in zeminini kaplayan çamuru çıkartıp 
borularla 7 kilometre öteye taşıyarak depoladık. 

Taşocakları bölgesinde kurduğumuz çamur barajlarının üzerini 
kapattık, yeşillendirip, ağaçlandırarak İstanbul’umuza yeni bir alan 
kazandırdık. 

İnşallah önümüzdeki dönemde o bölgede İstanbul’un güzelliğine 
katkıda bulunacak yeni projeler hayata geçirilecek.

Balat-Hasköy hattı ile Alibeyköy-Kağıthane dereleri çıkışlarında, 
Haliç’ten çıkardığımız çamurları kullanarak 4,5 kilometre uzunlu-
ğunda 200 metre genişliğinde bir alan oluşturup yeşillendirdik. 

Bu bölgeyi çevreleyen sanayi tesislerini kaldırdık. 
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Bir yandan Haliç’i temizlerken, öte yandan da bu bölgeye bırakılan 
atık suları arıtacak dev tesisler kurduk. 

Böylece, temizlediğimiz Haliç’e yeni atıkların gelmesinin önüne 
tümüyle geçmiş olduk. 

1994’te bizim devraldığımız Haliç’te hiçbir hayat belirtisi yoktu.

Artık Haliç’te, lüfer dahil 48 çeşit balığa rastlamak mümkün. 

Bugün açılışını yaptığımız proje ile Karadeniz’den gelip İstanbul 
Boğazı’ndan Marmara’ya giden deniz suyunu Haliç’le buluşturuyo-
ruz. 

Sarıyer’deki Çayırbaşı sahilinden aldığımız deniz suyunu, 4 bin 990 
metre uzunluğunda bir tünelle Ayazağa’ya getiriyor, oradan Kağıt-
hane deresi vasıtasıyla Haliç’e bırakıyoruz. 

Bu sistemle, bilhassa yağışın olmadığı dönemlerde Haliç’e günde 
260 bin metreküp deniz suyu akıtacağız. 

Haliç, adeta bir akvaryum gibidir. 

Eğer suyunun sürekli sirkülasyonunu sağlamazsanız, bir süre son-
ra yeniden kirlenme ortaya çıkabilir. 

Biz, Haliç’i deniz suyu ile buluşturarak, buradaki suyun yenilenme-
sini, havalanmasını, canlı kalmasını sağlıyoruz. 

Bu sistemle, Haliç’in suyu yılda 3 defa tümüyle yenilenmiş olacak. 

Türkiye’de bu projenin bir başka örneği yok. 

Dünyada da sadece su yönlendirmesi şeklinde çalışmalar var.

Buradaki gibi bir örnek dünyada da bulunmuyor. 

Sarıyer’den tünel ve Kağıthane deresi aracılığıyla Haliç’e su getir-
memizi sağlayan projenin maliyeti 44 milyon lira. 

Haliç Çevre Koruma Projesi için, 1995 yılından beri yapılan harca-
ma ise 758 milyon doları buluyor. 

İstanbul’un bu en güzel bölgesini kurtarmakla, şehre kattığımız 
değerin karşılığını hesaplayabilmenin ise mümkün olmadığına 
inanıyorum. 

İstanbul’u dünya çapında bir MARKA ŞEHİR haline getirme çalış-
malarımızda Haliç’in çok önemli yeri var. 

Haliç Kongre Merkezi, Feshane, Piyer Loti, Miniatürk, Bahariye 
Mevlevihanesi, Hüsrev Paşa Tekkesi, gemi seferlerinin yapıldığı 
iskeleler ve daha pek çok değeriyle bu bölge, İstanbullulara, mille-

timize ve tüm dünyaya hizmet veriyor.

Bölgeyle ilgili daha pek çok projemiz var. 

Bunların bir kısmı tamamlanmak üzere, bir kısmı plan aşamasın-
da.

Sadabat Mesire Alanı, Rami Kışlası Kültür Merkezi, Haliç Ter-
sanesi Müzesi, turistik amaçlı Karadeniz Sahra Demiryolu Hattı, 
Rami-Eyüp-Sütlüce Teleferiği gibi projelerimizle, Haliç’i dünya 
çapında bir kültür bölgesi haline getiriyoruz. 

İnşallah, önümüzdeki dönemde, hükümette olsun, büyükşehirde 
olsun, ilçe belediyelerinde olsun çok daha büyük, çok daha önemli 
projelerle İstanbullu kardeşlerimize hizmet vermeye devam ede-
ceğiz. 

Sevgili dostlar...

Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, güçlendikçe, yeni ihtiyaçlar ortaya 
çıkıyor, bunlara uygun yeni düzenlemeler yapmak gerekiyor. 

Bu çerçevede, 1984 yılından beri uygulanan mevcut belediye sis-
teminin, zaman zaman yapılan tadilatlara rağmen, artık ülkemiz 
ihtiyaçlarına cevap veremediğini görüyoruz. 

Özellikle kalabalık nüfusa sahip şehirlerimizde, merkez belediyesi, 
ilçe belediyeleri, belde belediyeleri, il özel idaresi arasında dağılan 
hizmetlerin, bir büyükşehir koordinasyonu içinde yürütülmesi ihtiya-
cı ortaya çıktı. 

Bu amaçla, nüfusu 750 binin üzerindeki 13 şehrimizde Büyükşehir 
Belediyesi kurulmasını öngören bir kanun tasarısını Meclis’e sun-
duk. 

Bu tasarıda, hem yeni kurulan 13 büyükşehir belediyesinin, hem de 
mevcut 14 büyükşehir belediyesinin sınırlarını, şehrin mülki idare 
sınırları olarak belirledik.  

Bilindiği gibi İstanbul ve Kocaeli’nde bu model zaten başarıyla uygu-
lanıyor. 

Büyükşehir belediyesi yönetimi kurduğumuz illerde, merkez dahil 
bütün belediyeleri ilçe belediyesi haline dönüştürüyoruz. 

Belde belediyelerini kapatarak, buraları ilçelerin sınırlarına dahil 
ediyoruz. 

Köyleri de yine ilçelerin mahalleleri haline getiriyoruz. 

Artık yüzlerce köyün her biri, onlarca belde belediyesinin her biri 
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ayrı ayrı hizmet peşinde koşmayacak. 

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, bütün bu yerleşim alanlarının hiz-
metlerini, kendi görev alanları dahilinde yürütecekler. 

Bu durumda, büyük ölçüde köylere hizmet götüren il özel idareleri-
ne de ihtiyaç kalmıyor. 

İl özel idarelerinin, büyükşehirin görev alanına giren yetkileri büyük-
şehire, ilçe belediyesinin görev alanına giren yetkileri ona devredili-
yor. 

İl özel idarelerinin bunların dışında kalan görevleri ise, özellikle 
ormanla alakalı olanlar, ilgili il müdürlükleri tarafından yürütülecek. 

Böylece, İstanbul ve Kocaeli’nde uygulanan ve başarılı neticelerini 
aldığımız bu modeli, büyükşehir statüsü elde eden bütün şehirleri-
mize teşmil etmiş oluyoruz. 

Biz bu tasarıyı Meclis’e getirince muhalefet partileri ayaklandı. 

Biri diyor ki, siz FEDERALİZMİ getirmek istiyorsunuz. 

Öteki diyor ki, siz MERKEZİLEŞTİRME politikası uyguluyorsunuz. 

Bu kadar birbirine zıt, bu kadar birbirine aykırı görüş, aynı tasarı için 
ifade ediliyor. 

Aslında bu tartışma, Türkiye’de muhalefetin yerinde saydığının, bir 
arpa boyu yol kat edemediğinin en çarpıcı örneği.

Biz 2004 yılında İstanbul ve Kocaeli’nde büyükşehir sınırlarını mül-
ki idare sınırları olarak belirlerken de, aynı sözlerle, aynı edayla 
bizi eleştirmişlerdi. 

Ne oldu?

İstanbul ayrı bir ülke haline mi geldi?

Veya İstanbul’u belediye hizmetleri konusunda Ankara’ya mahkum 
hale mi geldi?

Tam tersine, İstanbul’a bir adım mesafede olduğu halde, yolu, 
suyu, altyapısı olmayan bütün köylerimiz, bütün beldelerimiz, o 
güne kadar görmedikleri hizmete kavuştular. 

Buralarda yaşayan insanlarımız İstanbul’un bir parçası haline gel-
diklerini, 2004’ten sonra hissettiler. 

Biz 2006 yılında Kalkınma Ajanslarını kurarken de bu federalizm 
ithamlarına maruz kalmıştık. 

Sonra, bu sözleri söyleyenler kalkınma ajanslarının kendi seçim 
bölgelerinde, kendi şehirlerinde kurulması için her türlü çabayı 
gösterdiler. 

Şimdi aynı şeyi, büyükşehir statüsü kazanan diğer şehirlerimiz için 
söylüyorlar. 

Tabii biz bu yasayla ne federalizmi getiriyoruz, ne de merkezileştir-
meye gidiyoruz.

Biz sadece yerel yönetim reformu yapıyoruz. 

Belediye hizmetlerinin daha etkin, verimli, hızlı yürütülebilmesini 
sağlayacak yeni bir sistem ortaya koyuyoruz. 

İddia ediyorum, bu sistemi bütün dünya bizden görecek ve uygula-
yacak. 

Çünkü biz, uyguladık, faydasını gördük, şimdi yaygınlaştırıyoruz. 

Diyorlar ki, Konya gibi, Antalya gibi coğrafi sınırları çok büyük olan 
şehirlerde, büyükşehir belediyesi yüzlerce kilometre öteye nasıl 
hizmet götürecek?

Yahu şu anda şehir merkezinden yüzlerce kilometre uzaktaki o 
yerlere hizmet gitmiyor mu?

Bugüne kadar oraya hizmet götüren il özel idaresinin imkanlarını 
devralan, ilave kaynaklarla daha da güçlenmiş olan büyükşehir 
belediyesi oraya niye hizmet götüremesin?

E tabi bunlar oralara sadece seçimden seçime gittikleri için, diğer 
zamanlarda nasıl hizmet götürülüyor, işler nasıl yürüyor, bir fikir-
leri yok. 

Merak etmesinler, büyükşehir belediyeleri, o ilin sınırları içindeki 
her yere ulaşır, en güzel hizmetleri oralarda yaşayan vatandaşları-
mızın ayağına götürür. 

Çünkü biz bu reformla, mevcut kaynaklara ilave olarak, belediyele-
rimize 3 milyar 600 milyon liralık ilave bir imkan sağlıyoruz. 

Büyükşehir Belediye Başkanı, o şehrin sınırları içinde yaşayan 
herkesin oylarıyla seçildiği için, zaten belediye başkanları isteseler 
de oraları ihmal edemezler. 

Çünkü, seçimde gidip oradan oy isteyecek. 

Hizmet getirmezse oy da alamaz. 

Demokrasinin güzelliği bu işte. 
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Demokrasiyi içine sindirememiş, tepeden inme yollarla ülkeyi yö-
netmeye alışmış olanlar, bu güzelliği bilemezler, göremezler. 

Değerli kardeşlerim,

Büyükşehirlerle ilgili bu düzenlememizin hayata geçmesiyle, 
büyükşehir statüsü kazanan şehirlerimizdeki belde belediyemiz 
kapanacak. 

Muhalefet partileri, bu konuyu da istismar ediyorlar. 

Bugün belde belediyelerimizin çok büyük bir bölümü, personel 
maaşını ödeyemeyen, sabit giderlerini karşılayamayan, yatırım 
yapamayan yerler durumunda. 

Biz aslında bu tür yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın belediyeleri-
ni kapatmıyoruz, onları belediye hizmetlerinden mahrum bırakmı-
yoruz. 

Tam tersine, bu kardeşlerimizin ilçe belediyesi, büyükşehir beledi-
yesi standartlarında hizmet almasını sağlıyoruz. 

Kapanan belde belediyeleri sınırlarında yaşayan vatandaşlarımız, 
çok kısa bir sürede kendilerine getirilen hizmetlerin nasıl arttığını 
görecekler. 

Özellikle sahil bölgelerindeki bazı belde belediyeleri hem nüfus, 
hem imkan itibariyle büyük olabilirler. 

Bunların bir kısmı zaten ilçe haline geliyor. 

Diğerleri de, güçlerini çevredeki diğer yerleşim yerleriyle birleş-
tirerek daha etkin, daha kapsamlı hizmet alma imkanına kavuşa-
caklar. 

Biz asla vatandaşımızın aleyhine olacak, ona götürülen hizmetlerin 
azalmasına yol açacak bir iş yapmayız, böyle bir çaba içinde olma-
yız. 

Aynı şekilde mahallelere dönüşecek muhtarlıklar konusu da mu-
halefetin istismar aracı haline gelmiş durumda. 

Köylerde yaşayan vatandaşlarımız sadece kendi köyünün muhtarı 
ile il genel meclisi üyelerini seçme selahiyetine sahipti. 

Bu reformla birlikte, köylerdeki vatandaşlarımıza ilçe belediye 
başkanını, büyükşehir belediye başkanını, bunların meclis üyeleri-
ni de seçme imkanı getiriyoruz. 

Böylece, köylerimize şehirlerde verilen hizmetlerin tamamının 

getirilebilmesini sağlamış oluyoruz. 

Mesela, belediye sınırları içine giren köylerdeki bütün yapılar ruh-
satlandırılacak. 

Dolayısıyla vatandaşlarımız, mallarının, mülklerinin geleceği konu-
sunda hiçbir endişeye kapılmadan, onlar üzerinde tasarruf imkanı-
na kavuşmuş olacaklar. 

Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızı, 5 yıl süreyle belediye hiz-
metleriyle ilgili vergilerden muaf tutarak, rahat bir geçiş dönemi 
sağlamayı hedefliyoruz.

Ayrıca, mera gibi, yaylak, kışlak gibi köylerimize mahsus imkanlar 
aynı şekilde devam edecek; bu konuda herhangi bir değişiklik yok.  

Büyükşehir olmayan illerde nüfusu 2 binin altında bulunan yerle-
şim yerlerindeki belde belediyelerini de yine düzenlemeyle kapatı-
yoruz. 

Açık söylüyorum; nüfusu 2 binin altında bulunan bir yerde belediye 
olmaz.

Bu kaynak israfıdır. 

Bu sadece orada bir kişiye belediye başkanlığı makamı vermenin 
ötesinde anlamı olmayan, o yerleşim yerine faydası bulunmayan 
bir uygulamadır. 

Türkiye böyle bir lükse sahip değil. 

Bu konunun istismarını doğru bulmuyoruz. 

Ülkesini, milletini seven hiçbir siyasetçi böyle bir istismarın içinde 
olmamalıdır. 

Büyükşehirlerle ilgili bu düzenlemeyi inşallah Meclis’ten çıkarta-
cak ve ülkemizin önünde yeni bir dönem açacağız.

Bu düşüncelerle, açılışını yaptığımız İstanbul Boğazı’ndan Haliç’e 
Deniz Suyu Aktarma Projesinin bir kez daha hayırlı olmasını diliyo-
rum. 

Önümüzdeki Perşembe günü idrak edeceğimiz mübarek Kurban 
Bayramınızı şimdiden kutluyor, bayramın size, ailenize, milletimize 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah’a emanet ediyo-
rum. 
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“BİZİM ŞEHİRLERİMİZ HİÇBİR ZAMAN 
DIŞLAYICI OLMADI”

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Açılış Töreni 
(17 Ocak 2013)

Çok değerli kardeşlerim,

Sevgili Ankaralılar,

Hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Bizleri, Kahramanmaraş, Niğde, Manisa, İstanbul ve Afyonkara-
hisar’dan takip eden arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, o illerdeki 
tüm vatandaşlarımıza da selam ve sevgilerimi iletiyorum.

Bugün, bu muhteşem törenle açılışını yaptığımız hizmet ve eser-
lerin, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor; başta Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımız, Değerli Bakanımız ve ekibi olmak üzere, 
emeği geçen herkese şükranlarımı ifade ediyorum.

Evet, bugün, Ankara’dan, bir tek toplu açılış töreniyle, tam 365 
tesis ve yatırımı resmi olarak hizmete alıyor, 389 adet temizlik ve 
hizmet aracını teslim ediyor; Türkiye’ye toplamda tam 1,5 milyar 
Liralık hizmet ve eseri kazandırıyoruz.

Türkiye genelinde, 311 belediyemize ve 21 il özel idaremize, 60 
milyon lira değerinde, 332 adet çöp toplama aracı, 55 adet çevre 
denetim aracı ve 2 adet vidanjör veriyoruz.

Yine Türkiye genelinde, 212 atıksu arıtma tesisinin, enerji sarfiya-
tı giderlerinin yüzde 50’sine bugün buradan katkıda bulunuyoruz.

100 belediye ve 1 organize sanayi bölgesine ait atık su arıtma te-
sisleri ve kanalizasyon şebekelerinin inşasına, buradan 55 milyon 
Liralık hibe katkı sağlıyoruz.

Ayrıca, 2 bin 200 belediyenin altyapı çalışmalarına yine bu törenle 
324 milyon Liralık hibe veriyoruz.

Marmara Bölgemizde kurduğumuz 39 farklı hava kalitesi ölçüm 
istasyonunu, 5 adet KATI ATIK düzenli depolama tesisini, geri 
dönüşüm tesislerini, tıbbi atık tesislerini de yine bugün buradan 
hizmete alıyoruz.

İLBANK tarafından yaptırılan, 629 milyon Liralık 211 farklı altyapı 
tesisini de yine bugün resmi olarak açıyoruz.

Tüm bu hizmet ve eserlerin, milletimize, şehirlerimize, belediye-
lerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bir kez daha, bu hizmet ve eserlerin vücuda gelmesinde emeği 
olan herkesi tebrik ediyor, kendilerine ülkem, milletim adına 
teşekkür ediyorum.

Sevgili kardeşlerim,

Çok değerli vatandaşlarım...

Bakınız burada, çok önemli bir hususu, tarihi bir gerçeği sizlerle 
paylaşmak istiyorum…

Batı medeniyetlerinde, KENT, sadece zenginlerin, sadece asilza-
delerin, soyluların yaşayabildiği; yoksulların, taşralıların, köylü-
lerin dışarıda tutulduğu, ya da sadece hizmetkar olarak buluna-
bildiği bir yerdi.

KENT’te yaşayanlar MEDENİ, KENT dışında yaşayanlar VAHŞİ 
kabul ediliyordu.

Bizim medeniyetimizde ise bunun tam tersi bir anlayış söz konu-
suydu.

Bir kere bizde KENT diye bir kavram yoktur, bizde ŞEHİR vardır…

ŞEHİR, medeniyetin doğduğu yer olduğu kadar, aynı zamanda me-
deniyeti şekillendiren de bir yerdi.

Bizim şehirlerimiz, tarihte hiçbir zaman dışlayıcı olmadı.

Bizim şehirlerimiz, sosyal sınıfına, iktisadi durumuna bakmadan, 
içindeki her insanı kuşatan, kucaklayan mekanlar oldu.

Bizim tarihi şehirlerimiz, medeniyetimizin özüyle şekillenirken, için-
de yaşayan insanı da, medeniyetimizin özüne, ruhuna uygun biçim-
de potasında eriten şehirler oldu.

Bir kere biz şuna inanıyoruz…

VAHŞİ, her yerde VAHŞİ’dir… MEDENİ, her yerde MEDENİ’dir…

İnsan, eğer, yaşadığı şehre bir şey katmıyorsa, tam tersine yaşadığı 
şehri hırsla tüketiyorsa, şehirde de yaşasa, o VAHŞİ’dir.

Ama insan, yaşadığı yere bir şey katıyor, aldığı kadar da veriyorsa, 
işte o da, köyde dahi yaşasa MEDENİ’dir.

Evet… Biz, tabiattan aldığı kadar, tabiata vermeyi bilen bir medeni-
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yetin mensuplarıyız.

Topraktan buğday mı alıyorsun? Karşılığında toprağa bakacaksın, 
havalandıracaksın, gübresini atacaksın, tohumu atıp, otlarını temiz-
leyeceksin.

Akarsuyu mu kullanıyorsun? Oradan su içerken, abdest alırken bile, 
aşağıdaki insanları düşünecek, o suyun içindeki balıkları düşüne-
cek; gürül gürül 24 saat aksa da o suyu israf etmeyeceksin.

Havayı solurken dahi, o havada, senden başka milyarlarca insanın 
hakkı olduğunun şuuru içinde olacak, o soluduğun havanın kirlen-
mesine asla müsamaha göstermeyeceksin.

Toprağın, suyun, havanın, tüm bir tabiatın sana bir emanet olarak 
verildiğini bilecek ve bir emaneti taşımanın bilinciyle, şuuruyla ha-
yatını idame ettireceksin.

Tabiatı, umursamaz şekilde, tamahla, hırsla, vahşice sömürmek, 
istismar etmek, kurutmak, bizim medeniyetimizde, tarihimizde yeri 
olmayan bir tavırdır.

Aynı durum, şehirler için de geçerli…

Çok katlı binalar dikmek, bir toprağı şehir yapmaz.

Yollar, köprüler inşa etmek, bir toprağı şehir yapmaz.

Şehri şehir yapan, içindeki insandır, insanın huzurudur, mutlulu-
ğudur, güvenliğidir.

Bizde şehir, öyle bir şeydir ki, merhum Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
deyimiyle, konuşurken sohbetinize girer, yaşantınızı etkiler, rüya-
larınıza, hülyalarınıza istikamet verir.

Ben her zaman ifade ediyorum…

Çamurun içinde, ya da asfaltın üzerinde oynayan bir çocukla, ulu 
bir çınarın gölgesinde oyun oynayan bir çocuğun muhayyilesi aynı 
değildir ve olamaz.

Dünyaya, Selimiye’nin, Süleymaniye’nin, Fatih’in, Hacı Bayram 
Camii’nin penceresinden bakan bir çocukla, dünyaya, yoğun araç 
trafiğinin, kirli, puslu havanın, sokakta akan kanalizasyonun ara-
sından bakan çocuğun tasavvuru aynı değildir.

Sokağa çıktığında, korna sesleriyle, gürültüyle, bağırış çağırışla 
karşılaşan bir çocukla; sokağa çıktığında sebillerle, çeşmelerle, 
ağaçlarla, huzurlu sokaklarla, birbirine gülümseyen, birbirine 
selam veren insanlarla karşılaşan bir çocuğun muhakemesi aynı 
değildir.

İşte onun için, şu tarihi gerçeği tekrar tekrar düşünmek ve söyle-
mek durumundayız…

GÜÇLÜ ŞEHİRLERİ, SAĞLAM TAŞLAR İNŞA ETMEZ; GÜÇLÜ ŞE-
HİRLERİ, GÜÇLÜ İNSANLAR İNŞA EDER.

Biz, işte böyle şehirlerin hayalini kuruyoruz.

Selçuklu’da, Osmanlı’da inşa ettiğimiz böyle şehirlerin hayali ile 
yaşıyoruz.

Bizim ecdadımızın inşa ettiği, ecdadımızın yaşadığı, ecdadımızın 
ilham aldığı o güçlü şehirleri, biz bugün aynı şekilde inşa etmek, 
imar etmek için mücadele veriyoruz.

Elbette işimiz hiç kolay değil…

Nüfusun arttığı, insanların şehirlerde toplandığı, yeni yeni sorunla-
rın ortaya çıktığı bir zaman diliminde yaşıyoruz.

Bunun yanında, maalesef, on yıllarca ihmal edilmiş, on yıllar bo-
yunca bilinçsizce tüketilmiş, hırpalanmış, tahrip edilmiş şehirleri-
mizi tamir etmenin mücadelesini de veriyoruz.

Daha en başta temelleri yanlış atılmış, yanlış planlanmış, yanlış 
büyümüş şehirleri, biz bugün farklı bir mecraya sokmak için gayret 
gösteriyoruz.

Böyle gelmiş, böyle gider diyemeyiz, eli kolu bağlı duramayız.

Kendimizi akıntıya bırakamayız.

Şehirleri, sağdan, soldan onarıp, sağına soluna estetik yapıp, bunun-
la yetinemeyiz.

Biz, bir zihniyet dönüşümünü gerçekleştirip, bunun ilk adımlarını 
atıp, gelecek nesillerin de bu iz üzerinden devam ederek, geleceğin 
şehirlerini inşa etmelerini istiyor, bunun için uğraşıyoruz.

İşte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, bizim bu tasavvurumuzun, bu 
arayışımızın, bu mücadelemizin bir tezahürü olarak kurduk.

Bizim kendi öz medeniyetimizin en önemli unsuru olan şehircilik 
anlayışını, sağlıklı ve sağlam şekilde tesis edebilmek için, bu alana 
münhasır bir bakanlık ihdas ettik.

Hamdolsun, kısa süre içinde de, bu bakanlığımız, yaptığı çalışmalar-
la, ne kadar hayati öneme sahip bir bakanlık olduğunu ispat etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız eliyle, AFET RİSKLİ ALANLARIN 
DÖNÜŞÜMÜ ÇALIŞMALARINI başlattık. 
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Önümüzdeki 20 yılda, 6,5 milyon yapıyı dönüştürmeyi hedefliyoruz.

5 Ekim’de, Türkiye’nin 35 ilinde, 75 farklı noktada, 3 bin 169 binanın 
dönüşümü başladı.

Şehirlerimizin alt yapılarını baştan sona ele alıyor, hem içme suyu, 
hem de atık sorunlarını kökten çözüyoruz.

Bugün ülkemiz nüfusunun yüzde 72’sine atık su arıtma hizmeti 
veriliyor.

2003 yılında sadece 15 olan katı atık düzenli depolama tesisi sayısı 
bugün 68’e ulaştı. 

Bu tesisler ile, 879 belediyede 44 milyon kişiye hizmet veriliyor. 

İnşallah 2023 yılında belediye sınırlarında yaşayan tüm vatandaşları-
mız katı atık hizmeti alabilecek. 

Yani çöp sorununu, çöp depolama sorununu tamamen ortadan kal-
dırıyoruz.

2012 yılı itibariyle 956’ya ulaşan geri kazanım tesisleriyle ekonomiye 
yıllık 1 milyar liralık katma değer sağlıyoruz.

Denizlerdeki kirliliği 208 istasyonla ölçüyor, anında gerekli tedbirleri 
alıyoruz.

Aynı şekilde, 2012 yılı itibariyle, 81 ilde 122 noktada hava kalitesi 
ölçümü yapıyoruz. 

Ülke genelinin yüzde 97’sinde çevre düzeni planlarını tamamladık.  

Yine ülke genelinde, 8 bin 400 Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı yetiş-
tirdik.

2011 yılında Enerji Kimlik Belgesi uygulamasını başlatarak bugü-
ne kadar 32 bini yeni bina olmak üzere, toplam 34 bin 270 binaya 
Enerji Kimlik Belgesi düzenledik.

Artık yeni yapılan binaların enerji tüketimleri, eski binalara göre 
yüzde 40 tasarruf sağlıyor.

Böylece ülkemizde yaşanan enerji kaybını yüzde 16 azaltmayı he-
defliyoruz.

Yeni binaların denetimini, tapu kadastro çalışmalarını, afet risk-
lerini çok yakından takip ediyor, sağlam, sağlıklı, huzurlu binalar 
inşa ediyor, inşa edilmesini sağlıyoruz.

Çok değerli kardeşlerim,

Değerli vatandaşlarım…

Her alanda olduğu gibi, Çevre ve Şehircilik alanında da, slogan 
değil, somut iş üretiyoruz.

Tabiattan aldığımız kadar tabiata vermeyi; bize bir emanet olan ta-
biatı en iyi şekilde muhafaza etmeyi, kendimiz için, gelecek nesil-
ler için, partimiz ve hükümetimiz için vazgeçilmez bir sorumluluk 
olarak görüyoruz.

Biz, inşallah, bir yol açtık, bir hedef koyduk…

İnanıyorum ki, bizlerden sonra gelen nesiller, bu yoldan yürüyerek, 
bu hedeflere doğru emin adımlarla ilerleyerek, çok daha yaşanabi-
lir şehirleri inşa edecek, çevreyi çok daha güçlü şekilde muhafaza 
edecekler.

Bakın biz, tarihimizin o muhteşem mimarı, Mimar Sinan ile her 
zaman iftihar ettik ve edeceğiz.

Ama şunu söylemek durumundayım…

Bizim, bugün de yarın da, yeni Mimar Sinan’lara, hem de çok sayı-
da Mimar Sinan’a ihtiyacımız var…

Bize, bizim tarihimize bir tane Mimar Sinan yetmez…

Bizim, Selimiye gibi, Süleymaniye gibi nice muhteşem eserlerimiz 
bulunuyor.

Bunlara bakarak, bunların arasında oynayarak büyümüş, bunlar 
kadar güzel eserler ortaya koyabilecek ustalara ihtiyacımız var.

Eğer biz bu mimarları, bu ustaları yetiştirebilirsek, çocuklarımıza 
bu vizyonu verebilirsek, Allah’ın izniyle gelecek çok farklı olacaktır.

Ben, bir kez daha, bugün açılışını yaptığımız tüm bu hizmet ve 
eserlerin hayırlı olmasını diliyorum.

Bu anlamlı günde, bu muhteşem salonu dolduran siz değerli kar-
deşlerime şükranlarımı ifade ediyorum.

Bu hizmet ve eserlerin ortaya çıkmasında emeği olan Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığımıza, Sayın Bakan ve ekibine, tüm emek verenle-
re tekrar teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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“YIKIYORUZ, ZİRA ÇOK DAHA İYİSİNİ 
YAPACAĞIZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ve İETT Yeni 
Otobüs Teslim Töreni (23 Şubat 2013) 

Çok değerli İstanbullular,

Değerli kardeşlerim,

Sevgili hemşehrilerim…

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün, İstanbul’da, sizlerle birlikte, tarihi nitelikte bir tören ger-
çekleştiriyoruz.

Bugüne kadar hiçbir Hükümete nasip olmamış, hiçbir Hükümetin 
cesaret edemediği, hiçbir Hükümetin göze alamadığı bir adımı 
bugün sizlerle birlikte atıyoruz.

Bugün öncelikle, DEPREM ODAKLI KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ tamam-
lanan, Zeytinburnu, Sümer Mahallesi’nde, 1’inci Etap’ta 451 konutu 
hak sahiplerine teslim ediyoruz.

Aynı şekilde, Esenler, Turgut Reis Mahallesi’nde, İstanbul Büyük-
şehir Belediyemizin dönüşümünü tamamladığı 280 konutun da 
anahtarlarını veriyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Kentsel Dönüşüm çalışmaları 
kapsamında, toplamda 731 aileyi, bugün bu törenle resmi olarak 
evlerine kavuşturuyoruz.

Ama bugün, bu töreni asıl önemli kılan, bu töreni çok farklı kılan 
bir başka nokta var.

Biz bugün bu törenle, İstanbul genelinde, 14 bin 663 konutun ve 3 
bin 65 işyerinin yıkımını gerçekleştiriyoruz.

Şimdi birileri çıkacak, YIKIM İÇİN TÖREN OLUR MU diyecek…

Birileri çıkacak, BU HÜKÜMET YIKIM YAPIYOR diyecek…

Evet… Bugün bu törenle insanımız için hayırlı yıkım gerçekleştiri-
yoruz.

Biz bugün bu yıkımla, Allah’a hamdolsun, sizlerden Allah razı 
olsun, ülkemiz için, milletimiz için, İstanbullular için son derece 

hayırlı bir işin adımını atıyoruz.

Davul zurnayla, neşeyle, heyecanla, umutla biz bugün HAYIRLI BİR 
YIKIM yapıyoruz.

Yıkıyoruz, zira çok daha iyisini yapacağız.

Yıkıyoruz, zira çok daha kalitelisini, çok daha sağlamını, çok daha 
sağlıklısını yapacağız.

Zorla değil, polisle, jandarmayla değil, bu mülklerin sahiplerine 
rağmen değil; biz bu yıkımı bu mülklerin sahipleriyle, onların gö-
nül rızasıyla, onların katkı ve destekleriyle gerçekleştiriyoruz.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim…

İstanbul, son 50 – 60 yıl boyunca Anadolu’dan, Trakya’dan çok 
büyük göç aldı…

Köyünde, ilçesinde, şehrinde geçim sıkıntısı çeken, eğitim imka-
nı, sağlık imkanı olmayan, ya da muhtelif sebeplerle yüz binlerce 
vatandaşımız İstanbul’a akın etti.

Dönemin Hükümetleri, bu göçün önüne geçecek tedbirleri almadı-
lar.

Dönemin Hükümetleri, bu göçü engellemediler.

Dönemin Hükümetleri, bu göçler nedeniyle oluşan çarpık kentleş-
meye müsamaha gösterdiler.

Eğer, benim vatandaşım, kendi köyünde, kendi ilçesinde, Anadolu 
ve Trakya’daki kendi şehrinde, iş bulabilseydi, aş bulabilseydi, ço-
cuklarına bir istikbal umudu görebilseydi, İstanbul’a gelmeyecekti.

Ama on yıllar boyunca Anadolu için, Trakya için bu imkanlar sağ-
lanmadı.

İstanbul’a gelenler için de maalesef hiçbir imkan sağlanmadı.

Başını sokmak için bir çatı arayanlar, gecekondular inşa ettiler, 
ucuz, sağlıksız, derme çatma konutlara yerleştiler.

Hükümetler gecekondulara müsamaha gösterdikçe, gecekondular 
büyüdü, yayıldı ve şehri adeta kuşattı.

Şimdi ben, şunu aziz milletime tüm kalbimle, tüm samimiyetimle 
ifade etmek zorundayım…

Köyünden kalkıp İstanbul’a gelenler, bu gecekondularda, son 
derece sağlıksız, kalitesiz, tehlikeli konutlarda hayata tutunma 
mücadelesi verdiler.
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Ama çocukların bu bedeli ödemesi gerekmiyor.

Çocukların, çocuklarımızın, torunlarımızın bu sıkıntıları çekmesi 
gerekmiyor.

Sizin ve bizim çektiğimiz sıkıntıları, anne babalarımızın çektiği 
çileleri, artık çocuklarımızın çekmesi gerekmiyor.

Bizim, hem İstanbul’da, hem tüm Türkiye’de, artık bu dönüşümü, 
bu değişimi sağlamamız, çocuklarımıza daha yaşanabilir şehirler 
emanet etmemiz gerekiyor.

Böyle gelmiş, böyle gider diyemeyiz…

Dedeler gecekonduda oturdu, babalar gecekonduda oturdu, ço-
cukları da biz o gecekondulara, o çürük yapılara mahkum edeme-
yiz.

İşte, ilk defa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dö-
nemde, bu çarpık gidişe dur demek için adımlar attım.

Bir yandan İstanbul’daki çarpık kentleşmeyi durdurmak, bir yan-
dan da İstanbul’u dönüştürmek için çok yoğun mücadele verdim.

Sağ olsun, Kadir Topbaş kardeşimiz de benden aldığı bu emaneti 
hakkıyla taşıdı, İstanbul’daki dönüşümü hız kesmeden sürdürdü.

Bakın burada aziz milletime, aziz İstanbullulara şu hususları tek-
raren ifade etmek istiyorum…

Biz, bu dönüşüm çalışmalarında, hiç kimsenin, ama hiç kimsenin 
mağdur olmasına izin vermeyiz, buna müsaade etmeyiz, buna mü-
samaha göstermeyiz.

Tam tersine biz, son derece iyi niyetle, tamamen vatandaşımızı 
düşünerek, tamamen çocuklarımızı düşünerek önemli bir adım 
atıyoruz.

Benim vatandaşım, benim İstanbullu kardeşim, en iyi konutlarda, 
en sağlıklı konutlarda, en sağlam konutlarda, korkmadan, tedirgin 
olmadan oturma, yaşama hakkına fazlasıyla sahiptir.

Hiç kimsenin kümes gibi, kulübe gibi, derme çatma evlerde yaşa-
masına razı olamayız.

Hiç kimsenin, üzerine yıkılacak gibi eğreti duran konutlarda yaşa-
masına göz yumamayız.

İstanbul için mukadder olan bir depremde, hiç kimsenin göz göre 
göre hayata gözlerini yummasına seyirci kalamayız. 

Ne yapıyorsak, sizin için, milletimiz için, İstanbul için ve Türkiye 

için yapıyoruz.

Şimdi, başta İstanbul olmak üzere, Türkiye genelinde, malum bazı 
çevreler, onların başında da Ana Muhalefet Partisi, kentsel dönü-
şüm projelerine muhalefet ediyorlar.

EVİME DOKUNMA diyerek, yalanları, iftiraları yayarak, kimi ma-
halleleri galeyana getirerek, tahrik ederek, bu son derece önemli 
dönüşüm sürecini sekteye uğratmaya çalışıyorlar.

Buradan açık açık söylüyorum…

Ana Muhalefet Partisi de, onun kol kola olduğu, işbirliği yaptığı 
marjinal sol örgütler de, terör örgütleri de, bu dönüşümün gerçek-
leşmesini belli sebeplerle istemiyorlar.

Neden?

Çünkü mağduriyetten fırsat devşiriyorlar.

Yoksulluğu istismar ediyorlar.

Benim kardeşimi önce yoksulluğa mahkum edip, sonra da duygu-
larını istismara kalkışıyorlar.

Militan devşirdikleri, istismar ettikleri, her türlü karanlık işi çevir-
dikleri, insanca yaşamdan uzak bu yapılaşmanın devam etmesini 
istiyorlar.

Özellikle Ana Muhalefet Partisi, bütün tarihi boyunca, tüm imtiyaz-
ların, tüm imkanların kendi elinde toplanmasını istemiştir.

Kendisi en iyi eğitim imkanlarına sahip olacak, ama gecekondulu-
nun çocuğu okumayacak.

Kendisi en iyi işlerde çalışacak, ama kapıcının çocuğu kapıcı kala-
cak.

Kendisi en iyi konutlarda oturacak, ama yoksul gecekonduya mah-
kum olacak.

On yıllar boyunca işte bu anlayışı savundular.

Nasıl ki Anadolu çocuklarını okullardan uzak tuttularsa, nasıl ki 
Trakya’nın çocuklarını bürokrasiden uzak tuttularsa, büyük şehir-
lerdeki yoksulları da şehirlerden uzak tutmak istediler.

Biz, şu anda, yaptığımız dönüşümlerle, inşa ettiğimiz, yıktığımız, 
ardından yenisini inşa edeceğimiz konutlarla, aslında Türkiye’de 
çürümüş bir sistemi ortadan kaldırıyoruz.

Yoksulun hep yoksul, zenginin de hep zengin kalması üzerine inşa 
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edilmiş bir sistemi, biz bu kentsel dönüşümle tersine çeviriyor, 
herkese insanca yaşam imkanı sunuyoruz.

Ne muhalefetin, ne marjinal örgütlerin, ne terör örgütlerinin pro-
pagandalarına aldanmayın…

Dedikodulara, yalanlara, iftiralara asla kulak asmayın…

Biz bu yola sizlerle birlikte çıktık, bu yolda sizlerle yürüyoruz, Al-
lah’ın izniyle, bu yolda sizlerle yürümeye, her ne yaparsak sizin için 
ve sizlerle birlikte yapmaya devam edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Değerli İstanbullular…

Bakın İstanbul’da, benim Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum 
dönemden bugüne kadar birçok kentsel dönüşüm projesi gerçek-
leştirdik… 

Her biri dünyaya örnek oldu.

Aynı şekilde, Hükümetimiz döneminde, Türkiye genelinde çok ba-
şarılı kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirdik.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı biz bu amaç için kurduk.

2013 yılında, inşallah, Türkiye genelinde 200 bin konut ve dükkanı 
dönüştüreceğiz.

2 sene içerisinde, yine Türkiye genelinde 400 bin konut için dönü-
şüm başlatmış olacağız.

Hiç kimseye rahatsızlık vermeden, hiç kimseyi mağdur etmeden, 
yeni şehirler, sağlam şehirler, depreme, afetlere dayanıklı şehirler 
inşa edeceğiz.

Bugün burada nasıl HAYIRLI BİR YIKIM için bir arada, gönül gönüle, 
umutla, heyecanla tören yapıyorsak, işte bu manzarayı bizim tüm 
Türkiye’de yapmamız lazım.

Vatandaşımızdan çok ama çok rica ediyorum…

Lütfen bize yardımcı olun…

Lütfen zorluk çıkarmayın…

Zira biz, sizin için varız ve bu kentsel dönüşüm projelerini de sizin 
için, sizin çocuklarınız için yapıyoruz.

İstanbul’da muhtemel bir depreme karşı hazırlıklı olmak için, her 
türlü kaybın önüne geçmek için biz bu mücadeleyi veriyoruz.

Vatandaşımız, insanca bir ortamda, sağlıklı bir evde, sağlıklı bir çev-
rede yaşasın diye bu gayretin içindeyiz.

Siz de bize destek olursanız, siz bizim yanımızda olursanız, inşallah 
bu süreci suhuletle, huzurla, barış içinde, uzlaşma içinde tamamlar 
ve şehirlerimizi, ülkemizi değiştiririz.

Sevgili kardeşlerim,

Sevgili İstanbullular…

Bugün, bu törende bir başka teslim törenini daha gerçekleştiriyoruz.

Biliyorsunuz, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz 2011 yılında başlayan 
yenileme çalışmaları kapsamında 1.700 yeni otobüs almaya karar 
verdi.

Toplam değeri 875 milyon lira olan bu otobüslerin tamamı yerli 
üretim.

Yani, bir yandan İstanbul’un ulaşım sorununa nefes aldırıyor, bir 
yandan otomotiv sektörünü destekliyor, istihdamı artırıyoruz.

Ayrıca bu araçlardan 240 tanesinde, çevre dostu denilen SIKIŞTIRIL-
MIŞ DOĞALGAZ, yani Sİ EN Cİ (CNG) kullanılıyor.

Bu 240 araç için de Kağıthane’de bir dolum tesisi kuruldu. 

Türkiye’nin en büyük Sİ EN Cİ dolum tesisinde, aynı anda 16 araca 
dolum yapılıyor.

İhalesi yapılan 1.700 araçtan 637’si Büyükşehir Belediyemize teslim 
edildi.

Biz bugün, 437 aracı daha teslim alıyor, bunları da filomuza ekliyo-
ruz.

Bütün bu hizmetlerin İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Sayın Başkanımız ve 
ekibine bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.

Bugün konutlarını teslim alacak kardeşlerimin, huzur içinde, afiyet 
içinde, sağlık içinde bu konutlarda yaşamalarını temenni ediyo-
rum.

Kentsel dönüşümün başlayacağı semtlerimizdeki vatandaşlarımıza 
da biraz sabır diyorum. 

Onların da modern konutlara kavuşacakları törenleri de, inşallah 
hep birlikte yapmayı umut ediyorum.
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Şimdi, canlı bağlantılarla, hem otobüslerimizi teslim alacak, hem 
de HAYIRLI YIKIMLARIN yapılacağı semtlere bağlanacağız.

“İNSAN, ŞEHRİ ŞEKİLLENDİRMEZ; 
ŞEHİR İNSANI ŞEKİLLENDİRİR”

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı 4. Uluslararası Yerel 
Yönetimler Sempozyumu: Yaşanabilir Ve Estetik Şehirler 

(30 Mart 2013)

Çok değerli Başkanlar,

Saygıdeğer misafirler,

Değerli sanatçı, yazar, akademisyen, mimar dostlarım,

Teşkilatımızın değerli mensupları,

Hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; AK Parti Yerel Yönetim-
ler Başkanlığımız tarafından düzenlenen 4’üncü Yerel Yönetimler 
Sempozyumu’na başarılar diliyorum.

Sempozyuma katılan değerli misafirlerimize, Afganistan’dan, 
Filistin’den, Bulgaristan’dan, Kırgızistan’dan, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden gelen değerli dostlarımıza, kardeşlerimize hoş 
geldiniz diyorum.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımıza, Sayın Başkan ve ekibi-
ne; bu sempozyuma katılan ve katkı veren tüm arkadaşlarıma da 
şimdiden teşekkür ediyorum.

Bu arada, birazdan ödül alacak projeleri, o projelerin sahibi olan 
Belediye Başkanlarımızı, o projelerin uygulandığı belde, ilçe ve 
şehirlerimizi de yürekten tebrik ediyorum; başarılarının devamını 
diliyorum.

Dereceye giren tüm projeler, gerçekten de şehirlerimiz adına, 
şehirciliğimiz adına umut verici, heyecan verici projeler…

Bu projelerin tüm illerimize, ilçelerimize, beldelerimize örnek 
teşkil etmesini gönülden temenni ediyorum.

Değerli arkadaşlarım,

Çok değerli katılımcılar…

Yunus Emre’nin, gerçekten çok manalı, çok ibretlik 2 dizesi var…

Diyor ki Derviş Yunus:

OL İMARET EYLEMEZ

SEN VİRAN OLMAYINCA…

Çok açık söylüyor Yunus, çok öz söylüyor:

Eğer sen viran olmazsan, eğer sen çabalamazsan, eğer sen dert-
lenmezsen, eğer sen pervane olup dönmezsen, ortaya da imaret 
çıkmaz, imar çıkmaz, eser çıkmaz.

Dert sahibi olmayan, dertlinin halinden anlamaz.

Bir derdi olmayan, bir meselesi, bir davası olmayan, çözüm peşin-
de, eser peşinde, hizmet peşinde koşmaz.

AK Parti’yi AK Parti yapan; AK Parti’yi millete hizmetkar eyleyen; 
10 yıl boyunca da arkasında eserler bırakmasını sağlayan, işte bu 
derttir, dertli olma halidir.

Milletimizin derdi, bizi yollara düşürmüştür.

Milletimizin meselesi, bizi harekete geçirmiştir.

Milletimizin acısı, hüznü, ızdırabı bizi milletimize hizmetkar eyle-
miştir.

Sadece milletimizin değil… Biz, Kabil’in derdini kendi derdi gören 
bir hareketiz.

Biz, Lefkoşa’nın meselesini kendi meselemiz olarak gören bir 
hareketiz.

Biz, Filistin’in, Gazze’nin ızdırabını, kendi ızdırabımız olarak gören, 
bununla kıvranan ve bunun çözümü için de mücadele veren bir 
partiyiz.

Bakınız… Şu geniş coğrafya içinde, bizler, hepimiz, ortak bir mede-
niyetin mensupları, ortak bir medeniyetin mirasçıları ve takipçile-
riyiz.

Kabil’den Sofya’ya, Saraybosna’ya kadar; Sana’dan Lefkoşa’ya, 
Bişkek’e kadar; Kudüs’ten, Ramallah’tan, Gazze’den Şam’a, Ka-
hire’ye, Üsküp’e kadar; sayamayacağımız kadar ortak özellikleri 
paylaşıyoruz.

Dilimiz, kültürümüz, yemeklerimiz, kıyafetlerimiz, musikimiz hep 
birbirini andırıyor, birbirini etkiliyor, birbiri peşi sıra gidiyor.

Ancak, bütün bu ortak özelliklerimizin yanında, biz, bir önemli 
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noktada daha birbirimize benziyor, daha doğrusu aynı kaynaktan 
besleniyoruz. 

O da, şehirlerimiz…

Biraz önce saydığım şehirlere bakınız… Sayamadığım nice şehirleri 
gözlerinizin önüne getiriniz… 

Nüfuslar farklı olabilir…

Coğrafyalar farklı olabilir…

Kültürler farklı olabilir…

Kiminin ortasından nehir akıyor, kiminin ortasından deniz geçiyor 
olabilir.

Farklı diller konuşuluyor olabilir.

Ama bütün bu coğrafyanın şehirleri, temelde, özde, aynı kaynaktan 
beslenen, adeta aynı çeşmeden, aynı şadırvandan, aynı suyu içen 
şehirlerdir.

Bakın değerli arkadaşlarım…

Eğer, şehir denildiğinde, aklına taş gelen, aklına beton gelen, aklı-
na sadece asfalt gelenler varsa, açık söylüyorum, onlar, kendileri-
ni ve medeniyet algılarını lütfen tekrar tekrar sorgulasınlar.

Yunus Emre’nin dediği gibi, kendilerini viran etsinler, imaretin, 
imarın, mimarinin ne olduğunu ancak bu şekilde anlasınlar ve 
anlayabilsinler.

Tarihimizin ve medeniyetimizin büyük simalarından Cüneyd-i Bağ-
dadi’nin öğrencisi Ebubekir Şibli, Hacca gidip gelmiş birisine şöyle 
bir soru sorar:

MEKKE’Yİ GÖRDÜN MÜ?

Hacı, EVET der, ELBETTE GÖRDÜM…

MEKKE’Yİ GÖRMEKLE, DEĞİŞİK BİR HALE BÜRÜNDÜN MÜ, ETKİ-
LENDİN Mİ diye sorar ŞİBLİ…

Adam, HAYIR der…

O zaman, EBUBEKİR ŞİBLİ, adama, ÖYLEYSE SEN MEKKE’Yİ GÖR-
MEMİŞSİN diye cevap verir…

Bakın bunun üzerinde hepimiz düşünmek zorundayız…

Bir şehre, adeta turist gibi, sadece göz ile bakanlar, inanın hiçbir 
şey görmezler…

Gördükleri taştır.

Gördükleri betondur.

Gördükleri asfalttır, kalabalıktır.

Ama bir şehre, gönül gözüyle bakanlar, orada, o şehirde, şehrin 
ruhunu görürler, tarihini görürler, medeniyetini, kültürünü görür-
ler.

Bir şehre gönül gözüyle bakmak, o şehrin ruhunu tüm derinlikleri-
ne kadar teneffüs etmektir.

Bir şehre gönül gözüyle bakmak; sadece taşları görmek değil, o 
taşların nasıl besmeleyle üst üste konduğunu, nasıl dualarla yük-
seldiğini, o taşların nasıl bir ruh, nasıl bir heyecan, nasıl bir felsefe 
taşıdığını görmektir.

Her zaman ifade ediyorum… İnsan, şehri şekillendirmez; tam ter-
sine, şehir insanı şekillendirir.

Bakınız… Ahmet Hamdi Tanpınar, 5 Şehir adlı eserinde, HER İS-
TANBULLUNUN AZ ÇOK ŞAİR OLDUĞUNU yazıyor…

Neden?

Çünkü bu aziz şehir, bizatihi adeta bir şiir gibi.

Şiir gibi bir şehir de, içinde yaşayanları şair haline getirebiliyor.

Masal gibi bir şehir, içinde yaşayanları masal kahramanı yapabili-
yor.

Bursa’ya bakınız…

Yeşil, Bursa’ya insanların kazandırdığı bir özellik değildir…

Tam tersine, Bursa’yı, Bursalıları, ta türbelerine kadar yeşile aşık 
eden, Bursa’nın özündeki o renktir, o ahenktir, o manevi ruhtur.

Konya, bozkırın ortasında bir vaha gibi gelebilir size…

Oysa Konya, bozkırın ortasına inşa edilmiş bir vaha değil, bozkırın 
ışığıyla, rengiyle, sessizliğiyle, dinginliğiyle oluşmuş, insanını da 
ona göre şekillendirmiş tabii bir şehirdir.

Ankara denildiğinde, birçoklarının aklına başkent gelir, resmiyet 
gelir, kravat gelir, gri ton gelir…

Oysa siz farkına varsanız da, varmasanız da, Ankara, Hacı Bayram 
Veli’dir, Bünyamin Ayaşi’dir, Ali Semerkandi Hazretleridir; onların 
her daim var olan, varlığını hissettiren manevi iklimidir.
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Şehirlere, gözlerine adeta mil çekilmiş gibi bakanlar, şehri gör-
mezler.

Şehirlere, kalp gözüyle bakanlar ise, işte o manevi iklimi, o ruhu, o 
büyük medeniyet birikimini ve mimari mirası görürler.

Değerli arkadaşlarım…

Bizim neslimiz, maalesef iyi bir mimari miras devralmadı.

Üstad Necip Fazıl, şehirlerimizin katledilmesi karşısında, 1942’de 
yazdığı bir yazıda, “Allahım, Beni evimden dışarıya çıkarma da, az 
ızdırap çekeyim” diye dua ediyordu.

Yine üstadın, o dönemin belediye reislerine ilişkin yazdığı şu 
satırlar son derece önemlidir ve aslında bu satırlar, her birimizin 
ezberlemesi, başucu hatırlatması gereken satırlardır.

Diyor ki Üstad:

“BİZDE BELEDİYE REİSİ SEÇMEKTE MİYAR, YANİ KRİTER, BEDİÎ İDRAK 
KIYMETİNDEN BAŞKA HER ŞEY OLMUŞTUR. 

ONUN İÇİNDİR Kİ, ŞEHİRCİLİK DÂVALARIMIZDA, BÜTÇE, GELİR, NİZAM, 
TALİMATNAME, KAYIT KUYUT GİBİ ENDİŞELER DAİMA BİRİNCİ PLÂNA 
GEÇİRİLMİŞ VE HEPSİ BİRDEN YERİNE GETİRİLDİĞİ HALDE, ESER ÖK-
SÜZ KALMIŞTIR.

Devam ediyor Üstad…

BANA, GÖZÜ OLMAYAN ŞOFÖR MÜ, BEDİÎ İDRAKİ BULUNMAYAN BELE-
DİYE REİSİ Mİ ZARARLI DİYE SORSALAR İKİNCİSİNİ GÖSTERİRİM !”

Evet… İşte böyle Belediye Reislerinin elinde, Türkiye, Türkiye’nin o aziz 
şehirleri, kimlikli, kişilikli, ruh ve estetik sahibi şehirleri, maalesef harab 
olup gitti.

Bizim metropollerimiz vardı; ama o metropoller, beceriksiz ve estetiksiz 
ellerde adeta NEKROPOL’E, yani ölü şehirlere dönüştü.

Eskiden, yeşilin içine, yeşille uyumlu yapılar inşa edilirken, şimdi artık 
saksılarda çiçekler yetiştiriliyor.

Eskiden, derelerin, nehirlerin kenarına evler inşa edilirken; maalesef 
dereler örtüldü, nehirlerin yatağı değiştirildi; şehir, adeta suyu yuttu.

Eskiden çocuklar için, yaşlılar için, engelliler için sokak inşa edilirken, ne 
yazık ki insan, her boyutuyla unutuldu.

Bir dönem, idrakini kaybetmiş, ruhuna yabancılaşmış, özünden uzaklaş-
mış mimarlar, belediye reisleri eliyle, şehirlerimizin vecdi tüketildi.

Şair Edip Cansever’in çok anlamlı bir şiiri var…

BÜTÜN MİMARLAR YÜKSEK, MÜHENDİSLER DE…

BİR SEN KALDIN ALÇAK MİMAR, EY SİNAN USTA

İşte, medeniyet tasavvuru olmayan, geçmişten beslenip, geleceği inşa 
etmek yerine, köksüzlükten beslenip, açlıkla, hırsla, tamahla betonlar 
dikenler yüzünden bizim neslimiz gerçekten viran bir miras devraldı.

Yıkmak kolaydır değerli arkadaşlarım… Yapmak ise son derece zordur…

Bizim şehirlerimiz, birkaç on yıl içinde harap edilmiştir; ama bizim, onları 
harap hallerine mahkum etmek gibi bir niyetimiz asla yok.

Asla umutsuz değiliz… Hele hele, AK Partili Belediye Başkanları olarak 
asla umutsuz olmayacak, yılgınlığa kapılmayacağız.

Sabırla hareket edecek, ama aynı zamanda estetikle, ruhla, medeniyet 
tasavvuruyla hareket edecek ve şehirlerimizi yeniden imar etmenin, ye-
niden inşa etmenin, bir ruh ve anlam üzerine inşa etmenin mücadelesini 
vereceğiz.

Elbette çok ama çok zorlandığımız anlar oluyor…

Artan bir nüfus karşısında, göç karşısında, acil çözümler üretmemiz 
gerekiyor.

Ancak, acil çözümleri dahi üretirken, kadim şehir geleneğimizi göz önün-
de bulundurmamız, aciliyet dışındaki projelerde, son derece hassas, son 
derece dikkatli davranmamız gerekiyor.

Burada şunu da hatırlatmak durumundayım…

Bizim bütün kadim şehirlerimiz, MİMARİ SÜKUNET İÇİNDE HAREKET 
anlayışıyla inşa edilmişti.

Şehir harekete göre değil, hareket, şehre göre şekillenirdi.

Pazar yerli yerinde olurdu, çarşı yerli yerinde olurdu, cami, imaret, çeş-
me, Hükümet konağı yerli yerinde olurdu.

Şehir telaşe üretmez, huzur, dinginlik, sükunet üretirdi.

Üstadın ettiği gibi, “ALLAHIM, BENİ EVİMDEN ÇIKARMA DA AZ IZDIRAP 
ÇEKEYİM” duasına muhatap olacak değil; evindeki sükuneti sokakta da 
hissedecek şehirlerimiz vardı.

İşte biz, bu şehirleri, bu şehir kültürünü, bu şehir anlayışını özlüyoruz.

Ama özlemekle kalmayacak, bu şehirleri yeniden kurmanın da mücade-
lesini vereceğiz.

Daha önce de bir toplantımızda ifade ettim…

Bize, bir tek Mimar Sinan’la övünmek yetmiyor…

Bizim, nice Mimar Sinan’lara ihtiyacımız var.
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Mimar Sinan’ın ustalığını olduğu kadar, onun idrakini de tevarüs etmiş 
mimarlara ihtiyacımız var.

Kadri, seng-i musallada değil, yani musalla taşında değil, yaşarken bili-
necek mimarlara ihtiyacımız var.

Bize şehirlerimizi geri verecek mimarlara, böyle belediye başkanlarına 
ciddi şekilde ihtiyacımız var.

Üniversitelerimizden, bizlere böyle mimarlar yetiştirmesini, şehir planla-
macıları, mühendisler yetiştirmesini özellikle rica ediyorum.

İnşa ile idraki harmanlamış, taşa bir yapı malzemesi olarak değil, anlam 
taşıyan bir varlık olarak bakan, taşa anlam katan, ruh katan, estetik katan 
mezunlarımız olmalı.

Aynı şekilde, bürokrasinin altında kaybolup gitmeyen, derdi olan, dertle 
kıvranan belediye başkanlarına ihtiyacımız var.

Eğer biz, büyük mirasımızla, kadim kültürümüzle hareket edersek, kaz-
mayı elimize o ruhla alırsak, iş makinasının üzerine o anlayışla geçersek, 
inanın gerisi gelecektir.

Niyet hayırlı olduğu sürece, akıbet de mutlaka hayırlı olacaktır.

Birkaç on yılda harap edilen şehirlerimizi, belki de birkaç yüzyılda ancak 
ruhuna ve özüne döndürebileceğiz.

Ama bu süreçten, bu özlemden, bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz.

Biz kötü bir miras almış olsak da, çocuklarımıza iyiye giden bir miras 
bırakacağız.

Bugün ödül takdim edeceğimiz projelerde açıkçası ben işte bu iyiye gidişi, 
bu ruh ve bu özü görüyorum.

Bu tür projelerin daha da artmasını, Türkiye’nin her şehrine, her ilçe ve 
belediyesine sirayet etmesini temenni ediyorum.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızı, tüm belediye başkanlarımızı, 
bu yöndeki çaba ve mücadeleden dolayı tebrik ediyorum.

Rabbim bizi, ruhu olan, idraki olan, istikameti olan şehirlere kavuştursun; 
böyle şehirler imar ve inşa etmemizi sağlasın diyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMLE GELECEK 
NESİLLERE UMUT VERİYORUZ”

Sarıgöl Kentsel Dönüşüm Töreni (06 Nisan 2013)

Sevgili İstanbullular, 

İzmir’de, Sakarya’da, Diyarbakır’da, Rize’de, İstanbul Bağcılar’da 
ve Bayrampaşa’da canlı bağlantıyla bizleri takip eden değerli kar-
deşlerim, 

Hanımefendiler, Beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Kentsel Dönüşüm hareketimiz kapsamında, bugün başlatacağımız 
projelerin, şehirlerimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Diyarbakır ve İzmir Valilikleri-
mize, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Rize Beledi-
yemize, Gaziosmanpaşa, Kartal, Bağcılar, Bayrampaşa, Hendek 
Belediyelerimize, bu son derece hayırlı çalışmalarından dolayı 
teşekkür ediyorum. 

Konuşmamın hemen başında, bu töreni gerçekleştirdiğimiz Ga-
ziosmanpaşa Belediyemize ismini veren, tarihimizin en büyük 
komutanlarından biri olan Gazi Osman Paşa’yı hürmetle, minnetle, 
rahmetle yad ediyorum.

Osmanlı İmparatorluğu’nun en buhranlı, en sıkıntılı dönemlerinde 
Plevne’de verdiği mücadele ile milletimizin umudunu, azmini, he-
yecanını artıran, milletimize direniş ruhu kazandıran Gazi Osman 
Paşa’nın dün ölümünün 113’üncü sene –i devriyesi idi. 

Allah onunla birlikte tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun, ruhla-
rını şâd etsin.

Sevgili Kardeşlerim!

Bugün, yine tarihi bir anı birlikte paylaşıyoruz, yine tarihe birlikte 
şahitlik ediyoruz.

Bugüne kadar hiçbir hükümetin cesaret edemediği, hiçbir hükü-
metin göze alamadığı, hiçbir iktidarın başaramadığı bir dönüşümü 
sizlerle birlikte, milletimizle birlikte gerçekleştiriyoruz.
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Tarihe birlikte şahitlik etmekle kalmıyor, hep beraber, sizin deste-
ğinizle, duanızla, adeta tarihi yeniden inşa ediyoruz.

5 Ekim 2012 tarihinde 35 ilde başlattığımız büyük kentsel dönüşüm 
seferberliği kapsamında bugüne kadar 13 bin bağımsız bölüm için 
kentsel dönüşüm başlattık. 

Bugün de Gaziosmanpaşa’da 22 bin 961, Bayrampaşa’da 5 bin 583, 
Kartal’da 292, Bağcılar’da 3 bin 369 olmak üzere İstanbul genelinde 
toplam 32 bin 205;  İzmir – Karşıyaka’da 110, Sakarya – Hendek’te 
309, Diyarbakır’da 371 ve Rize’de 534 olmak üzere Türkiye genelin-
de 33 bin 529 adet bağımsız bölümün kentsel dönüşümünü gerçek-
leştirmiş olacağız. 

Allah’a hamd olsun, böylece kentsel dönüşüme başladığımız tarih-
ten itibaren 46 bin 915 bağımsız bölümün dönüşümünü başlatmış 
olduk.

Hedefimiz, 2013 yılında 200 bin, 2014 yılı sonuna kadar ise 400 bin 
bağımsız konut ve dükkanın dönüşümünü başlatmak olacak.

Evet, yıkıyoruz sevgili kardeşlerim. 

Yeniden yapmak için, modern konutlar inşa etmek için, milletimize 
daha sağlıklı, konforlu yaşanabilir alanlar oluşturmak için yıkıyoruz.

Biz onarılması mümkün olmayan çatlakların üzerini kapatmıyoruz. 

Tamir olmayacak, büyüdükçe büyüyecek sorunların üzerini örtmü-
yoruz.

Biz, yıkıyoruz, yeniden yapıyoruz, daha iyisini, daha modernini, daha 
sağlıklısını inşa ediyoruz.

İnşallah, bu süreç boyunca, Türkiye’nin yeni şehirlerini inşa edecek, 
insanımıza layık evler imar edecek, bizim dünya sathında parmakla 
gösterilmemizi sağlayacak iş yerlerimizi kuracağız. 

Sevgili kardeşlerim...

Bir şehir sadece taş, toprak, çimento ile meydana gelmiyor. 

Ona insanı katmak gerekiyor, onu değer yargılarımızla, kültürü-
müzle şekillendirmek gerekiyor.

Şehir yalnızca insanların oturduğu, çalıştığı, akşam evine gidip uyu-
duğu mekan değildir. 

Şehrin bir kimliği vardır, ruhu vardır, kişiliği vardır, değerleri vardır. 

Şehir aynı zamanda içinde yaşadığı insanlara da kimlik sunar. 

Bu yüzden inşa edeceğimiz şehirler, yeni konutlar, işyerleri, yaşam 
alanları, gelecekte yükselteceğimiz Türkiye’nin nüvesi olacaktır. 

Köhnemiş konutlarla, salaş yapılarla, estetikten uzak, insanlarına 
huzur vermeyen mimariyle, küreselleşmiş bir dünyada Türkiye’nin 
yeri olmaz, olamaz. 

Biz, geçen 10 yıllık sürede yepyeni bir şehir perspektifi geliştirdik 
ve onu kararlılıkla sürdürüyoruz.

Hiç kimse kusura bakmasın, biz aziz milletimizi yalıtımı olmayan, 
tenekelerle kaplanmış, kapısı penceresi dökük yerlerde oturtama-
yız, buna rıza gösteremeyiz.

Türkiye büyürken, Türkiye bölgesel, küresel bir güç haline gelir-
ken, vatandaşımızı, tenekeden, naylondan, çatısı akan, önünden 
kanalizasyon geçen, sağlıksız yapılara mahkum edemeyiz.

Bakın sevgili kardeşlerim…

10 yılı aşkın bir süredir milletimizin hizmetindeyiz.

10 yılı aşkın süredir, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaş-
tırmadan kentleşmeye, enerjiden kültüre, dış politikadan ekonomi-
ye kadar her alanda Türkiye’ye eser kazandırdık, hizmet kazandır-
dık, güç ve itibar kazandırdık.

Soruyorum sizlere: Muhalefetin, bir kez olsun çıkıp da, “ŞU KONU-
DA İYİ YAPTINIZ, TEŞEKKÜR EDERİZ” dediğini duydunuz mu?

Bunların, bir kez olsun bizi herhangi bir şekilde takdir ettiklerine 
şahit oldunuz mu?

Bu muhalefetin temsilcilerinin, defalarca yenilmesine, defalarca 
yanılmasına ve yanıltmasına rağmen, bir kez olsun GÜREŞE doy-
duklarını, bir kez olsun yüzlerinin kızardığını gördünüz mü?

Bunlar, her şeye, ama her şeye, kayıtsız şartsız karşı gelmeyi mu-
halefet zannediyorlar.

Bunların iktidar tasavvurları adeta hiçbir şey yapmamak üzerine 
kurulu. 

İnanın, muhalefet tasavvurları da, aynı şekilde hiçbir şey yapma-
mak ve yaptırmamak üzerine.

İşte, şu anda da, kentsel dönüşüm karşısında, her zaman yaptıkla-
rını, en iyi yaptıklarını, yegane yapabildikleri şeyi yapıyorlar. 

Kentsel dönüşüme karşı, bilmeden, anlayıp dinlemeden körü körü-
ne bir muhalefet sergiliyorlar.
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Bir kere buradan şunu hatırlatmak durumundayım…

Biz bu kentsel dönüşümü, oralarda oturanların gönül rızalarıyla 
yapıyoruz.

Vatandaşlarımızın onaylarını alıyor, desteklerini alıyor, öncesinde 
ve sonrasında hayır dualarını alıyor, vatandaşlarımızla birlikte bu 
kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz.

Hiç kimseyi mağdur etmeden, hiç kimsenin hakkını yemeden, ada-
let duygusunu zedelemeden bu işi gerçekleştiriyoruz.

Biz, hak sahibi vatandaşlarımızı insanca yaşayabilecekleri alanlara 
kavuşturuyoruz, modern konutlara, sosyal ve kültürel sahalara 
kavuşturuyoruz.

Biz yıkım yaparken, aynı zamanda bu miadını doldurmuş anlayışı, 
kendini milletten soyutlamış zihniyeti, insanları hakir gören o kafa-
yı da yerle yeksan ediyoruz.

Şunu lütfen unutmayın:

Biz, “HER İNSAN BİR CİHANDIR” anlayışını benimseyerek bugün-
lere geldik. 

Bizim için öncelikli olan fert fert insanlarımızın, milletimizin can 
emniyetleri, mal emniyetleridir. 

Depreme dayanıklı binalar inşa etmek için öncelikle duvarları çat-
lamış, kolonları hasar görmüş, en ufak bir sarsıntıda harap olacak 
yapıları yıkmakla işe başlıyoruz. 

Amacımız, hem depreme dayanıklı konutlar inşa edebilmek, hem 
de insanlarımızın ulaşımını rahatlıkla sağlayabileceği, güvenliğini 
temin edebileceği yerleşim alanları üretmek.

Bakınız, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u aldığında, şehirde 40 bin 
kişi kalmıştı. 

Şehir adeta viraneye, ölü bir şehre dönüşmüştü; şehrin insanların-
da umut, heyecan, azim kalmamıştı. 

Peki Fatih ne yaptı? 

Eğitim kurumları, camiler, imaretler, vakıflar ihdas ederek, dünya-
nın gözbebeği haline gelen bir İstanbul inşa etti. 

Bu davranışıyla Fatih, sadece İstanbul’u değil, bir milletin kaderini, 
bir devletin geleceğini de inşa etti.

Ne diyor Sultan Fatih:

HÜNER, BİR ŞEHİR BÜNYAD (İMAR) ETMEKTİR.

REAYA (HALK) KALBİN ABAD ETMEKTİR…

Evet… Mesele yıkmak değil, mesele yeniden yapmak da değil…

Mesele, bina yaparken, milletin gönlünü de yapmak, milleti mem-
nun da etmek, millete bir ufuk çizebilmektir.

Bizim gayemiz bu…

Mamur şehirleri gönül ustaları, ruh mimarları, güzele bakabilmeyi 
bilenler kurar. 

Böyle bir şehre gelen huzur bulur, yollarında gezinen, caddelerin-
de dolaşanlar farklı bir atmosferi solurlar. 

İzbe, karanlık, loş, pislik içindeki bir şehir ise, insanların çalışma, 
yaşama azmini bitirir. 

İşte onun için, kimse, yetkisi nedeniyle, gücü nedeniyle şehirleri-
mizi ruhsuzlaştıramaz, çirkinleştiremez.

Şehrin sahibi tek başına hiç kimse değildir, şehrin sahibi sadece 
belediyeler de değildir. 

Şehir içinde yaşayan herkesindir, şehir bize Allah’ın bir emanetidir, 
çocuklarımızın bir emanetidir. 

Evden dışarı çıkmayan, bilgisayar başından kalkmayan, dört duvar 
arasında sıkışmış çocuklarımızın ufku ne kadar derin olabilir ki?

Yeşili sadece çocuk parklarında gören, toprağa ayağını basmamış, 
derelerde, göllerde gezinmemiş çocuklarımızın büyük fikirleri 
olabilir mi?

Tabiatla ilişkisi yalnız çizgi filmlerde, kitaplarda kalmış, tabiatı 
yalnız belgesellerde izleyebilen bir neslin, geleceğe bakışı, fikir 
dünyası, ruh dünyası sağlıklı olabilir mi?

Yaşadığı yere köklü bir aidiyet kültürüyle, birlikte yaşama kültü-
rüyle bağlı olmayan bir neslin, ülkesine ve milletine hayırlı hizmet-
ler verebilmesi mümkün olabilir mi?

İşte biz, Büyük bir Türkiye inşa etmek için, Büyük Türkiye’nin bü-
yük düşünen fertlerine yol açmak için, yaşanabilir, estetik, sakin, 
huzurlu şehirler inşa etmenin, imar etmenin mücadelesi içindeyiz.

Şimdi bakın değerli kardeşlerim…

Burada önemli bir hususu sizlerle paylaşmak durumundayım…
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Yaklaşık 30 yıldır Türkiye terörle mücadele ediyor.

30 yılda nice canımızı yitirdik.

Türkiye enerjisini, kaynaklarını yitirdi.

Terörün ortaya çıktığı andan itibaren, 2002 yılında biz iktidara ge-
linceye kadar, dikkatinizi çekiyorum, terörü doğuran sebepler hiç 
konuşulmadı.

Terörün istismar alanları hiç konuşulmadı.

Terörü doğuran bataklıkları kurutmayı hiç kimse tartışmadı.

Doğu’da, Güneydoğu’da, askerimiz, polisimiz, korucumuz, istih-
baratçımız terörle mücadele ederken, ne devlet, ne hükümetler, 
terörün istismar ettiği yoksulluğu, işsizliği, eğitimsizliği, ayrımcılığı 
gidermek için çare üretmedi.

Büyük şehirlerimize akın akın göç yaşanırken, büyük şehirleri-
mizde, gökdelenlerin arasında derme çatma gecekondular inşa 
edilirken, maalesef bunlara göz yumuldu, bunlara müsamaha 
gösterildi.

Yoksul mahalleler terörün istismar ettiği alanlara dönüştü.

Çarpık kentleşme, terörü saklayan, gizleyen, aynı zamanda teröre 
istismar imkanı sunan mekanlara dönüştü.

Bakın burada bir şeyi açık açık konuşmak durumundayım…

Bu ülkede on yıllar boyunca biz bir şeyi yaşadık…

İstanbul’un nice semtlerinden, nice mahallelerinden, genç evlatla-
rımız, daha güneş doğmadan yola çıkıyorlar.

Belki saatlerce, yoğun trafikte, dolmuşlarda, otobüslerde yol gidip, 
fabrikalarına, atölyelerine, işyerlerine ulaşıyorlar.

Kimileri sigortasız çalıştırılıyor.

Kimileri asgari ücretin bile altında ücretle çalıştırılıyor.

Akşam evine dönüyor, ev soğuk, çatısı akıyor, musluktan su gelmi-
yor, elektrik kesik, evde sıcak yemek yok.

Bütün bunların üzerine, televizyonu açıyor, lüks hayatları görüyor.

Belediye otobüsünün camına yaslanıp caddeye bakıyor, lüks araç-
ları, lüks hayatları görüyor.

Umut yok, heyecan yok, yaşama sevinci yok…

Sonra ne oluyor biliyor musunuz?

Bu çocuklarımıza, bu evlatlarımıza, kötü niyetliler musallat oluyor.

Uyuşturucuyla musallat oluyor.

Fuhuşla musallat oluyor.

Hırsızlıkla musallat oluyor.

En acısı da, terörle musallat oluyor.

Umudu, heyecanı, yaşama tutkusu, amacı olmayan gençleri istis-
mar ediyor, kendi gayelerinde adeta köle haline getiriyorlar.

İşte yıllarca, terörle mücadele edildi, ama terörün, suç örgütlerinin 
istismar alanlarıyla mücadele edilmedi.

Biz Hükümet olarak bunu tersine çevirdik.

Bir yandan terörle kararlılıkla mücadele ettik; ama öbür yandan, 
terörün istismar alanlarını, bataklıklarını da kurutmanın mücade-
lesini verdik.

Yol yaptık, okul yaptık, hastane yaptık, baraj yaptık.

Hızlı tren hatları inşa ettik, havalimanları inşa ettik.

Ekonomiyi büyüterek iş imkanlarını artırdık, alım gücünü artırdık.

Gelir adaletsizliğini azaltmak için var gücümüzle çalıştık.

Terörün istismar ettiği, suç örgütlerinin istismar ettiği her ne var-
sa, kararlılıkla üzerine gittik.

Şimdi burada kentsel dönüşüm gerçekleştirirken, sadece bina inşa 
etmiyoruz, sadece şehri, mahalleyi güzelleştirmekle kalmıyoruz.

Bütün bunlardan önemlisi, çocuklarımıza, gençlerimize, gelecek 
nesillerimize umutlu, heyecanlı, coşkulu, yaşama sımsıkı tutuna-
cakları bir çevre, bir ortam kazandırıyoruz.

Çocukları, gençleri, terörün, suç örgütlerinin, her türlü suçun 
uzağında tutmanın kalıcı, etkili bir mücadele yöntemi olarak da bu 
kentsel dönüşümü yapıyoruz.

Biraz önce ifade ettim…

Muhalefet ve bazı çevreler, ne yaparsak yapalım, hangi adımı atar-
sak atalım karşısında duruyorlar.

Kentsel dönüşümün de karşısında duruyorlar.

Teröre son vermek için başlattığımız sürecin de karşısında duru-
yorlar.
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İşte bu kafayı, bu zihniyeti, bu anlayışı çok ama çok iyi tanımanızı 
sizlerden rica ediyorum…

Bugün kentsel dönüşüme de, çözüm sürecine de karşı çıkan zihni-
yet, inanın, kentlerimizi harabeye çeviren, şehirlerimizi bataklığa 
çeviren, o harabeden, o bataklıktan her türlü illetin üremesine 
fırsat sağlayan zihniyettir.

Kendileri bir bataklık oluşturdular, şimdi o bataklığın kurutulması-
na karşı çıkıyorlar.

Kendileri bataklıklara çamur taşıdılar, şimdi de o çamurun kuru-
tulmasına karşı çıkıyorlar.

Kendileri bataklıklarda sivrisinek yetiştirdiler, şimdi de o sivrisi-
neklerin yok edilmesine karşı çıkıyorlar.

Bunlara bakın... Bu muhalefete iyi bakın… Bunların, es kaza iktidar 
oldukları dönemlerde geride bıraktıkları eser ne biliyor musunuz?

Bataklık, harabe, virane, yıkılmış evler, kırılmış kalpler, umutsuz-
luğa sevk edilmiş kitleler.

İşte şimdi, geride bıraktıkları sözüm ona eserlerin ortadan kaldırıl-
masına tahammül edemiyorlar.

Biz, o bataklıkları Allah’ın izniyle kurutacak, gül bahçesine çevire-
ceğiz ve çeviriyoruz.

O harabeleri, viraneleri, mamureler haline getireceğiz ve getiriyo-
ruz.

Kırılan kalpleri onarıyor, umutsuzluğu umuda çeviriyor,  tüm istis-
mar alanlarını tek tek ortadan kaldırıyoruz.

Milletim müsterih olsun...

Milletim rahat olsun…

Her ne yaparsak, sizin için yapıyor, sizinle birlikte yapıyoruz.

Çözüm sürecini de milletimiz için, kardeşliğimiz için yapıyor, mille-
timizle yapıyoruz.

Kentsel dönüşümü de sizin için sizlerle yapıyoruz.

Bütün bu süreçler, büyüyen bir Türkiye’nin, güçlü bir Türkiye’nin, 
iddialı bir Türkiye’nin ayak sesleridir.

Bütün bu süreçler, huzurun, umudun, mutlu, mesut bir yaşamın 
ayak sesleridir.

Bütün bu süreçleri inşallah tamama erdirecek, hayırla çıktığımız 
yolda hayırlı neticelere inşallah birlikte ulaşacağız.

Bugün başlattığımız kentsel dönüşüm projelerinin hayırlı olmasını 
diliyorum.

Destek verenlere, katkı verenlere şükranlarımı sunuyorum.

Sabrınız için, desteğiniz için, yardımcı olduğunuz için sizlere ayrıca 
teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, sizleri Rab-
bime emanet ediyorum.

“MİLLETE HİZMET YOLUNDA HİÇBİR 
MAZERET TANIMIYORUZ”

 İl Ve İlçe Başkanları İstişare Toplantısı (29 Nisan 2013) 

Çok değerli İl Başkanlarımız,

Değerli İlçe Başkanlarımız,

Teşkilatımızın çok değerli mensupları,

Değerli kardeşlerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyo-
rum…

Ankara Kızılcahamam’da, bu kadar geniş bir katılımla gerçekleş-
tirdiğimiz istişare toplantımızın, ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
açısından hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Evet… Bugün, Kızılcahamam’da 957 İlçe Başkanımızın, 81 İl Baş-
kanımızın tamamını bir araya getiriyoruz.

Hemen bu haftanın sonunda, yine burada, ana kademenin, Kadın 
Ve Gençlik Kollarımızın, Bakan Ve Milletvekili arkadaşlarımızın 
katılımıyla, geleneksel hale gelen İstişare toplantımızı da inşallah 
gerçekleştireceğiz.

Bir kere burada şu hususu tekraren ifade etmekte fayda görüyo-
rum:

AK Parti, siyasi tarihimizde, parti içi demokrasiyi ve istişareyi en 
ideal şekilde işleten yegane partidir.
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Bakınız… Geçtiğimiz hafta, doğumunun miladi yıldönümünü idrak 
ettiğimiz, kendisine salat ve selamlar gönderdiğimiz Hazreti Pey-
gamber Efendimiz dahi, istişare yapmakla emir olunmuştur.

Hazreti Peygamber’e, bir iş yaparken,  ailesine, ashabına, etrafın-
dakilere danışması emredilmiş, “YAPTIĞIN İŞLERDE MEŞVERET 
ET” emri bizzat vahiy yoluyla gelmiştir.

Hazret-i Peygamber ki, alemlere rahmet olarak gönderilmiş, Allah 
Teala kendisine HABİBİM olarak hitap etmişti.

Buna rağmen, Hazreti Peygamber dahi, yaptığı işleri istişare ile 
yapması konusunda yönlendirilmişti.

Kendisi de, hadislerinde istişarenin önemini defalarca vurgulamış, 
“İSTİŞARENİN, PİŞMANLIĞA KARŞI KALE OLDUĞUNU” bizlere 
bildirmişti.

İstişare, bütün tarihimiz boyunca, bizim devlet ve idare geleneği-
mizin en temel unsurlarından biri olmuştur.

Alacakları kararları çevresindekilerle istişare edenler, çevrele-
rindeki alimlere, görül insanlarına, bilgi ve tecrübe sahibi zatlara 
soranlar, iyi birer devlet adamı, iyi birer idareci olmuş; sormayan-
lar, danışmayanlar ise, yanlış kararlarıyla zulme ve zulmete kapı 
aralamıştır.

Tarihimizden, medeniyetimizden, bizi biz yapan değerlerimizden 
aldığımız ilham ile, AK Parti’yi istişare üzerine inşa ettik, 14 Ağus-
tos 2001’den bugüne kadar da her kademede istişareyi pusulamız 
olarak, kutup yıldızımız olarak değerlendirdik.

Değerli kardeşlerim,

Sevgili Başkanlar…

Bakınız ben, devlet geleneğimizi, özellikle de AK Parti’nin üzerine 
bina edildiği temel felsefeyi anlatırken, ÇINAR AĞACI benzetmesini 
çok sık kullanıyorum.

Burada, bu geniş katılımlı istişare toplantısında, ÇINAR misalini 
özellikle dikkatlerinize sunmak istiyorum…

Zira Çınar Ağacı, hem Selçuklu Devleti’nde, hem Osmanlı Cihan 
Devleti’nde, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nde, geçmişin, bugünün 
ve istikbalin önemini anlatmak için sıkça darb-ı mesel olarak kul-
lanılmıştır.

Güçlü bir çınar, öncelikle, kökleri derinlerde olan çınardır.

Kökü derinde olmayanın, gövdesi yere yakın olur.

Kökü derinde olmayan, rüzgarda eğilir, fırtınada kırılır, uzun yaşa-
yamaz ve toprağa devrilir.

Öncelikle biz, adeta bir çınar gibi, besinimizi, gıdamızı, özümüzü, 
işte o derinlerdeki köklerimizden alacağız.

Köklerimiz vesilesiyle derinlere inecek, o derinlerden, tecrübeyi, 
birikimi, bilgiyi, en önemlisi de ibretlik dersleri alacak, en uçtaki 
filizlere, en uçtaki dallara, yapraklara kadar onları taşıyacağız.

Çınarın kökleri tarih ise, gövdesi bugün, dalları ve yaprakları ise 
yarındır.

Gövdeyi, köklerden aldığımız gıda ile, dallardan ve yapraklardan 
aldığımız ışık ve umut ile güçlü tutacağız.

Çınarın, dalları ve yaprakları, en az kökler kadar, en az gövde ka-
dar önemlidir, en az onlar kadar hayatidir.

Kökü olmayan ağaç nasıl ayakta duramazsa, dalıyla, yaprağıyla 
irtibatı olmayan ağaç da ayakta duramaz.

Sevgili kardeşlerim… 

Sizler, ilçe başkanları olarak, İl Başkanları olarak, sizlerle birlik-
te belde başkanlarımız, kadın, gençlik kollarımız, mahalle, köy 
temsilcilerimiz, sandık müşahitlerimiz, işte bu ulu çınarın, milletin 
fertleri olarak gövdesi, sorumluluk mevkiinde kişiler olarak da 
yaprakları, dallarısınız.

Her birinizin görevi çok ama çok önemli.

Her birinizin vazifesi, çok ama çok hayati.

İlçenin nüfusu az olabilir, uzak olabilir, ücra olabilir… Hiç ama hiç 
fark etmez… 

Her bir dal, her bir yaprak, çınarın gövdesinin sağlığı için, istikbali 
için hayati derecede önemi haizdir.

Nerede nefes alıp veren bir insanımız varsa, sizin, onun farkında 
olmanız; daha da önemlisi, onun, sizin farkınızda olması gerekiyor.

Yayla olsun, mezra olsun, köy olsun, mahalle olsun… Her bir 
insanımızın, ilçesinde, ilinde bir AK Parti Başkanlığının olduğunu 
bilmesi, orada derdini anlatabileceği bir rahatlık içinde olması 
gerekiyor.

Siz kapılarınızı kapattığınız anda, oraya ışık girmez, çınarın yapra-
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ğı ışık alamaz ve yapraktaki bir sorun, gövdeyi doğrudan doğruya 
etkiler.

Şunu bilmenizi istiyorum… AK Parti’nin Genel Başkanı, AK Par-
ti’nin Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti’nin Bakanları, Millet-
vekilleri üzerlerinde ne kadar sorumluluk taşıyorsa, bir İl Başka-
nımız, bir İlçe Başkanımız, hatta bir sandık müşahidimiz de, en az 
onun kadar sorumluluk taşır, en az onun kadar mesuliyet sahibi-
dir.

Nüfusun az olması, uzaklık, ücralık sorumluluğu azaltmaz.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, Edirne’nin Keşan ilçesinde eğer 
bir aksaklık oluşursa, bilmenizi isterim ki, o aksaklık gelir, doğru-
dan doğruya gövdeyi, doğrudan doğruya Genel Merkezi, doğrudan 
doğruya milleti etkiler.

Bizim, Genel Başkanlık makamımızdan, sandık müşahitliği maka-
mına kadar, her kadememiz, koltuk sahibi olmak için değil, sadece 
ve sadece hizmet için bu makamlardadır.

Bizim tek gayemiz millete hizmettir.

Millete hizmet dışında hiçbir gaye için bu görevlere gelmedik.

Öyleyse, 24 saatimizi, evet, 24 saatimizi, sadece ve sadece hizmetle 
geçireceğiz.

Millete hizmet yolunda hiçbir mazeret tanımıyoruz.

Millete hizmet yolunda, hiçbir bahane tanımıyoruz.

Millete hizmet yolunda, hiçbir engeli asla ve asla tanımıyoruz.

Mazereti olan, bahanesi olan, engeller karşısında korkan, ürken, 
yılan ve yorulan arkadaşım, hiç tereddüt etmeden, kibre kapılma-
dan, gurur yapmadan, yolu açmalı, kanalları açık tutmalıdır.

İnanın, boşa geçirecek tek bir saniyemiz bile yok…

Boşa geçirdiğimiz her bir saniyenin hesabının bize sorulacağı idra-
kinden hiç uzaklaşmayacağız.

Her bir arkadaşım, hangi kademede olursa olsun, gece başını 
yastığa koyduğunda, “BUGÜN NE YAPTIM” sorusunu kendisine 
sormalıdır.

Yaptıklarını gözden geçirmeli, yapamadıkları için hemen o sabah 
kolları sıvamalıdır.

Burada önemli bir hususu vurgulamak durumundayım değerli 

kardeşlerim…

Bakınız… AK Parti, siyaseti millete hizmetin bir aracı olarak gö-
rürken, rakiplerimiz, siyaseti bir makam elde etme, güç devşirme, 
çıkar devşirme aracı olarak görüyorlar.

Nitekim, AK Parti, siyaseti hizmet yoluyla yaparken, rakiplerimiz, 
siyaseti sembollerle, sloganlarla, iftira, itham ve tahriklerle yap-
maya çalışıyorlar.

Bir kere şunu özellikle bilmenizi ve bunun da gereğini hakkıyla 
yerine getirmenizi sizlerden rica ediyorum: 

Halkımız, on yıllarca devam eden, gerilim siyasetinden, slogan 
siyasetinden, tahrik siyasetinden dün olduğu gibi bugün de hiç 
hazzetmiyor.

Halkımız, siyasetten, bölücü, ayrıştırıcı, parçalayıcı bir dil değil, 
birleştirici, bütünleştirici, kucaklaştırıcı bir dil bekliyor.

Milletimiz, siyasetten, kırıcı, kaba, edep ve adab dışı bir dil değil; 
gönüller yapıcı, gönüllere hitap edici, gönülleri fethedici bir dil 
bekliyor.

Bunu hiç kimse yanlış anlamasın…

Bu; AK Parti’nin, bir yanağına vurana diğerini çevireceği anlamına 
gelmez.

Bu; iftiraları, ithamları yutacağımız, sineye çekeceğimiz, sessiz, 
tepkisiz kalacağımız anlamına da gelmez.

Ancak, özellikle yerelde, bu kaba dilin, bu ayrıştırıcı dilin, bu tahrip 
ve tahrik dilinin tuzağına düşmeyeceğiz.

Her zaman ifade ediyorum: Aldatan olmayacağız; ama aldanan da 
olmayacağız…

Şunu altını çizerek söylüyorum: Siyasi partilerin, üst yönetimleriy-
le, o partilere oy vermiş, gönül vermiş vatandaşlarımızı, kardeşle-
rimizi ayrı tutacak, ayrı değerlendireceğiz.

Yaylalardan, mezralardan, köylerden kasabalara, ilçelere, büyük-
şehirlere kadar, 76 milyonun tamamına tek bir nazarla bakacağız.

Vatandaşın, herhangi bir partiye oy vermesi, herhangi bir partinin 
gönüldaşı olması, üye olması, onun farklı olduğu anlamına gelmez.

O da milleti, ülkesi için en iyiyi istiyor; biz de milletimiz, ülkemiz 
için en iyiyi istiyoruz.
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Yöntem konusunda, usül konusunda, tarz konusunda hemfikir 
olamayabiliriz… Bu, diyalog kanallarının kesilip atılmasına gerekçe 
asla olamaz.

Sabır, her zaman, ama her zaman bizimle olacak.

Bıkmayacağız, usanmayacağız, yüz çevirmeyecek, tekrar tekrar 
anlatacağız.

Su, damlaya damlaya, sabırla mermere nasıl işliyorsa; aynı şekilde, 
sabırla anlatmaya devam edeceğiz.

Diğer siyasi partiler, ayırımdan ve ayırımcılıktan medet umdular ve 
bugün hala bundan medet umuyorlar.

Allah’a hamdolsun… Yüzyıllar boyunca bu milletin arasına nifak 
sokulamadı, bu millet tahrik edilemedi, bu millet birbirine düşman 
haline getirilemedi.

Bütün ayrıştırma, bütün dışlama, horlama gayretlerine rağmen, 
biz, birleştirmek, bütünleştirmek, kardeşlik hukukunu yüceltmek 
için sabırla, tevazuyla, samimiyet ve kararlılıkla vazifemizi yerine 
getireceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Türkiye için artık son derece kritik, son derece önemli bir evreye 
girmiş durumdayız…

Öncelikle, 2014 yılı, Türkiye için kritik sonuçların alınacağı bir seçim 
yılı olacak.

İlk olarak, Mart ayında inşallah Mahalli Seçimler gerçekleşecek.

Yıl ortasında, Anayasamıza göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
yapılması gerekiyor.

Yine bu süreçte, yeni Anayasa çalışmalarının inşallah tamamlan-
masıyla, bir halkoylaması da gündeme gelebilecek.

Teşkilat olarak bizi çok yoğun bir mesai bekliyor.

Açıkçası, kurulduğumuz günden beri gireceğimiz en kritik seçimle-
re hazırlanıyoruz.

Dikkatinizi çekiyorum… 3 Kasım’dan bugüne kadar yapılan seçim-
ler, Türkiye’nin daha çok bugününü ilgilendiren, alt yapıyı, zemini, 
temeli ilgilendiren seçimlerdi.

O seçimlerde elde ettiğimiz zaferlerle, milletten aldığımız yetkiyle, 
temeli sağlamlaştırdık, zemini güçlendirdik, demokrasinin, hu-

kukun, milli iradenin sarsılmaz şekilde kuvvet kazanmasını temin 
ettik.

Bundan sonra ise, artık istikbale çok daha fazla yoğunlaşacağız. 

Başlattığımız, çoğu ASRIN PROJESİ olarak tanımlanan projeleri-
mizi tamamlayacağız.

Ekonomide, demokratikleşmede, dış politikada, sosyal hayatta, 
artık çok daha derinlere, detay meselelere yoğunlaşacak, büyük 
engelleri kaldırdığımız gibi, bundan sonra da 2023’ün yollarını inşa 
edeceğiz.

Yine, ÇÖZÜM SÜRECİ adını verdiğimiz süreci inşallah tamamlaya-
cak, ekonominin, demokratikleşmenin, dış ve iç politikanın önün-
deki bu büyük engeli gündemden tamamen çıkaracağız.

Tüm bu süreçte, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, her 
biriniz, istisnasız, kilit bir öneme sahip olacaksınız.

Türkiye’de tarih yeniden yapılırken, yeniden yazılırken, Türkiye 
için artık çok daha aydınlık bir geleceğin kapıları aralanırken, hiç 
biriniz bu muhteşem sürecin dışında kalmayacaksınız.

Bugüne kadar hep birlikte yaptık; daha çok çalışarak, daha kararlı 
şekilde çalışarak, inşallah, istikbali de hep birlikte inşa edeceğiz.

Önümüzdeki süreçte, 957 İlçe Başkanımızın, 81 İl Başkanımızın, en 
küçük bir rehavete, en küçük bir ihmale mahal vermeden, azimle, 
gayretle çalışmasını özellikle rica ediyorum.

76 milyon içinde, ulaşamadığımız, el uzatamadığımız, halini hatırı-
nı soramadığımız, projelerimizi ulaştıramadığımız bir tek kişi bile 
olmayacak.

Bakın çeşitli vesilelerle defalarca ifade ettim… İftiralar, ithamlar, 
dedikodular, yalanlar, tahrikler; doğrulardan, gerçeklerden çok 
daha hızlı yayılırlar.

Biz, fesatçılardan, nifak tohumu saçmak isteyenlerden, bozgun-
culardan, yalancılardan 10 kat, 100 kat daha fazla çalışmazsak, 
inanın başarısız oluruz.

Onlar 1 çalışıyorsa, biz 10 çalışacağız, hatta 100 çalışacağız.

Onlar 1 kişiye ulaşıyorsa, biz 10 kişiye, hatta yetmez, 100 kişiye 
ulaşacağız.

Çalınmadık kapı bırakmayacağız.
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Halini hatırını sormadığımız insan bırakmayacağız.

Derdini dinlemediğimiz vatandaş kalmayacak.

Doğruları kendilerine anlatmadığımız tek bir hane bile olmayacak.

Asla gevşemeden, asla rehavet içinde olmadan, yılmadan, yorul-
madan, bıkıp usanmadan 24 saat çalışacağız.

Teşkilatla ahenge, Genel Merkezle irtibata hassasiyetle riayet 
edeceğiz.

Parti politikalarımızı, söylemleri dikkatle izleyecek, o çerçevede 
hareket edeceğiz.

Biz, aldığı emirle hareket eden bir ordu; aldığı komutla hareket 
eden robotlar değiliz… Biz, farklılıklarımız olsa da, aynı gaye, aynı 
hedef uğrunda gönül birliği, kader birliği yapmış teşkilatız.

Renklerimizi muhafaza edecek, ama uyum içinde, ahenk içinde, 
birlik ve beraberlik içinde, inşallah yeni zaferlere hep birlikte im-
zamızı atacağız.

Değerli İl ve İlçe Başkanlarımız,

Teşkilatımızın değerli mensupları,

Sevgili kardeşlerim…

Bakınız biraz önce sizlere, AK Parti Teşkilatı ve idare anlayışımız 
üzerinden, ÇINAR misalini verdim.

Aynı misal, artık çok güçlü bir çınara dönüşmüş Cumhuriyetimiz 
için de geçerlidir.

Türkiye Cumhuriyeti, özellikle son dönemde gerçekleştirdiğimiz 
reformlarla bugün, her zamankinden çok daha güçlü bir çınara 
dönüşmüştür.

AK Parti, Cumhuriyet çınarının, gövdesi ile kökleri, gövdesi ile dal-
ları, yaprakları arasındaki irtibatı güçlendirmiş, tıkanan kanalları 
açmış, yani, devlet ile tarihi, devlet ile milleti yeniden buluşturmuş, 
yeniden kucaklaştırmıştır.

Bir kere burada şu hususun altını çizmek durumundayım…

Türkiye’de, statüko partileri, Cumhuriyetimize miyop bir gözle 
bakmış, o koca çınarı maalesef her zaman,  CILIZ BİR FİLİZ olarak 
görmüş, böyle görmeyi tercih etmişlerdir.

CHP ve MHP, Cumhuriyet çınarının köklerini göremedikleri için, bu 

kökleri reddettikleri için, koca Cumhuriyet Çınarını da her zaman, 
korunmaya muhtaç bir filiz gibi görmüş ve böyle göstermeye çalış-
mışlardır.

Her birinizin şunu bilmenizi istiyorum:

76 milyon vatan evladının her birinin şunu görmesini ve yürekten 
inanmasını arzu ediyorum:

Türkiye Cumhuriyeti, kökü derinlerde olan, dalları ve yaprakları 
semayı kucaklayan, güçlü mü güçlü bir çınar gibidir.

Bu çınar, esen her rüzgarda sallanacak, esen fırtınalarda sarsıla-
cak kadar zayıf değil; kasırgalara direnecek kadar güçlü bir çınar-
dır.

Bu çınar, içinden çürütülecek, dışından baltalanacak kadar aciz 
değil; kardeşliğiyle güçlü, ekonomisiyle, dış politikasıyla, milletiyle 
azametli bir çınardır.

Cumhuriyet çınarına miyop gözle bakanlar, Cumhuriyet çınarını 
taze bir filiz gibi görenler, onun her an yıkılacağını, her an bölüne-
ceğini, temellerinin her an sarsılacağını zannederler.

Ama Cumhuriyet çınarını, derin kökleriyle, şanlı tarihiyle, kahra-
man ecdadıyla; göğe doğru uzanan genç, dinamik, zeki, iyi eğitim 
almış nesilleriyle, güçlenen demokrasisiyle görenler, bu çınarın 
her gün güçlendiğini de hissedenlerdir.

Bakın 10 yıldır birileri, Türkiye’nin bölündüğünü, bölüneceğini; 
parçalandığını parçalanacağını; Cumhuriyetin temellerinin sarsıl-
dığını, sarsılacağını, adeta bir papağan gibi sürekli dile getiriyorlar.

Onlar ne dediyse hep tersi oldu.

Onlar neden korktularsa, tam tersi gerçekleşti.

Onlar her zaman, ama her zaman kaybetti; bu 10 yılı aşkın süre 
içinde millet her zaman kazandı.
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“TEK DERDİMİZ YAŞANABİLİR 
ŞEHİRLER KURMAK”

Bursa Kentsel Dönüşüm Projesi (17 Ağustos 2013)

Sevgili Bursalılar,

Çok değerli kardeşlerim,

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bugün Bursa’dan başlattığı-
mız Kentsel Dönüşüm Projemizin, Bursa için, Bursa’yla birlikte 46 
kentimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Evet… 17 Ağustos 1999 depreminin 14’üncü sene-i devriyesinde, 
Bursa’dan çok büyük bir kentsel dönüşüm hamlesinin startını 
veriyoruz.

Bu vesileyle, 17 Ağustos depreminde yitirdiğimiz canları bir kez 
daha rahmetle yad ediyor; mekanları inşallah cennet olsun diye 
dua ediyorum.

Sevgili Bursalılar,

Kentsel Dönüşüm Seferberliğimizin ilk adımını 5 Ekim 2012 tari-
hinde attık ve 35 ilimizde afetlere dayanıksız 3 bin 169 bina, 6 bin 
404 bağımsız bölüm ve 34 hizmet binasının yıkımını gerçekleştir-
dik.

Ardından, bu yıl 6 Nisan’da İstanbul’da yaptığımız törenle, Türkiye 
genelinde 33 bin 529 bağımsız bölümün dönüşümünü başlattık.

Şimdi de Bursa’da 3’üncü Büyük Kentsel Dönüşüm Projemizi baş-
latıyoruz.

Bursa’yla birlikte, 46 ilimizde, toplam 87 bin 628 konutun dönüşü-
münü bugün buradan başlatıyoruz.

Bu seferberlik inşallah dalga dalga yayılacak.

Türkiye genelinde, sağlıksız, çürük, afetlere dayanıksız tek bir 
ev, tek bir bina dahi kalmayıncaya kadar bu dönüşüm projelerini 
sürdüreceğiz.

İşte şurada, Yıldırım ilçemizde, Mevlana Mahallemizdeki manzara-
yı hepiniz görüyorsunuz…

Bu binalar, bu konutlar inşa edilirken maalesef denetim yapılma-
mış.

Sağlıksız, birbirine geçmiş, plansız yapılar.

Ambulansların, itfaiye araçlarının, çöp toplama araçlarının gire-
mediği dar sokaklar.

Çocukların oyun oynayacak, yaşlıların dinlenecek bir parklarının 
dahi olmadığı mahalleler.

Sokaklarından çamur akan, lağım akan, otoparkı, bahçesi, yalıtımı 
olmayan binalarla kuşatılmış semtler…

En küçük sarsıntıda olduğu yere yığılacak çürük binalar…

Benim vatandaşım inanın böyle bir yaşam tarzını, böyle bir ortamı, 
böyle bir çevreyi hak etmiyor.

Hiç kimse, benim Bursalı kardeşimi, benim Vanlı, Kayserili, Erzu-
rumlu, Ağrılı kardeşlerimi böyle yapılara, böyle sokaklara, şehirle-
re mahkum edemez.

Güçlü devlet, en başta vatandaşına sağlıklı bir şehir, sağlıklı bir 
çevre, sağlam bir konut temin edebilen devlettir.

Güçlü Türkiye’nin bir yansıması olarak, böyle güçlü şehirleri, 
sağlıklı bir çevreyi, sağlam konutları inşa ediyoruz, inşa etmeye de 
devam edeceğiz.

Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz.

Hiç kimsenin hakkının yenmesine göz yummayacağız.

Ranta, yağmaya asla izin vermeyeceğiz, rıza göstermeyeceğiz.

Tek bir derdimiz var: O da sizi daha sağlam konutlara, daha güzel 
bir çevreye, daha yaşanabilir şehirlere kavuşturmak.

Sizin desteğinizle, sizin yardımlarınızla, sizin hayır dualarınızla 
bunu başaracak, hem şehirlerimizin çehresini değiştirecek, hem 
de insanımızın yaşam kalitesini yükselteceğiz.

Bu büyük sorumluluğu üstlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, 
tüm illerimizde bu seferberliğe katkı sağlayan belediyelerimize, 
tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Bu büyük projeye her aşamada yardımcı olan vatandaşlarımıza 
ayrıca teşekkür ediyorum.

Sevgili Bursalılar,

Sevgili kardeşlerim…

Bakınız, Merhum Osman Gazi, yanına oğlu Orhan’ı alarak, uzaktan 



300 301

BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU

Bursa’yı seyretmiş, oğlu Orhan’a bir vasiyette bulunmuştu.

“EY OĞUL” demişti Osman Gazi… “BENİ, BURSA’DA GÜMÜŞLÜ 
KUBBENİN ALTINA DEFNEDİN…”

Gerçekten de bir müddet sonra Orhan Gazi Bursa’yı fethetti ve 
babası Osman Gazi’yi şu anda türbesinin bulunduğu yere defnetti.

Bursa, Osmanlı’nın ilk şehridir, hem de ilk Başkentidir.

Bursa, Osmanlı’nın da, Cumhuriyetin de gözbebeğidir.

Bursa, her zerresiyle tarihtir.

Bursa, tarihin, yeşilin, insan ve tabiatın iç içe geçtiği eşsiz bir şe-
hirdir.

Bursa bize Osman Gazi’nin, Orhan Gazi’nin, Murat Hüdavendigar’ın 
Yıldırım Beyazıd’ın, Çelebi Mehmet’in, Fatih Sultan Mehmet’in 
Babası İkinci Murad’ın yadigarıdır.

Bursa’ya haksızlık, tarihe haksızlıktır. Bursa’ya ilgisizlik, ecdada 
ilgisizliktir. Ne yazık ki onlarca yıl Bursa’ya haksızlık yapıldı. Bursa 
onlarca yıl ilgisiz bırakıldı. Çarpık şehirleşmeyle, Bursa’da tarih 
yaralandı, tabiat tahrip edildi, ecdad yadigarı, ata mirası Bursa 
adeta yağmalandı, çirkinleştirildi.

Gecekondularla, çarpık yapılarla, sağlıksız konutlarla, bizim mi-
marimize, bizim şehircilik anlayışımıza uymayan planlarla Bursa 
özünden uzaklaştırıldı.

Hiç umutsuz olmayacağız… Böyle gelmiş, böyle gider demeyece-
ğiz…

Zor da olsa, zoru yenecek, imkansızı mümkün hale getirecek, in-
şallah el birliğiyle Bursa’yı yeniden özüyle, yeniden kendi öz ruhuy-
la buluşturacağız.

Bir yandan modern bir Bursa inşa ederken, bir yandan da tarihi 
yeniden gün yüzüne çıkartacak, tahribatı inşallah hep birlikte orta-
dan kaldıracağız.

Geleceğe, Bursa gibi marka şehirlerle, yaşanabilir şehirlerle, 
dünyanın ilgisine mazhar olan, takdirine mazhar olan şehirlerle 
yürüyeceğiz.

Biz bunu geçmişte yaptık… Tarihte çok büyük şehirler, dünyaya 
emsal olacak şehirler inşa ettik. Yine yaparız ve inşallah yapacağız.

Tarihimizden, ecdadımızdan ilham alarak, onlardan ders alarak, 

ibret alarak, onların izinden yürüyerek, en önemlisi de kendimize 
güvenerek, 81 vilayetin, tüm Türkiye’nin çehresini değiştireceğiz ve 
değiştiriyoruz.

“ZOR VE UZUN SOLUK İSTEYEN BİR 
YOLCULUKTAYIZ”

Küresel Tasarım Kentleri Teşkilatı 2. Genel Kurul Açılış 
Konuşması (28 Ağustos 2013)

Çok değerli misafirler,

Değerli katılımcılar,

Saygıdeğer Başkanlar,

Hanımefendiler, beyefendiler,

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Küresel Tasarım Kentleri Teş-
kilatı 2’inci Genel Kurulu’na başarılar diliyorum.

Bu Genel Kurul vesilesiyle ülkemize, Başkent Ankara’ya gelen tüm 
misafirlerimize hoş geldiniz diyor; Ankara’dan güzel hatıralarla 
dönmelerini temenni ediyorum.

Genel Kurul çalışmalarının başarılı geçmesi dileğiyle, Ankara Bü-
yükşehir Belediyemizi ve Sayın Başkan’ı, Küresel Tasarım Kentleri 
Teşkilatı’nın Başkanlığını 2 yıldır büyük bir başarıyla yürüttüğü için 
tebrik ediyorum.

Değerli katılımcılar…

Ankara, öncelikle bir Selçuklu şehridir.

1071’den itibaren, Selçuklu Devleti’nin bu bölgeye egemen olma-
sıyla birlikte, Anadolu’da çok önemli şehirler, çok önemli merkez-
ler inşa edilmişti.

Diyarbakır, Sivas, Şanlıurfa, Ankara, Konya, Kayseri gibi şehirler, 
Selçuklular tarafından inşa edilmiş, dönemlerinin askeri, siyasi, en 
önemlisi de ilim merkezleri haline gelmişlerdi.

Bugün ve yarın, Ankara’da yapacağınız ziyaretlerde, çok kadim 
medeniyetlere ait izlerle birlikte, Selçuklu izlerini de doyasıya te-
maşa edeceğinize, bin yıl öncesine ait muhteşem mimari eserlerle 
tanışacağınıza inanıyorum.
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Ankara, Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti dönemlerinde, ticaret 
merkezi olarak, İpek Yolu’nun önemli bir durağı olarak hep canlı 
bir şehir oldu.

91 yıl önce, 30 Ağustos Zaferiyle sonuçlanan süreç, Ankara’nın 
tarihinde çok farklı bir dönüm noktası teşkil etti.

Gazi Mustafa Kemal, 1919’da Ankara’ya gelmiş, Ankara’yı bir 
karargah merkezi olarak seçmiş, Kurtuluş Savaşımıza ilişkin tüm 
hazırlıkları işte bu şehirde gerçekleştirmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da açılmış, Ankara’da toplan-
mış, İstiklal Savaşımız Ankara’dan sevk ve idare edilmiştir.

1923’te, Cumhuriyetimizin ilanından hemen önce de, Ankara yeni 
devletin Başkenti olarak ilan edilmiştir.

13 Ekim 1923 tarihine kadar, Ankara, mütevazi bir Selçuklu ve 
Osmanlı şehri kimliği taşıyordu.

Nüfusu sadece 40 bin kişiden oluşuyor, Ankara Kalesi ve çevresi 
dışında, bağ evleri, çiftlikler dışında yerleşim bulunmuyordu.

90 yıl önce, 40 bin nüfuslu olan bu şehir, şu anda 5 milyona yakla-
şan nüfusuyla, Avrupa’nın metropol kentlerinden, önemli modern 
merkezlerinden, dünyanın önemli başkentlerinden birisine dönüş-
tü.

Burada şunu açık açık ifade etmek durumundayım…

Ankara, son 90 yıl içinde, bazı dönemlerde, şehirleşme adına ger-
çekten çok kötü bir sınav verdi.

Ankara, adeta sıfırdan kurulmuş bir şehirdi.

Buna rağmen, plansız şehirleşme, gecekondulaşma, yoğun göç 
Ankara’yı, şirin bir Selçuklu ve Osmanlı şehri olmaktan çıkardı, 
ama modern bir kent haline de dönüştüremedi.

Başkent, Anadolu’nun, Bozkır’ın ortasında hızla büyürken, maa-
lesef bu büyümenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir belediyecilik ve 
şehirleşme kaydedilemedi.

Nice Hükümetler, oy alabilmek uğruna gecekondulara müsamaha 
gösterirken, ardından gelen Hükümetler de, oy kaybetmemek için 
gecekonduların dönüşümünü gerçekleştiremedi.

İşte bu dönemlerde, Ankara gerçekten büyük yaralar aldı, büyük 
bir tahribata sahne oldu.

Nüfusu 90 yılda 40 binden 5 milyona çıkan, üstelik de plansız 
büyüyen bir şehri ıslah etmek, böyle bir şehri plana, programa ka-
vuşturmak, dönüşüme tabii tutmak, takdir edersiniz ki son derece 
güçtür.

Ama biz, asla umutsuz olmadık.

Asla, “böyle gelmiş, böyle gider demedik”.

Yerel Yönetimlerdeki tecrübemizi, birikimlerimizi, başta İstanbul 
ve Ankara olmak üzere büyük şehirlerimizde kararlılıkla uyguladık 
ve şehirlerimizin çehrelerini değiştirmeye başladık.

Bakınız, Havalimanı’ndan şehir Merkezi’ne gelirken, şehrin girişi, 
kabili mümkün olmayan bir manzara içindeydi.

Eğer bundan bir kaç yıl önce Ankara’yı ziyaret edenleriniz olduysa, 
inanıyorum ki farkı görmüşlerdir.

Havalimanı yolu çevresinde, kilometrelerce süren gecekondu ma-
halleleri vardı.

Hizmet götürmenin, alt yapı yatırımı yapmanın son derece zor ol-
duğu, yaşamın sağlıksız ve tehlikeli şekilde ilerlediği, manzaranın 
da olumsuzluk arz ettiği bir şehir görüntüsü vardı.

Şu anda, o bölge, dünyanın en modern, en sağlıklı yaşam alanını ve 
şehir manzarasını barındırıyor.

Bu dönüşümü, sadece Havalimanı yolu üzerinde yapmadık. 

Mamak’tan Keçiören’e, Altındağ’dan Yenimahalle’ye kadar, gece-
kondulaşmanın, çarpık kentleşmenin, sağlıksız alt ve üst yapının 
olduğu her ilçede çok büyük dönüşümler gerçekleştirdik.

Ayrıca, bu dönüşümü sadece Ankara’da değil, 81 vilayetimizin 
tamamında yaptık ve yapıyoruz.

Bakınız biz, depremin acılarını yaşamış, depreme çok ağır kayıplar 
vermiş bir ülkeyiz.

1999 yılında, Marmara Bölgemizde meydana gelen deprem, ne 
yazık ki arkasında 18 bin can kaybı ve milyarlarca dolarlık maddi 
kayıp bıraktı.

1,5 dakika içinde 110 binden fazla konut kullanılamaz hale geldi.

Can ve mal kayıplarının neredeyse tamamı, çarpık kentleşmenin, 
çürük yapıların eseriydi.

Şu anda, tespitlerimize göre, Türkiye genelinde 6,5 milyon konut 
riskli durumda.
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6,5 milyon konutu sağlamlaştırmak ya da yıkıp yenisini yapmak, 
dünyanın her tarafında çok büyük siyasi risk almaktır.

Biz, Hükümet olarak, bu büyük siyasi riski üzerimize aldık.

Bedeli her ne olursa olsun, çürük yapıları yıkacak ve yenilerini inşa 
edeceğiz dedik ve bunu da kararlılıkla uyguluyoruz.

Şu ana kadar, 46 ilde 87 bin 628 konutun dönüşümüne başladık. 

Yıl sonunda bu sayı 150 bine ulaşacak. 2014 sonunda da 400 bin 
rakamına ulaşacağız.

Vatandaşımızla kurduğumuz sağlam iletişim sayesinde, hiçbir 
hak ihlaline mahal vermeden, kimseyi mağdur etmeden bu süreci 
ilerleteceğiz.

Değerli dostlarım,

Kıymetli misafirler…

Biz, şehirlerin, kimliği kadar ruhu da olduğuna inanan bir medeni-
yetin mensuplarıyız.

İnsanlar şehirleri şekillendirdiği kadar, hiç kuşkusuz şehirler de 
insanları şekillendirir.

İnsanlara yaşama sevinci veren, insanlara huzur veren, gönülleri 
daraltan değil, gönüllere ferahlık aşılayan şehirler imar etmek için 
kararlılıkla çalışacağız.

Zor ve uzun soluk isteyen bir yolculuktayız; ama yılmadan, yorul-
madan, böyle bir hedefin peşinden koşacağız.

Böyle bir süreçte, dostlarımızın, kardeşlerimizin, dünya şehirleri-
nin tecrübelerinden yararlanmaya da devam edeceğiz.

Şehirlerinizin birikim ve ruhunu Ankara ile buluşturduğunuz için 
sizlere burada bir kez daha teşekkür ediyorum.

Gayretlerinizin, daha yaşanabilir, daha huzurlu, barış ve refah için-
de şehirlere kapı aralamasını diliyorum.

Küresel Tasarım Kentleri Teşkilatı 2’inci Genel Kurulu’na da başa-
rılar temenni ediyor,  sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

“YEREL YÖNETİMLERDE SÖZ DEĞİL 
İŞ ÜRETİYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Projeleri Açılış Töreni 
(30 Ağustos 2013)

Sevgili Ankaralılar,

Çok değerli kardeşlerim,

Sevgili vatandaşlarım,

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Cumhuriyetimiz kurulduğunda, Ankara, Orta Anadolu’da adeta 
kasaba görünümünde, sadece 40 bin nüfusu olan bir şehirdi.

Başkent olmasının ardından, geçen 90 yıl içinde Ankara’nın nüfusu 
40 binden, 5 milyona yaklaştı. Yani tam 112,5 kat arttı.

Orta Anadolu’da mütevazi bir şehir olan Ankara, 90 yıl içinde Türki-
ye’nin modern başkenti, bir Avrupa kenti, bir dünya merkezine 
dönüştü.

Ancak, şunu üzülerek ifade etmek durumundayım…

Ankara, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, Kale ve etrafındaki yer-
leşimlerden oluşuyordu. Hemen şu yakındaki istasyon dahil, bu 
töreni yaptığımız meydan dahil, tamamen boş bir araziydi.

Ne yazık ki, Ankara, ilk yıllardaki çabaların aksine, planlı olarak 
büyümedi, planlı bir şehir olmadı.

Şehir merkezi çok dağınık bir şekilde, çirkin yapılarla, çirkin bina-
larla işgal edilirken, şehrin etrafına da çok sayıda gecekondu inşa 
edildi.

Sıfırdan kurulan bir şehir olarak, Ankara için düzgün planlar 
yapılmış olsaydı, bu planlara uyulmuş olsaydı, Ankara bugün çok 
daha yaşanabilir, mimarisiyle, şehirciliğiyle de dünyada örnek bir 
başkent olacaktı.

Ama biz, asla umutsuz değiliz.

Asla, “böyle gelmiş, böyle gider” demiyoruz.

Yerel Yönetimlerdeki tecrübemizi, birikimlerimizi, başta İstanbul 
ve Ankara olmak üzere büyük şehirlerimizde kararlılıkla uygula-
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dık ve şehirlerimizin çehrelerini değiştirdik, değiştirmeye devam 
ediyoruz.

Bakınız, Havalimanı’ndan şehir Merkezi’ne gelirken, şehrin girişi, 
gerçekten iç karartıcı bir manzara içindeydi.

Havalimanı yolu çevresinde, Kilometrelerce süren gecekondu 
mahalleleri vardı.

Hizmet götürmenin, alt yapı yatırımı yapmanın son derece zor ol-
duğu, yaşamın sağlıksız ve tehlikeli şekilde ilerlediği, manzaranın 
da olumsuzluk arz ettiği bir şehir görüntüsü vardı.

Şu anda, o bölge, dünyanın en modern, en sağlıklı yaşam alanını ve 
şehir manzarasını barındırıyor.

Bu dönüşümü, sadece Havalimanı yolu üzerinde yapmadık. 

Mamak’tan Keçiören’e, Altındağ’dan Yenimahalle’ye kadar, gece-
kondulaşmanın, çarpık kentleşmenin, sağlıksız alt ve üst yapının 
olduğu her ilçede çok büyük dönüşümler gerçekleştirdik.

Ayrıca, bu dönüşümü sadece Ankara’da değil, 81 vilayetimizin 
tamamında yaptık ve yapıyoruz.

Şu ana kadar, 46 ilde 87 bin 628 konutun dönüşümüne başladık. 
Yıl sonunda bu sayı 150 bine ulaşacak. 2014 sonunda da 400 bin 
rakamına ulaşacağız.

Vatandaşımızla kurduğumuz sağlam iletişim sayesinde, hiçbir 
hak ihlaline mahal vermeden, kimseyi mağdur etmeden bu süreci 
ilerleteceğiz.

Bir yandan, ilçelerimizi, mahallelerimizi, sokaklarımızı yeniden 
kurarken, yeniden inşa ederken, insanımızın ihtiyaç duyduğu büyük 
alt yapı yatırımlarını da kararlılıkla gerçekleştiriyoruz.

İşte bugün, Ankara’da, Ankara’ya nefes aldıracak, Ankara trafi-
ğini rahatlatacak, Ankara’da ulaşımı daha da kolaylaştıracak çok 
önemli projelerin resmi açılışını yapıyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyemiz, buradan, Etimesgut Zırhlı Bir-
likler’e kadar, 14 kilometrelik yeni bir yolu bitirdi, tamamladı ve 
bugün hizmete açıyoruz.

Bu yol, hem Eskişehir Yolu’nun, hem İstanbul Yolu’nun yoğunluk-
larını alacak ve bu yollarımızı rahatlatacak.

Bu yeni yolun inşası sırasında, 2 viyadük, 19 kilometrelik yan yol 
ve 17 tane alt ve üst geçit de tamamlandı, onları da bugün hizmete 
alıyoruz.

Bu arada, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Melih Bey’e ve ekibi-
ne özellikle teşekkür ediyorum…

Zira, Ankara sadece 14 kilometrelik bir yol kazanmakla kalmadı, 
bu yolla birlikte 60 bin yeni ağaç ve yol kenarında, refüjlerde, 3 
milyon çalı da kazanmış oldu.

Bu yol inşaatıyla birlikte, 100 bin adet gül dikildi, 600 bin metreka-
re alan çimlendirildi.

Yani Ankara, trafiği çok rahatlatacak bir yolun yanında, önemli 
miktarda yeşil alan da kazandı.

Şu rakamlara özellikle dikkatlerinizi çekiyorum…

19 yıl önce, Ankara’da, kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2 met-
rekareydi…

Şu anda, Ankara’da kişi başına düşen yeşil miktarı 19 metrekare…

Üstelik, 19 yılda nüfus 2 katına çıktı… Yani nüfus sabit kalsaydı, kişi 
başına düşen yeşil miktarı 38 metrekareye kadar çıkacaktı.

Yani Ankara, sadece binalarla, sadece konutlarla, sadece yollarla, 
sanayi bölgeleriyle değil, aynı zamanda yeşil alanlarıyla, parklarıy-
la, dinlenme alanlarıyla da büyüyor, dünyada öne çıkıyor.

Ankara’ya söz verdiğimiz Temalı Park ve büyük Hayvanat Bahçe-
si’nin yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

İnşallah, önümüzdeki yıla kadar, dünyanın en büyük temalı park-
larından birini, en büyük hayvanat bahçelerinden birini Ankara’ya 
kazandırmış olacağız.

Yine, Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden met-
rolar da hızla ilerliyor… Birkaç ay içinde inşaatı devam eden met-
rolarımız hakkında da müjdelerimizi açıklayacağız.

Sevgili Ankaralılar…

Biz, Hükümetimizle, yerel yönetimlerimizle, söz değil, iş üretiyo-
ruz, eser üretiyoruz.

Biz, sanal gündemlerle ülkenin enerjisini heba etmiyor, hayalleri 
hedefe, hedefleri gerçeğe dönüştürüyoruz.

Bakın gittiğimiz her şehirde, 81 vilayetimizde, toplu açılış törenleri 
yapıyor, bir tek açılışla, 10 – 20 – 50 – 100 hatta 500 kalem hizmet 
ve eserin açılışlarını gerçekleştiriyoruz.

Muhalefet Partileri, bir tek küçük park için görkemli açılışlar ya-
parken, biz, devasa projeleri, devasa alt yapı, üst yapı yatırımlarını 
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milletimizle, şehirlerimizle kucaklaştırıyor, adeta açılıştan açılışa 
koşuyoruz.

81 vilayetin hangisine giderseniz gidin, 11 yılda yaptığımız o büyük 
eserleri görürsünüz.

Yollarıyla, okullarıyla, konutlarıyla, parkları, köprüleri, sanayi 
yatırımları, üniversiteleriyle, her şehrin çehresinin hızla değiştiğini 
görürsünüz.

Sadece bu yatırımlar değil… Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e, 
Türkiye’nin 780 bin kilometrekaresinde, baraj gibi, sulama projele-
ri gibi, enerji yatırımları, havalimanları, hızlı tren hatları, çok büyük 
köprüler, tüp geçitler görürsünüz.

Allah’a hamdolsun, 11 yılda Türkiye’yi adeta nakış nakış dokuduk.

11 yılda Türkiye’ye çok büyük eserler, çok büyük yatırımlar kazan-
dırdık.

Şu anda da büyük yatırımlarımız devam ediyor…

Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de, Diyarbakır’da, Mersin’de, Ada-
na’da, Trabzon’da… 81 vilayetimizin tamamında şantiyelerimiz 
harıl harıl çalışıyor.

Bizi sevsin ya da sevmesin, herkese hizmet götürüyoruz.

Bize oy versin ya da vermesin, her köyümüze, beldemize, ilçe ve 
ilimize eserler kazandırıyoruz.

76 milyon, bizim nazarımızda birdir, beraberdir, birlikte Türki-
ye’dir.

Şunu bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim…

Hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar, dün olduğu gibi bundan sonra 
da biz hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar, biz o tuzağı bozup, Türkiye’yi 
büyütmeye devam edeceğiz.

Hangi yola, hangi şiddet eylemine, hangi densizliğe, edepsizliğe 
başvururlarsa vursunlar, biz milletle yürümeye, millete hizmetkâr 
olmaya devam edeceğiz.

Bunlar hiçbir şey yapmazlar, hiçbir eser üretmezler, taş üstüne taş 
koymazlar. Ama iş yapanı, eser üreteni, taş üstüne taş koyanı da 
engellemek için ellerinden geleni yaparlar.

Biz bunlara aldanmayacağız… Bu kervan yürüyecek… Onlar ne 

yaparlarsa yapsınlar, bu kervan menziline doğru, 2023 hedeflerine, 
2053 hedeflerine, 2071 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerleyecek.

Evet… Bir kez daha, 30 Ağustos zaferimizin, Ankara’mıza, ülkemize, 
milletimize kutlu ve mübarek olmasını diliyorum.

Bir kez daha şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

Onlardan emanet aldığımız bu vatanı büyütmeye kararlılıkla devam 
edeceğiz, bunun da sözünü burada şehitlerimize bir kez daha veriyo-
ruz.

Açılışını yaptığımız yolun Ankara’ya, Ankaralılara hayırlı olmasını 
temenni ediyor, Ankara Büyükşehir Belediyemizi, Sayın Başkan ve 
ekibimizi tebrik ediyorum.

Yeniden kavuşmak, yeniden hasret gidermek temennisiyle, sizleri de 
Rabbime emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

“MİLLET BİZE DUR DEYİNCEYE 
KADAR HİZMET ÜRETECEĞİZ”

Ak Parti İlçe Belediye Başkanları Ve İlçe Başkanlarıyla Toplantı 
(18 Eylül 2013)

AK Parti’nin Değerli İlçe Başkanları,

Çok Değerli Belediye Başkanlarımız,

Partimizin değerli yöneticileri,

Çok değerli yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler,

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum…

AK Parti’nin İlçe Başkanlarını ve İlçe Belediye Başkanlarını bir ara-
ya getiren bu toplantının hayırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz 
ediyorum. 

Genel Başkan Yardımcılarımıza,  gerek bu toplantının tertip edil-
mesi, gerek gün boyunca yapılan sunumlardan dolayı teşekkür 
ediyorum.

2014 yılı Mart ayında yapılacak seçimlere şurada yalnızca 6,5 ay 
gibi bir süre kaldı.

Bugüne kadar, biz, AK Parti Teşkilatı olarak, her seçimde, sandık-
lar kapatıldıktan sonra bir sonraki seçimin hazırlıklarına başlayan, 
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yani her an seçimlere hazırlıklı olan bir parti olduk.

Biz, uzun soluklu, uzun ince bir yolun yolcuları olduğumuz için; 
bir devamlılık içinde, belli hedefler, belli gayeler doğrultusunda 
hareket ettiğimiz için, sandıklar kapatıldığında gündemi değişen 
bir teşkilat olmadık.

Milletimiz, kuruluşumuzdan bugüne seçim sonuçları yoluyla bizle-
re yetki verdi, sorumluluk yükledi…

Belli bir müddet içinde, Genel seçimlerde 4 yıl, yerel seçimlerde 5 
yıl boyunca biz bu yetkiyi, bu sorumluluğu seçim yoluyla üzerimize 
aldık.

Ancak, bu süre içinde, her gün, her saat, her an, milletimizin hiz-
metlerimiz hakkında ne düşündüğünü, memnuniyetini ve memnu-
niyetsizliğini kendimize dert edindik ve gerek kamuoyu araştırma-
larıyla; gerek istişareyle, diyalogla, hep milletimizin nabzını tuttuk.

Burada şu ayrımı çok net bir şekilde ortaya koymak durumundayız:

Bir, sadece seçimler için çalışan siyasi partiler vardır; bir de, 
millet için çalışıp, tabii olarak seçimlerde başarı elde eden partiler 
vardır.

AK Parti, millet için çalışan bir partidir.

AK Parti, seçimi değil, millete hizmeti kendisine dert edinen; oy 
kazanmak için değil, milletin gönlünü kazanmak için ter döken bir 
partidir.

İşte bu önemli farkımızdan dolayı, 2014 seçimlerine de son derece 
hazırlıklı şekilde giriyoruz.

Türkiye’nin 81 vilayetinde, her bir ilçesinde, her bir beldesinde, 
köyünde, mezrasında, yaylasında Hamdolsun eserlerimiz var, hiz-
metlerimiz var, yatırımlarımız var.

Bundan da ötesi, Türkiye’nin 780 bin kilometrekaresinde, 76 mil-
yonun her biri için hayata geçirdiğimiz ve devam eden projelerimiz 
var; başlayacağımız projeler var, planlar var.

Biz, 2014 Mart seçimlerine 2 önemli enstrümanla giriyoruz: Birin-
cisi yaptıklarımızla giriyoruz, ikincisi de başlayıp devam eden ve 
başlayacak projelerimizle giriyoruz.

Bizi, bizden ziyade, 11 yıldır ortaya koyduğumuz siyasetimiz anlatı-
yor.

Bizi, bizden ziyade, 11 yıldır ortaya koyduğumuz eserlerimiz; bun-

dan sonrası için açıkladığımız projelerimiz anlatıyor.

Ancak, asla ve asla bununla yetinmeyeceğiz.

Çünkü, ortada meyve veren bir ağaç varsa, onu taşlayan da olacak-
tır.

Biz çalıştıkça, çalışmayanlar, karalamak için, kötülemek için, 
çarpıtmak için ellerinden geleni yapacak, her yola da başvuracak-
lardır.

Bizim millet ile kurduğumuz bağı, gönül bağını hazmedemeyenler, 
her türlü iftirayla, ithamla, karalama kampanyasıyla üzerimize 
gelmeye devam edecektir.

Biz, 11 yıl boyunca olduğu gibi, bundan sonra da, bir yandan mil-
let için hizmet üretmeye, bir yandan da bizi bu yoldan alıkoymaya 
çalışanlara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Teşkilatımızı bu yönde bugün özellikle uyarmak istiyorum…

Çok ama çok dikkatli ve uyanık olmak zorundayız…

Tarihte nice büyük medeniyetler görürsünüz… Barbarlar gelmiş, o 
medeniyetleri adeta kökünden kazımışlardır.

Tarihte nice kütüphaneler görürsünüz… Alimler, bütün bir hayatla-
rını vererek, tek nüsha halinde kitaplar yayınlamış, ama barbarlar 
gelip, o kütüphaneleri acımasızca yakmışlardır.

Tarihte nice şehirler görürsünüz… Adeta bir masalın içinde gibi 
yaşamış, ama Vandallar tarafından, istilacılar tarafından, iz kalma-
yacak şekilde yok edilmişlerdir.

Her zaman ifade ediyorum: Yapmak, zor olandır; yıkmak ise en 
kolay olandır.

Yapmak kadar, yapılanı muhafaza etmek de zordur.

Biz, 11 yıl boyunca zora talip olduk ve her zaman yaptık, her zaman 
inşa ettik, taş üstüne taş koyduk.

Ama böyle bir derdi, böyle bir hedefi, gayesi olmayanlar da, yapı-
lanı bozmak, inşa edileni yıkmak, taş üstünde taş bırakmamak için 
ellerinden ne geliyorsa onu yaptılar ve yapıyorlar.

Süt bembeyazdır değerli arkadaşlar… Ama zerre kadar bir pislik 
sütün içine düşerse, o süt temizliğini, beyazlığını, saflığını kaybe-
der.

Siz, aylarca, yıllarca, süt gibi temiz, süt kadar beyaz eserler üre-
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tirsiniz; ama birkaç Vandal, birkaç barbar çıkar, o sütün saflığını, 
temizliğini, güzelliğini kirletmeye çalışır.

İşte onun için uyanık olacak, onun için dikkatli olacağız.

Bir yandan hizmet üretirken, eser üretirken, bir yandan da onu 
hem daha yükseğe taşımanın, hem de muhafaza etmenin mücade-
lesini vereceğiz.

Bir anlık bir rehavet bile, bir anlık bir dikkatsizlik bile, yılların eme-
ğini, alın terini alıp götürür.

İşte biz buna izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz.

“BEN ŞU KADAR İŞ YAPTIM, ŞU KADAR ESER ÜRETTİM, ŞU KA-
DAR HİZMET ETTİM” deyip, kenara çekilen, emin olun kaybetmiş-
tir…

Altını çizerek ifade ediyorum: Bizim için menzil, önce Allah’ın, son-
ra milletin takdirindedir.

Allah ömür verdikçe, nefes verdikçe, aralıksız hizmet edeceğiz.

Millet bize DUR deyinceye kadar, aralıksız hizmet üreteceğiz.

Millet bize DUR deyinceye kadar, Rabbim bize DUR deyinceye 
kadar, biz, kendi kendimize, DURMAK YOK, YOLA DEVAM diyecek, 
kararlılıkla yürüyeceğiz.

Şunu lütfen unutmayın değerli arkadaşlarım…

Yunus Emre’yi, asırları aşarak bugünlere ulaştıran, o temiz Türk-
çe’yle yazdığı şiirler kadar, altını çizerek ifade ediyorum, TAPTUK 
EMRE’nin kapısındaki sebatıdır, sadakatidir, sabrıdır.

Bizler Yunus olacak, milleti TAPTUK EMRE olarak göreceğiz…

Sebatla, sadakatle, sabırla, her ne iş yapıyorsak, en mükemmel 
şekilde yapacak ve onu milletin dergahına ulaştıracağız.

Bakın, eğer Yunus Emre, Taptuk Emre’nin kapısına odun taşımak-
tan yüksünseydi, bıksaydı, bundan yakınsaydı, yorulup yılsaydı, 
inanın, bugün biz Yunus’u da tanımazdık, Taptuk Emre’yi de tanı-
mazdık.

Bizim teşkilatımız, işte bu Yunus ruhuna, Yunus şuuruna sahip, 
milleti Taptuk Emre gibi gören, onun kapısında her hizmeti yapma-
ya hazır arkadaşlardan oluşmuştur.

Şunu bilin ki, biz, her birinizden razıyız; Allah da sizlerden razı 
olsun…

Hizmet ettiğiniz, sorumluluk yüklendiğiniz her dönemde, bu teşki-
lata yaraşan bir performans ortaya koydunuz.

Seçildiğiniz, görev üstlendiğiniz ilçelerde, her biriniz yüzümüzü ak 
ettiniz.

Bir görev değişimi durumunda, tıpkı Yunus Emre gibi, hiç yüksün-
meden, hiç kırılmadan, darılmadan, bunun bir bayrak yarışı olduğu 
bilinciyle hizmete devam edeceğinize ben yürekten inanıyorum.

Millete hizmet etmenin, hizmet üretmenin sayısız yolu, yöntemi, 
metodu vardır.

Bugün Belediye Başkanı olarak hizmet eden, gün gelir, bu hareke-
tin, bu davanın, bu teşkilatın içinde, farklı bir makamla, farklı bir 
vazifeyle hizmet eder.

Bir dönem dahi belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşımız, 5 yıl 
içinde çok önemli tecrübe edinmiştir ve o tecrübe inanın bizim için 
çok değerlidir.

O tecrübe, belediye başkanlığının devamı olarak da değerlendirilir, 
başka yollarla, başka yöntemlerle de değerlendirilir.

Millete hizmet yolunda biz kırılmak, darılmak, küsmek gibi bir tavrı 
bugüne kadar tanımadık, Allah’ın izniyle bugünden sonra da yanı-
mıza yaklaştırmayız.

Bakın her fırsatta, Türkiye’nin bir olduğunu, beraber olduğunu, 
birlikte Türkiye olduğunu vurguluyoruz, bunu her fırsatta hatırlatı-
yoruz.

Aynı çağrıyı, aynı daveti biz, teşkilat örneğinde önce kendi nefsi-
mize yapacağız; Teşkilat olarak da bir olacak, birlikte olacak, hep 
beraber AK Parti olmaya devam edeceğiz.

İl, İlçe Başkanlarımızla, Belediye Başkanlarımızla, Meclis Üyele-
rimizle, teşkilat yöneticilerimizle… Millete örnek teşkil edecek bir 
kardeşlik, bir dayanışma sergileyerek yolumuza devam edeceğiz.

Bugüne kadar böyle geldik, bundan sonra da inşallah böyle gidece-
ğiz.

Partimizi kurduğumuz andan itibaren teşkilatımızda, birkaç önem-
siz istisna dışında hep şunu gördük: Adaylar açıklandığında gö-
revde olan, ancak aday olmayan arkadaşlarımız, hiç küsmeden, 
darılmadan çalışmalarını son ana kadar sürdürdüler.

Devir teslim törenlerimiz, kardeşler arasında bir sorumluluk devri, 
bir emanet devri havasında geçti.
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Partimizin üst yönetiminden bakanlar kurulumuza, milletvekilleri-
mizden belediye başkanlarımıza kadar biz hep bu kardeşlik havası-
nı yaşadık ve yaşattık.

İnşallah, önümüzdeki seçimlere de işte böyle bir havayla, böyle bir 
iklimle gireceğiz.

Bu mücadele bizim şahsi mücadelemiz değil; millete hizmet mü-
cadelesidir,  ülkeye hizmet mücadelesidir.

Milletin bize verdiği süreyi de, son anına kadar, devir teslim anına 
kadar inşallah alnımızın akıyla tamamlayacak, sonrasında ya de-
vam edecek, ya da bayrağı kardeşimize emanet edeceğiz.

Makamlar bizi değil, biz makamları idare edeceğiz.

Bize makamlar hükmetmeyecek, bize millet, biz de makamlara 
hükmedeceğiz.

İnşallah, seçim sürecine bir kez daha böyle bir dayanışmayla, böy-
le bir kardeşlikle girecek ve Mart ayında da Türkiye için, milletimiz 
için bir kez daha tarih yapacak, tarih yazacağız.

Çok değerli arkadaşlarım,

Değerli başkanlar…

Türkiye için, milletimiz için, özellikle de gençlerimiz, çocuklarımız, 
yani istikbalimiz için gerçekten çok önemli bir seçime giriyoruz.

Hiç kuşkusuz, ilk girdiğimiz 3 Kasım seçimleri de, ondan sonraki 2 
genel seçim, 2 yerel seçim, 2 halk oylaması da Türkiye için, istik-
balimiz için çok önemliydi.

Ancak, 2014 Mart seçimleri, bütün bu seçimlerden çok daha farklı 
bir yerde duruyor ve çok daha büyük bir öneme sahip.

Bakın değerli arkadaşlarım…

Dün, 17 Eylül’de, Türkiye tarihinin en karanlık günlerinden birinin 
52’inci Yıldönümünü çok büyük bir buruklukla, çok büyük bir hü-
zünle ve kalp kırıklığıyla ifa ettik.

Bundan 52 yıl önce, Türkiye’nin serbest seçimlerle, milletin özgür 
iradesiyle seçilmiş ilk Başbakanı, Merhum Adnan Menderes ve 
ondan 1 gün önce 2 bakanı çok hazin bir şekilde idam edildiler.

Birileri, bunu sürekli hatırlıyor ve hatırlatıyor olmamızdan, bu acıyı 
sıcak tutuyor olmamızdan rahatsızlık duyabilir.

Ancak, 27 Mayıs Müdahalesi öyle bir müdahaledir ki, etkisi bugün-

lere kadar devam etmiş, kara gölgesi bugünlere kadar Türkiye’nin 
üzerinde kalmış bir müdahaledir.

11 yıl boyunca yaşadığımız birçok sıkıntının, bugün karşılaştığımız 
bir çok sorunun temelinde, 27 Mayıs Müdahalesi vardır, Yassıada 
süreci vardır, işte dün 52’nci yılını dolduran o insanlık dışı idamlar 
vardır.

Anayasa’da, yasalarda, yargıda, bürokraside, hatta siyasette var 
olan bir çok sorunun kaynağı 27 Mayıs Müdahalesidir.

12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Mayıs’ı pekiştirmek adına, onu 
tahkim etmek adına, onun gölgesini Türkiye üzerinde daha fazla 
tutmak adına yapılmış darbelerdir.

27 Mayıs’ın nasıl geldiğini, ülkeyi adeta bir silindir gibi nasıl ezip 
geçtiğini, Türkiye’ye nasıl ağır bedeller ödettiğini eğer hatırlamaz 
ve hatırlatmazsak, özellikle bunları genç nesillere aktarmazsak, 
inanın aynı tuzaklara yeniden düşer, aynı acıları tekrar yaşarız.

Şu anda, eline taş alan, eline molotof alan, sokakları yangın yerine 
çeviren gençler, yaptıklarının ilk olduğuna, özgün olduğunda, Tür-
kiye tarihinde bunların ilk kez yaşandığına inanıyorlarsa, çok ama 
çok büyük bir yanılgının içindeler demektir.

Gitsinler, 27 Mayıs öncesinde sokakların nasıl yangın yerine çevril-
diğini okusunlar ya da büyüklerinden dinlesinler.

Gitsinler, 12 Eylül öncesinde gençlerin nasıl birbirine düşürüldü-
ğünü, sokakların nasıl terörize edildiğini, sonradan bunların nasıl 
bıçakla kesilir gibi kesildiğini okusunlar, büyüklerinden dinlesin-
ler.

Sokakları yangın yerine çevirmek, üniversiteleri sokağa dökmek, 
huzuru bozmak, gençleri birbirine düşürmek, 27 Mayıs öncesi 
kullanılan bir metottur, işe yaramıştır, sonrasında maalesef 12 
Eylül’de de başarıyla sahneye konulmuştur.

27 Mayıs’ı DEVRİMCİ DARBE olarak tanımlayan, 27 Mayıs’a çanak 
tutan, alkışlayan, hatta 27 Mayıs’ı bayram olarak kutlayan Cumhu-
riyet Halk Partisi de, bu tür sokak eylemlerinin her zaman içinde 
yer almış, her zaman tahrikçisi olmuştur.

Şunu bilin ki, AK Parti, yani sizler, yani işte bu teşkilat, 27 Mayıs’la 
başlayan o kısırdöngüyü kırmış, 11 yıl boyunca da 27 Mayıs’ın Tür-
kiye üzerindeki gölgesini cesaretle dağıtmıştır.

11 yıl içinde, 27 Mayıs ruhunu, 12 Eylül ve 28 Şubat ruhunu dirilt-
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mek için çok kirli senaryolar uygulanmak istendi.

Hepsine göğüs gerdik, her senaryoyu boşa çıkardık, her tuzağı 
bozduk.

Şu anda, 27 Mayıs ruhunu yaşatmak, sandığı ve milli iradeyi yok 
saymak için yazılan senaryoyu, kurulan tuzağı da bozduk.

Mart ayındaki seçimlerle, bu ülkede sandığın artık tartışılmaz 
olduğunu, demokrasinin artık tartışılmaz olduğunu ilan edecek, 
inşallah, milli iradenin tam ve mutlak zaferini tüm Türkiye’ye müj-
delemiş olacağız.

Bürokratik Oligarşinin Türkiye’ye istikamet çizdiği günlerin artık 
geride kaldığını önümüzdeki seçimlerde çok daha güçlü şekilde 
ilan edeceğiz.

Sandık dışında, seçim dışında yolların Türkiye’de tedavülden tama-
men kalktığını Mart ayında bir kez daha ilan edeceğiz.

Milli iradenin üzerinde bir güç olmadığını, Mart ayında sarsılmaz 
şekilde tarihimize nakşedeceğiz.

Türkiye’ye manşetlerin değil, sokakların değil, meydanların değil, 
elitlerin ve sermayenin değil, sadece ve sadece milletin rota çize-
bileceğini Mart ayında tekraren ilan edeceğiz.

Çoğunluğun azınlığa zulmedemeyeceği gibi; azınlığın da çoğunluğa 
zulmetme, hükmetme günlerinin artık geride kaldığını en güçlü 
şekilde Türkiye’ye ilan edeceğiz.

Herkesin yaşam tarzının teminat altında olduğunu bir kez daha 
göstereceğiz. 

Ama, özellikle de insanımızın, kendi değerleriyle, kendi diliyle, 
inancıyla, kültürüyle var olabileceğini, boynunu yere eğmeden, 
kendini dışlanmış hissetmeden bu ülkede özgürce yaşayabileceğini 
teyit edeceğiz.

Şunu da samimiyetle söylüyorum: Biz milletimizle her daim yüz 
yüze bir iletişim içindeyiz ve milletimizin hissiyatını sürekli olarak 
hissediyoruz.

Ama sandık, topyekün milletin iradesinin şekillenme yeridir, mille-
tin sözünü söyleme yeridir. 

Bizim milletimizin takdiri karşısında her zaman boynumuz kıldan 
ince olmuştur. 

Sandıktan çıkan irade bizim için en önemli ölçüdür.

Meydanlar değil, manşetler değil, yangın yerine çevrilen, kırılan 
dökülen sokaklar değil, altını çizerek söylüyorum: Sandık…

Aynı şekilde, bizimle hesabı olanlar da sandığı ve seçimi esas al-
malıdır. Elbette milletimiz herkese sandıkta hesap soracaktır.

İşte 2014 Mart seçimleri bu açılardan çok çok önemli…

Bu seçimlere böyle bir ruhla, böyle bir şuurla hazırlanacak, mille-
tin, söyleyeceğini, söylemek istediğini o gün özgürce söylemesini 
sağlayacağız.

Değerli arkadaşlarım…

Bizim partimizi, bizim siyasetimizi diğerlerinden ayıran çok önemli 
bir farkı da burada özellikle vurgulamak istiyorum.

Bakınız, bugüne kadar, millete tepeden bakan, millete kibirle ba-
kan, tepeden inmeci, dayatmacı, baskıcı anlayışlar, milletin nez-
dinde asla teveccüh göremedi.

Biz, milletin içinden gelen bir kadroyuz; milletin partisiyiz, milletin 
istikamet çizdiği bir partiyiz.

Dikkat ederseniz biz, yerel yönetimlerde sağladığımız başarıyı, 
Türkiye geneline taşıyan bir partiyiz.

Yani mikrodan başladık, yerelden başladık; makroya, genele yük-
seldik.

Başta İstanbul olmak üzere, yerel yönetimlerde elde ettiğimiz ba-
şarıyı, Türkiye’nin idaresine taşıdık.

Hakları, özgürlükleri, demokrasiyi, hizmeti, tepeden adeta bir ulu-
fe gibi halka sunanlardan değil; bunların hasretini, özlemini çeken, 
bunların eksikliğini hisseden bir kadro olarak iş başına geldik.

Ankara’da, Başbakanlığın, Bakanlıkların koridorlarından dışarı 
çıkmadan ülke idare edenlerden olmadık;  biz mahallelerde olduk, 
sokaklarda olduk, köylerde, yaylalarda, mezralarda olduk.

Biz, milletle seçimden seçime iletişim kuranlardan değil, her an 
milletle iç içe olanlardan olduk, yani biz milletle olduk, milletle 
kaldık.

Türkiye’yi genel manada her alanda büyütürken, yereli asla ihmal 
etmedik, geldiğimiz yeri inkar etmedik ve ülkenin her zerresine 
hizmet taşımanın gayreti içinde olduk.

Yerel yönetim, bizim en iyi bildiğimiz alandır.

Yerel yönetim, bizim en fazla başarı sağladığımız alandır.
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On yılların deneyimiyle, hem bu işin teorisi, hem de pratiğiyle, 
inşallah önümüzdeki dönemde de yerel yönetimlerde çok önemli 
projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

AK Parti olarak, var olduğumuz il ve ilçelerde eserlerimizi anlatır-
ken, diğer il ve ilçelerde de farkımızı milletimize sürekli vurgulaya-
cağız.

Yan yana iki ilçeden, AK Partili olanın nasıl değiştiğini, dönüştü-
ğünü gösterecek, diğerinin neden yerinde saydığını, hatta geriye 
gittiğini milletimize lisan-ı münasiple izah edeceğiz.

Yeni Büyükşehirlerde biliyorsunuz ilk kez Büyükşehir Belediye 
Başkanlarını seçeceğiz.

İlçe Belediye Başkanlarımıza, adaylarımıza, İlçe Başkan ve yö-
netimlerimize özellikle bu 14 Büyükşehir Belediyemizde büyük 
görevler düşüyor.

Bugün, yeni Büyükşehir Yasası’nın neler getirdiği zaten arkadaşla-
rımız tarafından sizlere anlatıldı.

Bunları bizler de vatandaşımıza anlatacak, tereddütleri ortadan 
kaldıracak, bu yeni yasanın şehirlerimizi, ilçe ve köylerimizi nasıl 
değiştireceğini ayrıntısıyla izah edeceğiz.

Dikkat edin… Muhalefet, bu yasa çıkarken, bu yasayla hizmet üret-
menin mümkün olmadığını iddia ediyordu.

Şimdi aynı muhalefet milletin ayağına gidecek, kendisiyle çelişe-
rek, kendi iddiasını kendisi çiğneyerek, oraları en iyi kendisinin 
yöneteceğini iddia edecek.

Bu çelişkileri milletimize anlatacağız.

Yerel yönetimlerdeki birikimimizi, deneyimlerimizi aktaracak, in-
şallah Türkiye’yi yerelden genele doğru kalkındırma mücadelemizi 
kararlılıkla sürdüreceğiz.

Ben bugün burada, tüm ilçe belediyle başkanlarımıza, bugüne 
kadar yaptıkları hizmetler, seçim sürecine kadar yapacakları çalış-
malar için, şahsım, teşkilatım, ülkem ve milletim adına şükranları-
mı sunuyorum.

Yeniden aday olmayacak arkadaşlarımızla elbette birlikte olmaya, 
birlikte yol yürümeye devam edeceğiz; Allah ömür verdiği müd-
detçe zaman zaman bir araya geleceğiz. Onlara şimdiden özellikle 
teşekkür ediyorum.

Tüm bir teşkilat olarak, çok büyük bir heyecanla, büyük bir azim ve 

gayretle girdiğimiz bu yeni sürecin hayırlara vesile olmasını Rab-
bimden niyaz ediyorum.

Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.

Yeniden kavuşmak, yeniden buluşmak umuduyla, her birinizi Al-
lah’a emanet ediyor; ailelerinize, yakınlarınıza, ilçelerinize selam-
larımı iletmenizi sizlerden rica ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.

“BİZ VAR OLANLA YETİNEMEYİZ”
Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı (29 Kasım 2013)

Sevgili Başkanlar,

Çok değerli yol arkadaşlarım,

Değerli kardeşlerim,

Hanımefendiler, beyefendiler…

Kasım Ayı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın açılışında siz-
leri kalpten selamlıyor; toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demok-
rasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Salı günü, Grup Toplantımızda, 10 şehrimizdeki Belediye Başkan 
adaylarımızı kamuoyuna tanıttık.

Bugün de, konuşmamın sonunda, 21 şehrimizin adaylarını, sizlere, 
şehirlerimize ve kamuoyuna duyurmuş olacağız.

Aday tanıtımlarına geçmeden önce, burada sizlerle, yaklaşan 
seçime ilişkin bazı önemli değerlendirmelerimi paylaşmak arzu-
sundayım…

Değerli kardeşlerim…

30 Mart Mahalli Seçimleri için artık son dönemece girmiş bulunu-
yoruz…

Önümüzde sadece 4 ay var…

Müteaddit defalar, önümüzdeki bu seçimin son derece önemli ol-
duğunu, seçim sürecinin de son derece meşakkatli olacağını ifade 
ettim.
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Zira, karşımızda, hiçbir şey üretmeyen; bir şey üretmek için de 
çabası, gayreti, niyeti, enerjisi olmayan bir muhalefet var.

Aramızdaki fark, bizim iktidarda olmamız, onların muhalefette 
olması değil… 

Aramızdaki fark şu: Bizim projelerimiz var, bizim vizyonumuz var, 
hedeflerimiz, hayallerimiz var; enerjimiz, heyecanımız var.

Onlar ise, var olanla yetiniyor, küçük olsun, bizim olsun diyor, pro-
je, vizyon siyasetinin karşısına, istismar siyasetiyle çıkıyorlar.

AK Parti teşkilatı, bu farkı bir avantaj olarak görmesin…

Evet, onların projesi, vizyonu, heyecanı, enerjisi yok… 

Ama değerli arkadaşlar, fitne üretmek, nifak üretmek, kışkırtmak 
için, bunların hiçbirine de ihtiyaç yok…

Dikkat edin… Bugüne kadar her seçimde, hiçbir gayret gösterme-
den, hiçbir proje sunmadan, ortaya bir tek eser koymadan bu oyları 
aldılar…

Onlar rahat…

Onların, bulundukları seviyenin üzerine çıkmak, daha fazla oy al-
mak gibi bir hedefleri yok.

Ama biz böyle bir rehavetin içinde asla olamayız.

Biz var olanla yetinemeyiz.

Hem, daha fazla gönül kazanmak, daha fazla hizmet vermek için 
mücadele etmek, hem de fitneye, nifaka, kışkırtmalara karşı son 
derece dikkatli olmak zorundayız.

İşte şimdiden başladılar…

CHP’de bir Genel Başkan Yardımcısı çıkıyor, güya elinde bir belge, 
“SURİYELİ SIĞINMACILAR SEÇMEN YAPILDI” diye ortaya bir iddia 
atıyor…

Gösterdiği nüfus cüzdanı, 18 yıldır Türkiye’de yaşayan, 2008 yılın-
da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen, Suriye kökenli bir 
vatandaşımıza ait.

Bunların siyaset yapma tarzı işte bu…

Birileri bunların eline bir iki kağıt parçası veriyor, gösteriyorlar, rezil 
oluyorlar, ama hiçbir şey olmamış gibi, utanmadan, sıkılmadan, 
yüzleri hiç kızarmadan yollarına devam ediyorlar.

Genel Müdürleri neyse, Genel Müdür Yardımcıları da o, milletvekil-
leri de o…

Haya perdesi bir kez yırtılırsa, ar damarı bir kez çatlarsa, o insan, 
artık arsızlığı, hayasızlığı bir gıda olarak görmeye başlar.

Şimdi bakıyorsunuz, bir takım terbiyesizlikler yapıyorlar… 

Polislere, kadınlara, milletvekillerine, bakanlara karşı ağza alınma-
yacak ifadeler kullanıyorlar, çirkince davranışlar sergiliyorlar.

Aile mahremiyeti, kişi mahremiyeti, özel hayat, edep, haya tanıma-
dan saldırıyorlar.

Bunlara karşılık verdiğinizde, tepki gösterdiğinizde, eleştirdiğinizde, 
o kadar hayasızlar ki, inanın, memnun oluyorlar.

Onlar size hakaret ettiğinde, siz incinirsiniz… 

Ama siz onlara hakaret ederseniz, onların gıdası hakaret, onları 
büyütürsünüz.

Onlar size küfretse, siz rahatsız olursunuz… 

Ama onlara küfredildiğinde, inanın, bunu bir iltifat olarak alır, bun-
dan memnuniyet duyarlar.

İşte onun için, enerjimizi bunlarla harcamayacağız.

Hiçbir iftiralarını, hiçbir iddialarını karşılıksız bırakmayacak, ama 
üslubumuzdan, edep ve hayamızdan da asla taviz vermeyeceğiz.

Onlara, ihtiyaçları olan gıdayı, ihtiyaçları olan çamuru sunmayacağız.

Çok güzel bir söz var: CAHİLLE SOHBET ETME; DIŞARDAN BAKAN-
LAR, ARANIZDAKİ FARKI ANLAMAYABİLİR…

“NADAN İLE -YANİ CAHİLLE- SOHBET ZORDUR BİLENE

ÇÜNKÜ NÂDÂN, NE GELİRSE SÖYLER DİLİNE…

Tekrar ediyorum: hiçbir iddia ve ithamlarını cevapsız bırakmayaca-
ğız.

Ama onlara oksijen vermeyeceğiz, onların seviyesine düşmeyecek, 
düştükleri çukurda, düştükleri çamurda onları öyle kendi hallerine 
bırakacağız.

Bu türden, bizi tahrik etmek için yaptıkları edepsizlik ve hayasızlık-
lar karşısında çok dikkatli olacağız.

Onlar, bizi paçamızdan tutup, aşağıya, kendi seviyelerine çekmeye 
çalışacak, ama biz o seviyelere düşmeyeceğiz.
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Bunun dışında da tuzaklar kurdular ve kuruyorlar…

Önümüzdeki 4 ay boyunca, dikkatinizi çekiyorum, plan, proje, viz-
yon değil, sadece fitne üretecekler.

Ne gerekiyorsa yapacaklar.

Ellerine ne geçerse kullanacaklar.

Her imkanı, her fırsatı, her çirkinliği ve ittifakı değerlendirmenin 
gayreti içinde olacaklar.

İçerden ya da dışardan, ellerine ne geçerse fırlatacak, Türkiye 
düşmanlarıyla, hatta kendi düşmanlarıyla bile işbirlikleri yapıp 
üzerimize saldıracaklar.

Unutmayın: Meyve veren ağaç taşlanır…

Şunu da unutmayın: Onların tuzağı varsa; Allah’ın da bir hesabı 
var, milletin de bir hesabı var…

Onlar her yolu, ama her yolu meşru görecekler…

Ama biz böyle değiliz, böyle olamayız…

Kaybedeceğimizi de bilsek, biz meşruiyet dairesinden, edep ve 
haya dairesinden çıkamayız.

Eğer, edep perdesi yırtılmış, ar damarı çatlamışsa, oradan bir ka-
zanç çıksa da, o kayıptır.

İşte 4 ay boyunca biz böyle bir şuurla hareket edeceğiz…

Biz işimize bakacağız…

Biz proje üretecek, milletimize, ülkemize vizyon ve hedef göstere-
ceğiz.

Bize hayasızca saldıranları, onların seviyesini, üslubunu, milletimi-
zin takdirine, değerlendirmesine bırakacağız.

Arkadaşlar! Biz, muhalefet gibi olamayız…

Tekrar ediyorum, biz, var olanla yetinemeyiz.

Hem var olanı muhafaza etmek, hem de daha ileriye gitmek için, 
bir an bile duraksamadan çalışmak zorundayız.

Eğer, “MİLLET NASIL OLSA BİZİ SEVİYOR, MİLLET NASIL OLSA 
BİZE OY VERECEK, NASIL OLSA OYLARIMIZI BU SEVİYEDE TUTA-
CAĞIZ” derseniz, işte muhalefetin durumuna düşersiniz.

BU PARTİNİN GENEL BAŞKANI OLARAK, EMİN OLUN, EĞER İM-

KANIM OLSA, EĞER FIRSATIM OLSA, 780 BİN KİLOMETRE KARE 
İÇİNDEKİ HER BİR HANENİN KAPISINI ÇALMAK, İÇERİ MİSAFİR 
OLMAK, BİR BARDAK ÇAY İÇİP HASBİHAL ETMEK İSTERİM.

BÜTÜN YOĞUNLUĞUMUZA RAĞMEN DE BUNU FIRSAT BULDUK-
ÇA YAPIYORUM…

EĞER BEN BUNU ARZULUYORSAM, GENEL BAŞKAN YARDIMCI-
LARIMIZDAN BAKANLARIMIZA, KADIN KOLLARIMIZDAN GENÇLİK 
KOLLARIMIZA, MİLLETVEKİLLERİMİZDEN İL, İLÇE BAŞKANLARI-
MIZA, BELEDİYE BAŞKANLARIMIZDAN TA SANDIK MÜŞAHİTLE-
RİMİZE KADAR HER BİR ARKADAŞIM DA BUNU ARZULAMALI VE 
YAPMALIDIR.

BİZİM İŞİMİZ GANİMET TOPLAMAK DEĞİL ARKADAŞLAR…

MİLLET BİZİ BU MAKAMLARA GANİMET İÇİN GÖNDERMEDİ…

BIRAKIN! GANİMET PEŞİNDE, FANİ OLANIN PEŞİNDE BAŞKA-
LARI KOŞSUN; BİZ, DAVA TAŞINI GEDİĞİNE KOYMANIN PEŞİNDE 
OLACAĞIZ.

BİZ ULUBATLI HASANLAR OLACAĞIZ… BIRAKIN GANİMETİ, OK, 
MIZRAK, GÜRZ, GÜLLE, HEPSİNİ GÖĞÜSLEYECEK, AMA TÜRKİ-
YE’NİN, MİLLETİN SANCAĞINI EN YÜKSEK BURCA DİKMENİN 
MÜCADELESİ İÇİNDE OLACAĞIZ.

Ganimet peşine düşen, daha en baştan kaybetmiştir.

Meselesi makam olan, daha şimdiden kaybetmiştir.

Nasıl olsa kazanacağız diyerek, oturduğu yerden kalkmayan, seçi-
mi kazansa bile kaybetmiştir.

“İNSANDIR SANIYORDUM MUKADDES YÜKE HAMAL.

HAMALLIK Kİ, SONUNDA NE RÜTBE VAR, NE DE MAL.

YALNIZ, ACI BİR LOKMA, ZEHİRLE PİŞMİŞ AŞTAN;

VE AYRILIK… ANNEDEN, VATANDAN, ARKADAŞTAN…”

İşte böyle bir şuura, böyle bir heyecana sahip olarak bugüne gel-
dik, bundan sonra da aynen böyle devam edeceğiz.

Ocak ayını, Şubat’ı, Mart’ı beklemeyeceğiz…

Hemen, şu andan itibaren, bütün AK Parti Teşkilatı’nın, bu davaya, 
bu harekete gönül vermiş her bir kardeşimin sokaklara, caddele-
re, mahallelere dağılmasını istiyorum.
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“EFENDİM BU KAPIDAN KOVACAKLAR…” 

KOVSUNLAR, SEN HELE BİR GİT…

“EFENDİM BU SOKAĞA GİREMİYORUZ…” 

İSTERSEN GİRERSİN.

“TEHDİT EDİYORLAR, SALDIRIYORLAR, TAŞLIYORLAR…” 

SİNME, KORKMA, ASLA GERİ ADIM ATMA…

ZAFER, MÜCADELE İSTER, YÜREK İSTER, CESARET İSTER…

BUGÜN BİZİM BÖYLE BİR MİLLET DAVAMIZ VARSA, BU; CEPHE-
DEN KAÇMAMAK İÇİN BİRBİRİNİN AYAKLARINI BAĞLAYAN, GERİ 
DÖNMEMEK İÇİN GEMİLERİNİ YAKAN, “YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM” 
DİYE HAYKIRAN KAHRAMANLAR SAYESİNDEDİR.

GERİ DÖNEN, KORKAN, SİNEN; SADECE DAVAYI KAYBETMEKLE 
KALMAZ, MİLLETİN EMANETİNE, YOL ARKADAŞINA, OMUZLARIN-
DAKİ MİRASA DA HAKSIZLIK EDER.

BU HASSAS SÜREÇTE, TEŞKİLATIMIZIN KADEMELERİ ARASINDA 
HİÇ BİR MÜNAKAŞAYI HOŞ GÖRMEYİZ, MAZUR GÖRMEYİZ.

ZAMAN, MÜNAKAŞA ZAMANI DEĞİL.

EĞER MESELESİ OLAN VARSA, RİCA EDİYORUM, MESELESİNİ, 30 
MART AKŞAMINA KADAR ERTELESİN.

BİZ, HER BİR ADAYIMIZI, KILI KIRK YARAN BİR HASSASİYETLE, 
BİR KUYUMCU İNCELİĞİYLE, ÇOK SAYIDA KRİTERİ DİKKATE ALA-
RAK BELİRLİYORUZ.

BİR KİŞİNİN, BİR KAÇ KİŞİNİN, HATTA BÜTÜN BİR TEŞKİLATIN 
DEĞİL, BÜTÜN BİR ŞEHRİN HASSASİYETLERİNİ GÖZETEREK 
ADAYLARIMIZI BELİRLİYORUZ.

ADAYA, ADAYIN İSMİNE TAKILMADAN, GEÇMİŞİN KÜLLERİNİ 
KALDIRMADAN, NEFSİN, BEN’İN İĞVASINA KAPILMADAN HEMEN 
YOLA REVAN OLACAĞIZ.

KÜSMEK, DARILMAK, BOZULMAK, KIRILMAK, BİZİM DAVA KÜL-
TÜRÜMÜZDE ASLA KENDİSİNE YER BULAMAZ.

SADECE ADAYLARLA DEĞİL, ADAY ADAYLARIYLA, İL, İLÇE, BELDE 
BAŞKANLARIMIZLA, TÜM GENÇLER, TÜM KADINLARLA, ÜYELER, 
GÖNÜLLÜLERLE, TEK YÜREK HALİNDE ÇALIŞACAĞIZ.

BU SÜREÇ, AYNI ZAMANDA BİR SAMİMİYET İMTİHANIDIR…

“BENİ ADAY YAPMADILAR” DİYE KENARA ÇEKİLEN, UZAK DU-
RAN, MESAFE KOYAN, PARTİMİZİ DEĞİL, LÜTFEN ÖNCE KENDİ 
NEFSİNİ, KENDİ KALBİNİ SORGULASIN.

İNANIYORUM Kİ, BİZ BU SORGULAMALARA ŞAHİT OLMAYACAĞIZ.

KİMSENİN KÜSTÜĞÜNE, DARILDIĞINA İNŞALLAH TANIK OLMA-
YACAĞIZ.

BİR OLARAK, BERABER OLARAK, TÜM TEŞKİLAT, YOL ARKADAŞI, 
KARDEŞ OLARAK İLERLEYECEK, İNŞALLAH SİYASET TARİHİMİZE 
YENİ VE ANLAMLI BİR ZAFERİ DAHA EKLEMİŞ OLACAĞIZ.

Değerli Başkanlar,

Değerli yol arkadaşlarım…

Seçim sürecinde takip edeceğimiz kampanya ile ilgili hazırlıkları-
mız belli bir aşamaya geldi.

Aday tanıtım toplantılarımızda, ya da diğer vesilelerle, kampan-
yamızla ilgili, takip edeceğimiz metotlarla ilgili bilgilendirmeleri 
sizlerle paylaşacağız.

Her türlü doküman, Genel Merkezimiz tarafından hazırlandı.

Seçim Beyannamemizle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kullanacağımız sloganları, ezgileri, yol ve yöntemleri kademe ka-
deme sizlere duyuracağız.

Bugün burada, Mahalli Seçim vizyonumuzla ilgili bir çerçeveyi de 
sizlerle istişare etme arzusundayım…

Değerli arkadaşlarım…

Her zaman ifade ediyorum: Biz, millet olarak, ülke olarak, köklü 
bir tarih ve medeniyet mirasının üzerinde bulunuyoruz.

Bakınız… Bunu hep vurguladım… Medeniyet, MEDİNE, yani şehir 
kelimesinden türemiş bir kavramdır.

Ahlak, sanat, siyaset, felsefe, hatta dini düşünce, kırdan ziyade 
şehirde gelişir.

Şehir, insanların bir arada, birbirlerini görerek yaşadığı, yani, bir-
birlerine YABAN olmadıkları yerdir.

Bizim kendi öz tarihimiz, şehirler inşa etmiş, şehirlerden de mede-
niyet inşa etmiş bir tarihtir.

Bir kere, en başta Belediye Başkanlarımızdan, bizim medeniyet ta-
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rihimizi, şehir tarihlerimizi, mimari ve estetik geleneklerimizi çok 
iyi bilmelerini, anlamalarını, okumalarını rica ediyorum.

Bize sadece BETON bilgisi lazım değil…

Bize sadece ASFALT bilgisi lazım değil…

Bize, en başta medeniyet tasavvuru ve yaşanabilecek bir şehir 
muhayyilesi lazım.

Biz, tarihimiz ve medeniyetimiz itibariyle, şehir tasavvuruna ve 
tahayyülüne sahip bir milletiz.

Bizim kadim şehirlerimiz, adeta insan ruhunun yansıması, cennet 
hayalinin izdüşümüdür.

Şehirlerimiz, insan için inşa edilmiştir.

Cami, okul, çarşı, imaret, şifahane, han ve diğerleri, insan için, 
insanın hizmeti için, insanı örnek alarak imar edilmiştir.

Şehir, en çok da çocuklar için, kadınlar için, yaşlılar, engelliler, 
fukara, kimsesizler için tasarlanmıştır.

Pencerelerden cumbalara, taşlardan duvarlara, çiçek tezyinlerin-
den ağaçlara kadar her şey, ruhun adeta yansıması olarak şekil-
lenmiştir.

Şehirlerimizin, son 1 asır içinde yaşadıkları yıkıma bakıp, asla ve 
asla umutsuz olmayacağız.

Biz kendi şehir tasavvurumuzdan ve tahayyülümüzden kesinlikle 
kopmayacağız.

Tam tersine, şehirleri güzelleştirmeyi, bize ait olan o şehir tasav-
vurunu yeniden ihya etmeyi hedefleyeceğiz.

5 yıllık bir süreçte, şehirlerimizi kökten değiştirmek elbette müm-
kün olamaz…

Geride kalan 11 yılda bu doğrultuda çok işler yaptık.

Önümüzdeki dönemde çok daha fazlasını yapacağız. 

Her bir şehrimiz için, artık, 50 yıllık, hatta 100 yıllık vizyonlar belir-
leyeceğiz.

1 asır içinde tahrip edilen şehirlerimizi, önümüzdeki 1 asırda nasıl 
ihya ederiz, buna kafa yoracağız.

Bunu yapmak, bizim, çocuklarımıza ve torunlarımıza borcumuz-
dur.

Ecdadımız, geride muhteşem şehirler bıraktılar…

Biz, bu ihtişamın ancak izlerini görebiliyoruz.

Ama çocuklarımıza, torunlarımıza, gurur duyacakları şehirleri 
miras bırakmalıyız ve bunun tohumlarını da işte bugünden toprağa 
atmak zorundayız.

Öyle şehirlerimiz olsun ki, şairlerin durağı olsun… Şairler, şehir-
den ilham alıp, o şehre şiirler yazsın.

Öyle şehirlerimiz olsun ki, şarkılara konu olsun…

Öyle şehirlerimiz olsun ki, onlarca, yüzlerce ciltlik tarihleri olsun.

Şehirlerimiz, ressamlara ilham kaynağı, mimarlara, mühendisle-
re, şehir plancılarına örnek olsun.

Şehirlerimizin bir dili, felsefesi, kültürü olsun; oradan beslenip, 
şehirlerimiz dili, felsefeyi, kültürü oluştursun.

İnsan, kendi değerlerinden yola çıkıp şehri inşa etsin; sonra, şehir 
insanı inşa etmeye, insanı şekillendirmeye, çocuklarımıza muhay-
yile imar etmeye başlasın.

Önümüzdeki zorluklara bakıp asla karamsar olmayacağız.

20 yıl önce İstanbul’da başlayan süreci, daha da hızlandırarak, zen-
ginleştirerek, yeni boyutlar katarak, geleceğe doğru taşıyacağız.

Nereden başlarsak kardır…

Eğer biz başlatırsak, çocuklarımız o mirası alacak, torunlarımıza 
devredecek, gelecek emin olun bugünden çok çok farklı olacaktır.

Şunu unutmayın değerli arkadaşlarım…

ŞEHİR, İNANDIKLARINIZIN YANSIMASIDIR…

ŞEHİR VE İNSAN, BİRBİRİNİN AYNASIDIR…

Şimdi, önümüzdeki süreçte, son derece haksız bir şekilde, çıkıp, 
şehirlerin mevcut durumundan dolayı bizleri itham edecekler mut-
laka olacaktır.

Bakın… Bir ya da birkaç dönemlik Belediye Başkanı, tek başına bir 
şehir inşa edemez.

Bir ya da birkaç Hükümet, tek başına şehir inşa edemez.

Şehri, o şehrin bütün sakinleri inşa eder…

BURADA, TOKİ KONUTLARINDAN, KENTSEL DÖNÜŞÜMLERDEN, 
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ŞEHİRLERİMİZDEKİ BÜYÜK PROJELERİMİZDEN BAHSETMİYO-
RUM.

ONLARI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ…

AMA ASIL ÖNEMLİSİ, UZUN VADE İÇİNDE, GÖNÜLLER İNŞA ET-
MENİN, ESTETİK BİR RUH İNŞA ETMENİN, İNSANIMIZA ÖZGÜVEN 
VERMENİN, İNSANIMIZI TARİHİYLE VE MEDENİYETİYLE BULUŞ-
TURMANIN MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ.

EĞER BU MÜCADELEYİ BAŞLATIRSAK, GÖRECEKSİNİZ, İNSANIMI-
ZI, ONUN TARİH VE MEDENİYETİNİ, ONUN SAĞLIKLI RUH YAPISI-
NI YANSITAN ŞEHİRLERE DE KAVUŞTURACAĞIZ.

BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ, ALT YAPIDA, KONUT İNŞASINDA, 
ULAŞIM PROJELERİNDE, SOSYAL YARDIMLARDA ÖNCÜ BELEDİ-
YECİLİK ANLAYIŞINI SÜRDÜRECEĞİZ.

AMA ARTIK, BUNA PARALEL OLARAK, İNSAN ÜZERİNDE DAHA 
ÇOK ÇALIŞACAK, ŞEHRİN RUHA, RUHUN DA ŞEHRE YANSIYACAĞI 
ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERECEĞİZ.

AK Parti, sosyal belediyecilik kavramını, proje üreten ve uygulayan 
belediyecilik kavramını Türkiye’de yerleştirdi.

Demokrasinin, yerelde başlayıp genele hakim olması için önemli 
çalışmalar yaptık.

Birçok şehrimizde, mevcut sorunları çözerken, son derece başarılı 
şekilde, geleceğin şehir tasavvurunun da ilk adımlarını attık.

Sorunları kararlı şekilde çözmeye devam edeceğiz.

Büyük projelerimizi sürdüreceğiz.

Yeni projelere başlayacağız.

Bunun yanında, katılımcı, vizyoner, girişimci belediyecilik anlayışını 
daha da güçlü hale getireceğiz.

Şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum…

Değerli arkadaşlar… 

ŞEHRİN SAKİNLERİNE DAHA FAZLA TEMAS EDEN, DOKUNAN, 
ETKİLEYEN ÇALIŞMALARA BU YENİ DÖNEMDE AĞIRLIK VERECE-
ĞİZ.

BÜYÜK PROJELER İNŞA EDERKEN, BÜYÜK ADIMLAR ATARKEN, 
KÜÇÜK AMA ÖNEMLİ DOKUNUŞLARI İHMAL ETMEYECEĞİZ.

MARMARAY’I NE KADAR ÖNEMSİYORSAK, MİLYONLARCA İNSA-
NIN YÜRÜDÜĞÜ KALDIRIM TAŞLARINI DA O KADAR ÖNEMSEMEK 
ZORUNDAYIZ.

REKOR UZUNLUKTA TÜNELLER AÇARKEN, ARAÇLARIN VE YA-
YALARIN GÜVEN İÇİNDE OLACAĞI SOKAKLARI DA TASARLAMAK 
ZORUNDAYIZ.

ŞEHİR GÜVENLİĞİNE, TEMİZLİĞİNE, ESTETİĞİNE, YEŞİLE, PARK-
LARA DAHA FAZLA YOĞUNLAŞACAK; ÇOCUKLAR, KADINLAR, 
YAŞLILAR, ENGELLİLER İÇİN ÇOK DAHA FAZLA YATIRIM YAPACA-
ĞIZ.

ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR…

HER BELEDİYE BAŞKANIMIZ, ATTIĞI HER ADIMDA ÇOCUKLARI 
DÜŞÜNECEK…

BEBEK ARABASINDAKİ BEBEKTEN, OKULA GİDEN ÖĞRENCİYE 
KADAR, HER PLANDA, ÖNCE ÇOCUKLARI HESABA KATACAK.

ÇOCUKLAR İYİ ŞEHİRLERDE YAŞARLARSA, UNUTMAYIN, BÜYÜ-
DÜKLERİNDE İYİ ŞEHİRLER İNŞA EDERLER.

Değerli arkadaşlarım,

Değerli başkanlar…

Önümüzdeki günlerde, şehir tasavvurumuza, belediyecilik anla-
yışımıza, yeni projelerimize yönelik çerçeveyi daha detaylı olarak 
sizlere aktaracağız.

Seçim Beyannamesi ve diğer dokümanlarımızla, hem vizyonumuzu 
ortaya koyacak, hem de Belediye Başkanlarımızın yol haritalarını 
daha da netleştireceğiz.

Şurası da son derece önemli…

AK Parti’nin, Büyükşehir, Şehir, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, 
İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, bugüne kadar, ortak değerler, 
ortak idealler çerçevesinde birlikte çalıştılar.

Aramızdaki uyum ve koordinasyon, tek tek yerleşim birimlerine 
yansıtılırken, çok ciddi ve değerli biçimde, tecrübe aktarımları 
gerçekleşti.

İnanın, AK Parti’nin belediyecilik birikimiyle, değil Türkiye’de, dün-
yada yarışacak çok az belediye vardır.

Belediyecilik konusunda öncüyüz ve öncü olmaya devam edeceğiz.
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AK Partili mahalli yöneticilerin birbiriyle uyumu kadar, elbette 
merkezi yönetimle uyumu da şehirlerimize çok önemli hizmetler 
kazandırdı.

Seçim sürecinde, bu uyumu da sürekli vurgulayacağız.

Birbirimizle koordinasyonumuz kadar, Hükümetle olan uyuma da 
dikkat çekecek, bunun getireceği avantajları seçmene anlatacağız.

“YARINI İMAR ETMENİN 
SORUMLULUĞUNU TAŞIYORUZ”
İstanbul’da Aday Açıklama Toplantısı (5 Aralık 2013)

Çok değerli kardeşlerim,

Sevgili yol arkadaşlarım,

Sevgili İstanbullular,

Şehirlerimizden gelmiş çok değerli misafirler,

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum…

Bugün, birazdan isimlerini açıklayacağımız ve kendilerini kamu-
oyuna tanıtacağımız Büyükşehir ve İl Belediye Başkan adayları-
mızın, şehirlerimiz için hayırlı olmasını Rabbim’den niyaz ediyor, 
kendilerine şimdiden başarılar diliyorum.

Evet… Şu ana kadar, 2 kez grup toplantımızda, 1 kez Genişletilmiş 
İl Başkanları Toplantısı’nda, 1’i de Muğla ilimizde olmak üzere, 
toplam 47 ilimizin adaylarını açıkladık.

Bugün açıklayacağımız 21 adayla birlikte, 68 ilimizin aday tanıtımı-
nı tamamlamış olacağız.

Geriye 13 ilimiz kalıyor…

Bu 13 ilimizi, ilçeleri, beldeleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Mec-
lis Üyelerini de belli bir takvim içerisinde kamuoyuna duyuracak, 
ardından tam kadro, sahada çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıra-
cağız.

Sevgili kardeşlerim,

Değerli yol arkadaşlarım…

30 Mart Mahalli Seçimlerine, AK Parti olarak, 2 büyük ve önemli 
avantajla giriyoruz…

Birincisi, seçimlere, belediyecilik alanındaki, yıllara sari büyük 
tecrübemizle giriyoruz.

İkincisi de, yine bu seçimlere, bizi bizden ziyade anlatacak eserle-
rimizle, yatırımlarımızla, plan ve projelerimizle giriyoruz.

AK Parti, Demokrasinin yerelde başladığına inanmış, bunu ilke 
edinmiş; yerelden yola çıkarak, geneli, yani 780 bin kilometreka-
renin tamamını, hatta yeryüzünü, insanlığı kucaklayan bir anlayış 
sergilemiştir.

AK Parti, 1994’te, İstanbul’da başlayan belediyecilik sürecini 
önemli bir tecrübe olarak almış, bunun üzerine geneli, ulusalı ve 
küreseli bina etmiştir.

Bizim, 1994’ten itibaren eşsiz bir İstanbul tecrübemiz var.

Ankara, Konya, Kayseri, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Erzurum ve isim-
leri uzun bir liste olan çok sayıda Büyükşehir, il, ilçe tecrübemiz 
var.

Çoğu şehrimizde, çoğu ilçemizde, 2 dönem, 3 dönem, 4 dönem 
hizmet veren, her seçimde memnuniyeti artırmış şekilde yoluna 
devam eden çok sayıda başarılı belediye başkanımız var.

Her bir başkanımız, kendi şahsi tecrübelerini kullandıkları kadar, 
AK Parti çatısı altında oluşan tecrübeden de istifade ediyor, uyum 
içinde, koordinasyon içinde, birikimleri paylaşarak en kaliteli hiz-
meti şehirlerine sunuyorlar.

AK Parti’nin belediyecilik anlayışıyla hiç kimse yarışamaz.

Sorunlara çözüm üretme, hızlı neticeler alma, projeler geliştirme, 
şehirlerimiz için vizyon oluşturma konusunda hiç kimse, hiçbir 
siyasi parti, AK Parti ile aynı kulvarda yarışamaz.

Belediyecilik, diğerlerinin nazarında bir rant kapısı olabilir; bizim 
nazarımızda sadece millete hizmet kapısıdır.

Belediyecilik, diğerlerinin nazarında makam vesilesi olabilir; bizim 
nazarımızda sadece millete hizmetkarlıktır, şehre olan aşktır ve 
sevdadır.

Tıpkı Hükümet etme anlayışımızda olduğu gibi, belediyecilikte de 
bizim anlayışımız, kendi cebini, eşinin, dostunun, akrabalarının 
cebini doldurmak değil; milletin cebini doldurmak, milletin hazine-
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sini doldurmak, yaşanabilir şehirler inşa etmektir.

Birçok şehrimizde, artık 20 yıla ulaşan belediyecilik tecrübemiz, 
arkasında sayısız eser bırakmıştır.

Yollar, köprüler, tüneller, raylı sistemler, parklar, yeşillendirme 
çalışmaları, temiz su, temiz hava, yaşanabilir çevre, düzenli cad-
deler ve sosyal politikalarla, Türkiye’de, AK Partili belediyelerin 
olduğu her yerde anlayış değişmiş, belediye kültürü değişmiş, çıta 
çok çok yukarılara çıkarılmıştır.

Sevgili kardeşlerim,

Çok değerli yol arkadaşlarım…

Bugüne kadar her ne yaptıysak, insan için yaptık… Bundan sonra 
da her ne yapacaksak, insan için yapacağız.

Bizim daha en baştan söylediğimiz şudur: İNSANI YAŞAT Kİ, DEV-
LET YAŞASIN…

Evet… İnsanımızı daha huzurlu hale getirecek, şehirlerimizi ve 
ülkemizi kalıcı huzurla buluşturacağız.

İnsanımızın refah düzeyini daha da artıracak, şehirlerimizin ve 
ülkemizin refah seviyesini daha yüksek seviyelere çıkaracağız.

Çevreyi, hayvanları, akarsuları, yeşili, tabii dengeyi daha güçlü 
şekilde muhafaza edecek; insanı, şehir ve tabiat arasında bir seçim 
yapmak zorunda olan değil, şehri ve tabiatı iç içe yaşayan bir varlık 
olarak daha da yücelteceğiz.

Ankara’da, Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızda etraflı şekilde 
izah ettim…

Değerli arkadaşlarım, değerli aday arkadaşlarım…

Şunu özellikle bilmenizi istiyorum…

Biz, sadece bugüne karşı sorumlu değiliz.

Biz, sadece bugünün şehirlerine, bugünün insanına, bugünün Tür-
kiye’sine karşı sorumlu değiliz.

Bizler, bugünden yarını inşa etmenin, yarını imar etmenin sorum-
luluğunu omuzlarımızda taşıyoruz.

Bugünden öyle adımlar atmalıyız ki, yarınlar aydınlansın.

Bugünden öyle izler bırakmalıyız ki, o izler yarınları bina etsin.

Bugünden öyle bir vizyon ortaya koymalı, öyle kapılar aralamalı-

yız ki, yarınlar, o süzgecin, o eleğin içinden geçerek, süzülerek, 
bugünden çok daha iyi olsun.

Bizim neslimiz, maalesef, yıkımların şahidi olmuş bir nesildir.

Biz, şehirlerin yıkıldığına şahit olduk.

Yüreklerin, gönüllerin yıkıldığına şahit olduk.

Tarihi eserlerin, estetiğin, yüzlerce yıllık mimari anlayışın yıkıldığı-
na şahit olduk.

Kültürümüzün, medeniyetimizin, dilimizin, değerlerimizin yıkımı-
na, tahribatına şahit olduk.

Hem yerelde, hem Hükümet olarak Türkiye genelinde, vargücü-
müzle yıkımları durdurmanın, tahribata son vermenin, çürümenin, 
yozlaşmanın önüne geçmenin mücadelesini verdik.

Ancak, şu andan itibaren, yapıma, inşaya, adeta yeniden bir dirili-
şe ağırlık vermek, bizden sonraki nesillerin yıkıma değil, yeniden 
inşaya, büyük bir medeniyet tasavvurunun yeniden ihyasına şahit 
olmalarını tesis etmek zorundayız.

Sevgili kardeşlerim…

Yakın tarihte bir büyük mütefekkir (Said-i Nursi) şu son derece 
anlamlı ilkeyi ortaya koyuyor:

“GÜZEL GÖREN, GÜZEL DÜŞÜNÜR… GÜZEL DÜŞÜNEN, HAYATIN-
DAN ZEVK VE LEZZET ALIR…”

Evet… Hayat kadar, hayata bakışımız kadar, şehirlerimize bakışı-
mız da işte bu güzel sözün ihtiva ettiği anlam üzerinde yükselmeli-
dir.

Hem vücut gözüyle, hem de gönül gözüyle baktığımızda, içimizi 
ferahlatan, ufkumuzu açan, huzurumuzu artıran, yaşama aşkımızı, 
şevkimizi, heyecanımızı çoğaltan bir çevre inşa etmek en önemli 
hedefimiz olmak zorundadır.

Çocuklarımız sokağa çıktıklarında, ruhlarını incitecek en küçük bir 
çirkinliğe şahit olmasınlar.

Kadınlar, sokağa çıktıklarında, güvenlerini zedeleyecek en küçük 
bir olumsuzlukla karşılaşmasınlar.

Yaşlılarımız sokağa çıktıklarında, en az evlerindeki kadar kendile-
rini huzur içinde hissetsinler.

Engelli kardeşlerimiz sokağa çıktıklarında, hiçbir engelle karşılaş-
masın, asla hüzünlenmesinler.
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Bakın ben bunu defaatle ifade ettim…

Süleymaniye Camii’nin penceresinden dünyaya bakan bir çocuğun 
tasavvuru ile, bir gecekondunun penceresinden dünyaya bakan 
çocuğun tasavvuru aynı değildir.

Parklarda, bahçelerde, yeşilliğin içinde, güven içinde oynayan bir 
çocuğun hayat algısı ile çamurun, tozun, gürültünün, tehlikenin 
içinde büyüyen bir çocuğun hayat algısı aynı değildir.

Sokakları, caddeleri, şehirleri dönüştürürken, sadece şekli düzen-
lemeler yapmıyor, aslında insanımızın, özellikle de çocuklarımızın 
tasavvurunu değiştiriyoruz.

İşte onun için, şehirlerimiz, göze ve gönüllere hitap edecek bir 
kimliğe kavuşmalı, şehirlerimizle birlikte tasavvur değişmeli, yani 
bugünden, geleceğin adımları atılmalıdır.

Burada şunun altını özellikle çiziyorum…

Otomobiller için değil, insanlar için şehir tasarlayacağız…

Elbette trafik akacak, trafik sorunları çözülecek, yollar, köprüler, 
tüneller inşa edilecek…

Elbette raylı sistemler inşa edeceğiz, toplu taşıma sistemini en 
modern anlamda şehirlerimize taşıyacağız.

Ama, otomobiller, motorlu araçlardan ziyade, şehirleri, çocuklar, 
kadınlar, yaşlılar, engelliler için, yani insan için tasarlayacağız.

Otomobillerin kolayca gelip geçeceği değil, yayaların kolayca gelip 
geçeceği; makinenin değil, insanın merkeze alındığı bir şehir tasa-
rımını egemen kılacağız.

Bakın şu hususun altını çiziyorum…

Tasavvur, birkaç yılda oluşmaz…

Yitik değerlerimizi öyle birkaç yıl içinde yeniden inşa etmenin zorlu-
ğunu hepimiz biliyoruz.

Ama, bugünden tohumları atacağız…

Bugün artık boy vermiş fidanları şefkatle muhafaza edeceğiz.

Şehirlerimizde her türlü yıkımı durdurmanın verdiği özgüvenle, ye-
niden bir medeniyet ve tasavvur inşasına daha fazla yoğunlaşacağız.

Çocuklarımıza, inşallah, daha yaşanabilir şehirler, daha huzurlu bir 
ülke kadar, bir medeniyet mirasını da inşallah emanet etmiş olaca-
ğız.

Değerli kardeşlerim,

Sevgili İstanbullular,

Çok değerli yol arkadaşlarım…

İstanbul, bir şehir sıfatıyla, o şehrin içinde yaşayan insanlarıyla, 
şehri inşa eden ve şehrin inşa ettiği güzel sakinleriyle, her zaman 
bir kutup yıldızı şehir oldu.

İstanbul, diğer 80 vilayetin özüdür, özetidir.

İstanbul, İstanbul olduğu kadar, Siirt’tir, Mardin’dir, Adana’dır, Sam-
sun, Ankara, İzmir, Edirne’dir.

İstanbul, sadece 80 vilayete değil, Bağdat’tan Saraybosna’ya, 
Şam’dan Üsküp’e, Beyrut’tan Priştine’ye, Kahire’den Londra’ya 
kadar, ilham kaynağıdır,  esin kaynağıdır.

İstanbul, bizim millet olarak, medeniyet tasavvurumuzun nüvesi ol-
duğu kadar, ülke olarak en büyük değerimiz, en büyük hazinemizdir.

Şunu özellikle vurgulamak isterim…

İstanbul, nice şehirlere, nice medeniyetlere öncülük ettiği kadar, AK 
Parti’nin ilke ve ideallerini, proje ve hedeflerini de şekillendirmiş, 
bize öncülük etmiş, bize istikamet çizmiş bir şehirdir.

İstanbul öz, diğer şehirler elbette üvey değildir…

Ama, İstanbul ne kadar iyi olursa, ne kadar bayındır, ne kadar ma-
mur olursa, biliyoruz ki diğer 80 vilayet de o kadar bayındır, o kadar 
mamur, o kadar gururlu ve huzurlu olurlar.

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim… İstanbul, alan bir şehir değil, 
veren bir şehirdir…

İstanbul’a gelen, kendisini İstanbullu görür…

İstanbul’a giren, İstanbul’un aşığı, tutkunu olur.

İstanbul, sakinlerinin şekillendirdiği değil, sakinleriyle birlikte şekil-
lenen, adeta fatihlerini fetheden bir şehirdir.

Müzik, nereden gelirse gelsin, burada İstanbullu olur.

Irklar, inançlar, diller, İstanbul’da tek bir kimliğe bürünür, İstanbul-
lu olur.

Bilim, sanat, estetik, mimari İstanbul’da İstanbullu olur.

İşte onun için, İstanbul almaz, herkese cömertçe zenginliğini, ilha-
mını verir.
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İstanbul’a hizmet etmek, 80 vilayetin tamamına hizmetkar olmak-
tır.

İstanbul’un huzuru, refahı, büyümesi; Türkiye’nin de huzuru, refahı 
ve büyümesidir.

80 vilayet içinde hiç biri yoktur ki, İstanbul’da izi olmasın, İstan-
bul’da eseri olmasın, İstanbul’da hemşehrisi olmasın…

İşte onun için İstanbul önemlidir…

İstanbul, herkesin hizmetkar olabileceği, herkesin böyle bir şerefe 
nail olabileceği bir şehir asla değildir.

İstanbul alelade bir şehir değildir, alelade bir Şehremini’yi kabul-
lenmez.

İstanbul’un ruhunu, özünü, tarihini, kültürünü özümsemeyenler, 
İstanbul’a hizmet etme gururunu yüklenemezler.

İstanbul’un mezar taşlarından camilerine, erguvanlarından lale-
lerine, çarşılarından şadırvanlarına, simitçilerinden bozacılarına, 
poyrazından lodosuna, kedilerinden lüferine kadar, her dem anlat-
tığı tarihi anlamayanlar, İstanbul’u da asla anlayamazlar.

İstanbul’u asfalt yollardan ibaret görenler, hiçbir şey görmemiştir.

İstanbul’u betonlardan ibaret görenler, İstanbul’da hiçbir şey gör-
memiştir.

Nasıl ki sadece asfalt, sadece beton değilse, İstanbul sadece Bo-
ğaz, sadece zengin, sadece elit de değildir.

İstanbul’a, bu şehrin tarihi ve medeniyeti dışında istikamet çizmek 
isteyenler, İstanbul’un ruhuna vakıf olamayanlardır.

İstanbul Türkiye’dir…

Topyekün Türkiye’yi kucaklayamayan, topyekün Türkiye’nin hissi-
yatını anlamayan da İstanbul’u anlayamaz, dinleyemez.

Allah’a hamdolsun, biz, İstanbul’u anladığımız için Türkiye’yi, Tür-
kiye’yi anladığımız için İstanbul’u anladık.

İstanbul’a çok eser, çok hizmet kazandırdık.

İstanbul’da sürüp giden tahribatı durdurduk, İstanbul’da yeniden 
dirilişin, inşanın, imarın kapılarını araladık.

İstanbul’a çok hizmet etmenin gururu içindeyiz; ama İstanbul’a çok 
hizmet vermenin de aşkı, sevdası, heyecanı içindeyiz.

Başlattığımız nice proje var…

İstanbul’da başlayacağımız nice proje var…

İstanbul’a kazandırdıklarımızdan çok daha fazla kazandıracakları-
mız var.

İnşallah, İstanbul’u yarınlara, geleceğe hazırlamaya devam ede-
cek, İstanbul’u İstanbul olarak, şehirlerin annesi olarak muhafaza 
etmeyi sürdüreceğiz…

İstanbul’dan aldığımız ilhamla Türkiye’yi, Türkiye’den aldığımız 
dua ile İstanbul’u büyütmeye devam edeceğiz.

“BİR ÇOK ALANDA BATI 
STANDARTLARININ ÜZERİNE 

ÇIKTIK”
Şişhane Yenikapı Metro Hattı Açılış Töreni (15 Şubat 2014)

Sevgili İstanbullular,

Çok değerli kardeşlerim,

Sevgili vatandaşlarım,

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor; bugün açılışını yaptığı-
mız, ŞİŞHANE-YENİKAPI Metro Hattının, İstanbul’umuza, İstanbullu 
kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum.

Evet… Bugün açılışını yaptığımız bu hatla, İstanbul’un ulaşımında 
tarihi bir adımı daha atıyor, Haliç üzerinden Şişhane’yi Yenikapı’ya 
bağlıyoruz.

3,5 kilometre uzunluğundaki bu hat, sadece Şişhane’yi Yenikapı’ya 
bağlamakla kalmıyor…

Bu hatla, Sarıyer Hacıosman’la Yenikapı’yı da metro ile birbirine bağ-
lıyoruz.

Bitmedi… Hacıosman, 4’üncü Levent, Taksim ve diğer birçok istas-
yonu, Yenikapı aktarma istasyonu ve Marmaray üzerinden, bugün 
Göztepe’ye, Maltepe’ye, Üsküdar’a, Kozyatağı’na, Kartal’a bağlıyoruz.

Hacıosman’dan metroya binen bir vatandaşımız, Haliç Köprüsü’nden 
geçecek, Yenikapı’ya ulaşacak, buradan Marmaray’la karşıya geçe-
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cek, oradan da, Kartal’a kadar gidebilecek.

Artık Taksim’den Yenikapı sadece 7,5 dakika.

Taksim’den Kadıköy, artık 24,5 dakika.

Taksim’den Kartal, artık 69,5 dakikada alınabilecek.

Bugün açtığımız hat, evet, 3,5 kilometre ve 3 istasyondan oluşuyor.

Ancak bu hat, dünyanın en zor metro inşaatının gerçekleştiği bir hat 
oldu.

İstanbul’un binlerce yıllık tarihini barındıran bir bölgede, tarihi eser-
lere zarar vermeden, tam tersine tarihi ortaya çıkararak, bu hattı 
inşa ettik.

Bu hattı inşa ederken, İstanbul’un bilinen tarihi de değişti.

23 antik ahşap gemi ortaya çıktı.

50 binden fazla tarihi eser çıkarıldı.

İstanbul’un tarihinin, 8 bin 500 yıl öncesine dayandığı da ortaya çıktı.

Hattın gecikmesini göze alarak, 77 milyon lira harcama yaparak, 
tarihi dokuyu ve tarihi eserleri de ortaya çıkardık.

Tarihi eserlere zarar vermemesi için, dikkatinizi çekiyorum, ray 
bağlantılarında en son teknolojiyi tercih ettik; gürültü ve titreşimi en 
aza indirdik. 

Yine bu hat üzerinde, İstanbul’un güzelliğine güzellik katacak bir 
köprüyü de Haliç üzerinde inşa ettik.

Haliç üzerindeki istasyon sayesinde, İstanbullular, Haliç’in, İstan-
bul’un güzelliğini temaşa edecek, köprü üzerindeki dinlenme ve 
eğlence imkanlarından istifade edecekler.

Bütün diğer metro hatlarımızda olduğu gibi, 124 adet, modern, tek-
nolojik donanımlı, sürücüsüz vagon bu hattımızda hizmet verecek.

Evet… Bugün açtığımız hatla, İstanbul’da raylı sistem uzunluğunu 
141 kilometreye çıkardık.

110 kilometrenin inşaatı devam ediyor…

2019 yılında hedefimiz 420 kilometre metro uzunluğuna ulaşmak.

2019 sonrasında da, 776 kilometre metro hattına İstanbul kavuşmuş 
olacak.

Bu önemli hattın, İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediyemizi, değerli kardeşim Kadir Top-
baş’ı, tüm ekibini; bu hattın inşasında emeği olan tüm kardeşle-
rimi, mimar, mühendis, işçileri, bilim insanlarını, arkeologları, 
herkesi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum.

Bu hattı kullanan tüm İstanbullu kardeşlerime, güvenli, konforlu 
yolculuklar diliyorum.

Bakın, İstanbul’da yaşayıp da, hala MARMARAY’a binmemiş, hala 
bu yeni metro hatlarında yolculuk etmemiş vatandaşlarımız var.

Türkiye’nin, hatta dünyanın birçok yerinden turistler gelip, MAR-
MARAY’ı test ediyor, bu büyük tecrübeyi yaşıyorlar.

İstanbullu kardeşlerim bu büyük tecrübeden uzak kalmasınlar.

Herkesin, en az bir kere MARMARAY’ı tecrübe etmesini özellikle 
temenni ediyorum.

Şimdi bu açtığımız hattı da, HALİÇ üzerinden geçişi tecrübe etmek, 
o emsalsiz duyguyu yaşamak, Haliç üzerinde inip İstanbul’u sey-
retmek için, tüm İstanbullu kardeşlerimin tecrübe etmesini rica 
ediyorum.

Sevgili kardeşlerim…

1994’te, İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimiz 
günden itibaren, toplantılar için, resmi temaslar için, ziyaretler için 
yurtdışına gittik.

Gittiğimiz birçok ülkede, gelişmiş imkanları gördüğümüzde, yük-
sek hayat standartlarını, refahı, huzuru, demokrasiyi gördüğümüz-
de, “BUNLAR BİZİM ÜLKEMİZDE NEDEN YOK?” diyerek iç geçirdik.

Yollara bakarak, köprülere, otobanlara, viyadüklere, toplu taşıma-
ya, metroya bakarak, “BİZİM MİLLETİMİZDEN BUNLAR NEDEN 
ESİRGENİYOR?” diye hayıflandık.

Avrupa ülkelerine gidiyorsunuz… Bakın, dikkat edin, Avrupa, 1945 
yılına kadar, İkinci Dünya Savaşı’nda neredeyse tamamen yandı, 
yıkıldı.

Japonya’ya bakıyorsunuz, aynı şeyler yaşandı.

1945 yılında, tamamen yıkılan ülkeler, adeta taş üstünde taş kal-
mayan ülkeler, toparlandılar ve ülkelerini, şehirlerini yeniden inşa 
ettiler.

Halklarına en güzel, en modern imkanları sunmaya başladılar.
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Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nın yıkımını yaşamadığı halde, bu iler-
leme yarışında maalesef geride kaldı.

Onlar yaptılar, bizim milletimiz seyretmek zorunda kaldı.

Onlar yaptılar, bizim milletimiz gıptayla izlemek zorunda bırakıldı.

Avrupa’dan, orada işçi olarak çalışan kardeşlerimiz geldiğinde, 
bizlere ayrı bir dünyayı, çok farklı bir ortamı anlattılar.

Bize oradaki yolları anlattılar.

Bize oradaki metroları, hızlı trenleri anlattılar.

Bize uçağa binmenin nasıl bir duygu olduğunu anlattılar.

Benim ülkem, benim milletim, MAALESEF YILLAR BOYUNCA SA-
DECE İÇ GEÇİRDİ, SADECE HAYRANLIKLA İZLEDİ, SADECE HAY-
RANLIKLA DİNLEDİ…

1994’te İstanbul’da iş başına geldiğimizde, inanın, içimizde işte bu 
farklılığın ezikliği vardı, burukluğu vardı, üzüntüsü vardı.

İşte onun için çok çalıştık.

Londra’da, Paris’te, Berlin’de, Tokyo’da, New York’ta ne varsa, 
İstanbul’da da o olacak dedik.

Orada insanlar nasıl yaşıyorsa, hangi imkanlara sahipse, İstanbul 
da o imkanlara, hatta çok daha fazlasına sahip olacak dedik.

Hükümet görevini devraldıktan sonra da bunu Türkiye çapında 
uygulamaya başladık.

İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da, Japonya’da, Amerika’da ne 
varsa, bizim ülkemiz de bunlara layıktır, bizim ülkemiz de bunlara 
kavuşacak dedik. 

Eğitimde, sağlıkta, adalet ve emniyette, ulaştırmada, Cumhuriyet 
tarihimizin en büyük reformlarını yaptık, en büyük yatırımlarını 
gerçekleştirdik.

Birçok alanda, Batı standartlarının dahi üzerine çıktık.

Batılı uçağa mı biniyor; artık benim vatandaşım da uçağa biniyor.

Batı’da modern otobanlar mı var; benim ülkemde de var, uzunluğu 
17 bin kilometreye ulaşmış bölünmüş yollarımız var.

Batı’nın hızlı trenleri mi var? Artık bizde de var.

Başka ülke şehirlerinde metro ağları mı var? Artık bizim şehirleri-
mizde de var.

Batı’da, ileri demokratik standartlar mı var? Bizim ülkemiz de artık 
hızla bunlara kavuşuyor.

Gelişmiş ülkelerde ne varsa, ülkemizi, milletimizi o imkanlarla, o 
haklarla buluşturuyoruz.

Daha iyilerini yapıyoruz, daha modernlerini yapıyoruz, onlardan 
çok daha cesur adımlar atıyor, çok daha köklü reformlar yapıyoruz.

Benim aziz milletim her şeyin en iyisini hak ediyor ve biz bunu sağ-
lamanın mücadelesini veriyoruz.

“ŞEHİR NEYSE İNSAN O’DUR, İNSAN 
NEYSE ŞEHİR O’DUR”

Esenler Belediyesi Şehir Yazarları Ve Akademisyenleri 
Toplantısı (9 Şubat 2014)

Çok değerli kardeşlerim,

Saygıdeğer katılımcılar,

Değerli hanımefendiler, beyefendiler,

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; Esenler Belediyesi ŞEHİR 
DÜŞÜNCE MERKEZİ tarafından düzenlenen 2’inci ŞEHİR YAZAR-
LARI VE AKADEMİSYENLERİ TOPLANTISI’nın başarılı geçmesini 
diliyorum.

Esenler Belediyemize, Sayın Başkan ve ekibine, böyle son derece 
önemli bir merkezi kurdukları için huzurlarınızda şükranlarımı 
ifade ediyorum.

Şehir Düşünce Merkezi’ni de, yaptıkları son derece anlamlı faali-
yetler, bilimsel çalışmalar, kitap ve dergi yayınları, bu tür toplan-
tılar nedeniyle kutluyor, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum.

Şehir Düşünce Merkezi altında, tarihe ve geleceğe ışık tutan tüm 
yazar, akademisyen, araştırmacı, uzman arkadaşlarımıza, Mer-
kez’in tüm çalışanlarına da teşekkür ediyor, hepinizin elinize, 
dilinize, yüreğinize sağlık diyorum.

Değerli kardeşlerim,

Hacı Bayram Veli, Kerrem Allahu Sırrıhu Hazretleri, o güzel şiirin-



342 343

BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU BİR MEDENİYET TASAVVURU OLARAK AK PARTİ YEREL YÖNETİM VİZYONU

de, bize ŞEHİR ile ilgili çok manalı bir istikamet çiziyor.

Diyor ki Hacı Bayram Veli:

“NAGİHAN BİR ŞEHRE VARDIM,

ONU BEN YAPILIR GÖRDÜM,

BEN DAHİ BİLE YAPILDIM,

TAŞ VE TOPRAK ARASINDA…”

Hacı Bayram Veli Hazretlerinin şehre yüklediği mana, esasen, 
bizim medeniyetimizin şehir tasavvurunun da manasını oluşturur.

Allah Teala, 2 cihan arasında, yani dünya ile Ukba arasında bir 
şehir yaratmıştır; o şehir, gönüldür.

Gönül, bir şehir kadar büyüktür.

Gönül ve şehir, her an yapılan, inşası her an devam eden, sürekli 
değişen, halden hale giren yapılardır.

Çok ilginçtir, bizim mana dünyamızda, ŞEHİR ve İNSAN, birbirini 
inşa eden, birbirinin aynası olan varlıklardır.

İnsan şehri inşa eder; şehir de insanı…

Şehir neyse, insan da odur; insan neyse, şehir de aynen odur…

Her ikisi de, insan da, şehir de, topraktan gelmişlerdir.

İnsan, topraktan yaratılmıştır ama insana baktığınızda toprak de-
ğil, beden görürsünüz, gönül gözüyle bakabilirseniz, ruhu görürsü-
nüz, canı görürsünüz.

İşte aynı şekilde, şehir de, bir toprak yığını, taş yığını, beton ve 
asfalt yığını değil, adeta ruhu olan, adeta canı olan, tıpkı insan gibi 
yaşayan bir varlıktır.

İnsandan ruhu aldığınızda geriye nasıl bir et yığını kalırsa, inanın, 
şehirden de ruhu aldığınızda, geriye sadece bir toprak yığını kalır.

Değerli kardeşlerim…

Bizim medeniyetimizde şehir, derin manalara sahip olan, hakikatle 
bağımızı kuran bir varlıktır.

Tarih içinde, bu manalardan yola çıkarak şehirler imar edilmiş; 
her bir şehir, medeniyetimizden beslendiği kadar medeniyetimizi 
de şekillendirmiştir.

Medine’den Mekke’ye, Kahire’den Şam’a, Bağdat’tan İstanbul’a, 

Saraybosna’dan Kurtuba’ya kadar, insanlık tarihinde müstesna 
yerleri olan şehirler kurulmuş, bu şehirler dünyaya istikamet çiz-
mişlerdir.

Şehir kültürü ve şehir medeniyeti bakımından, gerçekten ihtişamlı 
bir tarihe sahibiz.

Ancak ben bugün burada, siz çok değerli yazar ve akademisyenle-
rimizin huzurunda, geçmişin ihtişamı üzerinde değil, bugünümüz 
ve yarınlarımız hakkında bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Tarihte, Konya gibi, Bursa, Edirne gibi gerçekten ihtişamlı şehirler 
inşa ettik.

İstanbul gibi, bütün dünyanın maşuku olan, bütün dünyanın hay-
ranlık duyduğu bir şehre sahibiz.

Şehir tarihi kadar, çok ciddi bir şehir kültür birikimine de sahibiz.

Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet, “HÜNER, BİR ŞEHİR BÜN-
YAD ETMEKTİR / REAYA KALBİN ABAD ETMEKTİR” demişti. 

Evet… Biz böyle gönül mimarlarına, gönül fatihlerine sahibiz.

Başta Mimar Sinan olmak üzere, tarihe ve medeniyetimize muhte-
şem iz ve eserler bırakmış ustalara sahibiz.

Ancak, biraz önce de ifade ettim, şehir ve insan birbirinin aynasıdır.

Biz bugün, insanımızı yansıtan o şehirleri, şehri yansıtan o ince 
ruhu yeniden inşa etmenin peşindeyiz. 

Bakın; dünyanın çok hızlı değiştiği, ekonominin, ticaretin, sanayinin 
şekil değiştirdiği, özellikle de nüfusun katlanarak arttığı bir çağda 
yaşıyoruz.

1900 yılında, yani bundan 114 yıl önce, İstanbul’un nüfusu yaklaşık 
1 milyondu.

Şu anda yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı bir İstanbul var.

Bir asır önce Ankara’nın nüfusu yaklaşık 40 bin kişi idi; şu anda 5 
milyon kişinin yaşadığı bir Ankara var.

Şehirlerimiz, çok hızlı şekilde büyüdü; ama maalesef kontrolsüz 
şekilde büyüdü.

Şehir kültürümüz, şehirlere yüklediğimiz mana; medeniyetimizde-
ki o ruh, o incelik, o mimari estetik, ne yazık ki büyüyen şehirleri-
mizde göz önünde tutulmadı, ikinci plana atıldı.
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Şehirlerimizin bu hale gelmesinden dolayı çok sayıda mazeret 
üretilebilir, çok sayıda bahane üretilebilir.

Tekrar ediyorum: İnsan neyse şehir odur, şehir neyse, insan odur.

O kaybettiğimiz neyse, o yitirdiğimiz neyse, bizim öncelikle işte onu 
fark etmemiz, onu bulmamız, ona yeniden sahip olmamız gereki-
yor.

Bakın biraz önce, İstanbul’un 1900 yılındaki nüfusunu verdim: Yak-
laşık 1 milyon kişi.

Ancak ne acıdır ki, 1920’li yıllarda, İstanbul’un nüfusu 681 bine 
kadar düşüyor.

İstanbul, savaşlarda en az kaybı vermesine rağmen, nüfusu yakla-
şık 300 bin kişi azalıyor.

Biz, millet olarak, Birinci Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı-
mızda sadece gençlerimizi yitirmekle kalmadık; münevverlerimizi, 
sanatçılarımızı, alimlerimizi de maalesef yitirdik.

On yıllar boyunca süren savaşta yüzbinlerce gencimizi kaybettikten 
sonra, maalesef üzerine bir büyük darbe daha aldık. 

Bu dönemde, tarihimizden, medeniyetimizden, ecdadımızdan; 
kitaplarımızdan ve kütüphanelerimizden, kitabelerimizden, hatta 
mezar taşlarımızdan acı bir kopuş yaşadık.

Mimarların Pir’i olan Mimar Sinan’ın türbe kitabesinde şunlar 
yazıyor:

“GEÇTİ BU DEMDE CİHANDAN PİR-İ MİMARAN-I SİNAN

RUHU İÇİN FATİHA İHSAN EDE PİR-Ü CİVAN…”

Evet… Bırakınız Mimar Sinan’ı anlamayı, Mimar Sinan’ın türbesin-
deki kitabeyi dahi anlamaktan aciz bırakıldık.

Hiçbir medeniyet, kılıçla, topla, tüfekle, tankla yok edilemez.

Hiçbir medeniyet, yakmakla yanmaz, izi silinemez.

Camiler, kervansaraylar, şadırvanlar, köprüler bir medeniyetin 
sadece tezahürleridir.

Kitaplar, kütüphaneler, eserler, yazılar, bir medeniyetin sadece 
zahirde görünen eserleridir.

Medeniyet, eserde ortaya çıkan değil, gönülde, kalpte, ruhta ortaya 
çıkan, orada şekillenen, orada yaşayan bir değerdir.

Bu değer eşyaya yansır, şehre yansır, şehirde yeryüzündeki sureti 
olarak ortaya çıkar. 

Camiler yıkılır, köprüler havaya uçurulur, kitaplar, kütüphaneler 
kül edilir.

Ama esas olan ruhtur… 

Bir toplum, bir millet, bir medeniyet, asıl, ruhunu kaybettiği zaman 
her şeyini kaybetmiştir.

Bunu bildikleri için, dikkatinizi çekiyorum, bizim millet ve medeni-
yet olarak ruhumuzu esir almak, ruhumuzun gıdalarını, ruh kökü-
müzü oluşturan kaynaklarımızı kurutmak istediler.

Başarılı oldular mı? 

Evet, bir dönem, maalesef, kısmen de olsa başarılı oldular. 

Ama Allah’a hamdolsun, o ruhu silemediler, o ışığı söndüreme-
diler, milletin ruhundaki nuru tam olarak zulmete, yani karanlığa 
çeviremediler.

Şehirlerimizin ruhundaki yıpranma, emin olunuz, aslında, mil-
letimizin ve medeniyetimizin ruhundaki örselenmenin somut bir 
neticesidir.

Burada şu hususun özellikle altını çizmek istiyorum…

Medeniyetleri, tek başına idareciler, sultanlar, padişahlar, vezirler, 
Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar inşa etmezler.

Medeniyetleri, bürokratlar, teknokratlar inşa etmezler.

Onların hazırladıkları, oluşturdukları zeminde yürüyen milletler, o 
milletlerin içinden çıkan alimler, gönül insanları, yazarlar, şairler, 
sanatçılar medeniyetlerin asıl mimarlarıdırlar.

Hazreti Mevlana olmasaydı, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi olma-
saydı, acaba Selçuklu olabilir miydi?

Şeyh Edebali olmasaydı; Mimar Sinan, Molla Gürani, Akşemsettin, 
Hacı Bayram Veli olmasaydı, acaba Osmanlı Cihan Devleti olabilir 
miydi?

Tek başına güç, tek başına para, finansman, imkan, akıl olması, ne 
medeniyet inşa etmek, ne de medeniyetin tezahürü olan şehirler 
inşa etmek için yeterli değildir.

İşte onun için ben her zaman söylüyorum: Bize bir tek Mimar Sinan 
yetmez; onlarca, yüzlerce Mimar Sinan’a ihtiyacımız var. 
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Bize bir tek Turgut Cansever merhum yetmez, binlerce Turgut 
Cansever’e ihtiyacımız var.

Bizim, medeniyet muhayyilesi olan, medeniyet tasavvuru olan, bu 
milletin ruhundaki ışığı, umudu, heyecanı çoğaltacak gönül mi-
marlarına ihtiyacımız var.

Millet olarak bizim ruhumuzda bu ışık, yani yüksek bir medeniyet 
ışığı ziyadesiyle mevcut.

Bizim, bu ışığı bulacak, bu ışığı canlandıracak, ruhtaki o medeniyet 
hücrelerini adeta diriltecek, ellerinden tutup kaldıracak bir ufka, 
böyle bir özgüvene ihtiyacımız var.

Betonun, asfaltın, çimentonun, kaldırım taşının, mevzuatın içinde 
kaybolmuş değil; bu aziz milletin tarihindeki şehir medeniyetini 
kavramış, o medeniyeti her bir taşa yeniden yansıtmaya çalışan 
Belediye Başkanlarına ihtiyacımız var.

Biz, şehirlerimizin geleceği konusunda umutluyuz.

Allah’a şükürler olsun, özgüveni yüksek, umutlu, heyecanlı, biri-
kimli; tarih ve medeniyet bilinci yüksek bir nesil geliyor.

Kimlik bunalımı yaşayan, özünden, ruhundan, tarih ve ecdadından 
uzak nesiller, takdir edersiniz ki buna göre şehirler kuracaktır. 

Ama ecdadını tanıyan, tarihini bilen, tarihinden aldığı ruhla gele-
ceğine formüller üreten nesiller, inanıyorum ki yeni şehirlerin de 
mimarları olacaktır.

Bizler, nesil olarak, miras olarak büyük bir tahribata maruz kalmış 
şehirleri devraldık.

Bugüne kadar vaktimizin çok büyük bir kısmını, mesaimizin önemli 
bir kısmını, tahribatı tamir etmek için sarf ettik.

Bakın şu anda, toplu konut ve kentsel dönüşüm gayretlerimizin 
belli çevreler tarafından kıyasıya eleştirildiğine şahit oluyor ve bu 
eleştiriyi çok haksız buluyoruz.

İstanbul’un gecekondu sorunu çok çabuk unutuldu.

Ankara’nın gecekondu sorunu çok çabuk unutuldu.

Gecekondular, bizim geleneksel konut mimarimizi yansıtmıyordu, 
gecekondular tarihi eser de değildi.

Artan nüfusun, şehirlere yoğun göçün, plansız kentleşmenin bir 
neticesi olarak, gecekondu sorunu ortaya çıkmış, şehirleri kuşat-

mış, bir şehir ve insanlık sorunu haline gelmişti.

Şu anda, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, birçok şehrimizde 
gecekondu sorununu önemli ölçüde çözüm yoluna koyduk.

Yaklaşık 50 yıl içinde oluşmuş bir büyük sorunu, bir büyük tahriba-
tı, 11 yıl gibi kısa bir sürede çok büyük oranda tamir ettik.

Şehirlerimizdeki çirkin görüntü, sağlıksız hayat şartları, altyapı 
eksikliği, özellikle de depreme dayanıksız yapılar, şu anda kentsel 
dönüşümle artık farklı bir çehreye kavuşmaya başladı.

Biz aslında, gecekondularla sadece şehirlerimizi değil, birkaç nesli 
kaybettik.

Gecekondularda, mum ışığında, soğukta, tozun, çamurun, gürül-
tünün içinde ders çalışıp, üniversite okuyup, mimar, mühendis, 
idareci, bilim insanı, sanatçı olan çok sayıda kardeşimiz var.

Sabahın dondurucu soğuğunda, anneler kalktılar, odun, kömür 
taşıyarak sobaları yaktılar, çocuklarına bir kuru ekmekle kahvaltı 
hazırladılar. 

O çocuklar, karın, yağmurun, çamurun içinde, otobüs duraklarına 
dakikalarca yürüyerek, saatlerce otobüs bekleyerek, tıklım tıklım 
otobüslerde saatlerce yolculuk yaparak okul bitirdiler.

İnanın, şartlar daha iyi olsaydı, o ailelerden çok daha fazla çocuk 
okuyacak, bugün bulundukları konumdan çok daha iyi yerlere 
geleceklerdi.

Ve göreceksiniz, şu anda, çok daha iyi şartlarda yaşayan, çok daha 
iyi şartlarda okuyan çocuklar, iş hayatında, sosyal hayatta daha iyi 
konumlara gelecekler.

Biz, düne göre daha iyisini yapmaya çalıştık; yeni nesiller bizden 
daha iyisini yapacak, sonraki nesiller inşallah ideali yakalayacak-
lar.

İşte onun için umudumuzu hiç kaybetmeyeceğiz.

Ne şehirlerimizden, ne de insanımızdan umudumuzu hiç kesmeye-
ceğiz.

Bu, uzun soluklu bir yürüyüştür.

Hiçbir medeniyet bir anda ortaya çıkmaz, bir anda da yok olup 
gitmez.

Sabırla yürüyeceğiz.
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Bir kuyumcu hassasiyetiyle insan yetiştirecek, yetiştirdiğimiz o 
gençlerin de bizden devraldıkları mirasla daha güzel şehirler inşa 
ettiklerine inşallah şahit olacağız.

İşte onun için, yazar ve akademisyenlerimiz, bu noktada herkesten 
daha büyük sorumluluk taşıyorlar.

Emin olun, sizin omuzlarınızdaki sorumluluk, siyasetçinin de, be-
lediye başkanının da, bürokratın da sorumluluğundan daha büyük-
tür.

Yitik değerlerimizi keşfedecek olan sizlersiniz. Medeniyetimize 
yeniden güç kazandıracak olan sizlersiniz.

Geçmişin ihtişamlı şehirlerine benzer, yaşanabilir, güzel, kalbe hi-
tap eden, kalbin içindekini aksettiren şehirleri kuracak, o şehirleri 
kuracak nesillere istikamet çizecek olan sizlersiniz.

Mimar Sinan’ın ustalığı kadar, ondaki tasavvuru, ruhu, aşkı; bu-
nun yanında tevazuyu, güzel ahlakı hatırlatacak ve okuyucularına, 
öğrencilerine bunu nakledecek olan da sizlersiniz.

İnşa süreci, çok uzun soluklu bir süreçtir. Malzemesi insan olan, 
malzemesi aşk olan, iman olan, ilim olan, er ya da geç eserini 
ortaya koyar. İşi tahribat olan da, biliniz ki, er ya da geç harap olup 
gider.

Hasan Sabbah, Selçuklu’yu yıkmak için, tahrip etmek için sinsice 
örgütlenmişti; ama Moğollar geldiler, o yıkım ekibini yıktılar, ezip 
geçtiler.

Moğollardan da, Alamut’tan da geriye sadece ibretlik hikayeler 
kaldı.

İstanbul defalarca yakıldı, yıkıldı; ama geriye Fatih kaldı, geriye 
Mimar Sinan kaldı.

Yıkanları ve yıkmaya çalışanları tarih hiç hatırlamayacak.

Ama taş üstüne taş koyanlar, insan ruhunu sabırla ilmek ilmek 
dokuyanlar, emin olun hiç unutulmayacaklar.

Güzel şehirlerimiz vardı, inşallah, yine güzel şehirlerimiz olacak.

Asırların ötesinden gelen aşkla, sevdayla, ruh ve heyecanla, güzel 
şehirler inşa ve imar etmenin mücadelesini her daim sürdürece-
ğiz. İnsanlarımız gibi güzel şehirlere; güzel şehirlerimiz gibi talihli, 
bahtlı, huzurlu insanlara, daha güçlü bir millete doğru kararlılıkla 
ilerleyeceğiz.

Bu kutlu yolculuktaki gayretleriniz için her birinize tek tek teşek-

kür ediyorum… Kaleminiz de, ilminiz de her daim bereketli olsun 
diye dua ediyorum.

Esenler Belediyemize, Şehir Düşünce Merkezi’ne, emek veren, 
katılan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Rabbim emeklerinizi zayi etmesin, rabbim hepinize zihin açıklığı 
versin diyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

“ŞEHİRLERİ, GÖNÜLLERLE BİRLİKTE 
İNŞA EDECEĞİZ”

Ak Parti Aday Tanıtım Toplantısı (19 Şubat 2014)
 
AK Parti Teşkilatının değerli mensupları,

Çok değerli yol arkadaşlarım,

Değerli kardeşlerim,

Büyükşehir, İl, İlçe, Belde Belediye Başkan adaylarımız,

Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler…

Bu tarihi günde, kutlu medeniyet yolculuğumuza devam ettiğimiz bu 
muhteşem buluşmada, her birinizi tek tek gönülden selamlıyorum.

Evet, bugün yeni Türkiye için sürdürdüğümüz yolculuğumuza yeni 
bir güçle devam ediyoruz. 

Bugün, adaylarımızı kamuoyuna tanıtarak, hazırladığımız Seçim Be-
yannamesini açıklayarak kampanyamızı başlatıyor, 30 Mart’a giden 
o muhteşem yolculuğun kapılarını aralıyoruz.

Allah yar ve yardımcımız olsun.

Yolumuz, bahtımız açık olsun.

30 Mart seçimleri, Türkiye için, aziz milletimiz için, tüm şehirleri-
miz, ilçe, belde, köylerimiz için, bölgemiz için, dünya ve insanlık için 
inşallah hayırlara vesile olsun diyorum.

Rabbim bizleri utandırmasın; Rabbim bu kutlu yolculukta bizleri 
korusun, her türlü tehditten ve tehlikeden esirgesin diye dualar 
ediyorum.

Evet, bugün, Yeni Türkiye için Medeniyet yolculuğumuzu başlatıyo-
ruz.
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Bundan yaklaşık 20 yıl önce, 27 Mart 1994’te, Rabbim bize nasip 
etti ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildik.

Seçileceğimizi beklemiyorlardı, İstanbul’un bizi tercih edeceğini 
tahmin etmiyorlardı.

28 Mart sabahına kadar, bizim seçilmiş olduğumuza ihtimal vermi-
yor, kendilerince zaferlerini ilan ediyorlardı.

Hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak bir neticeyle İstanbul’a 
Büyükşehir Belediye Başkanı seçildik.

Bu sefer de, yapamayacağımızı, beceremeyeceğimizi, başarılı ola-
mayacağımızı iddia ettiler.

Köşelerinden, manşetlerinden bu şekilde yazdılar, çizdiler.

Her türlü engeli çıkardılar.

Her türlü tuzağı kurdular.

Hükümet gücünü kullanarak, devlet gücünü kullanarak, başarısız 
olmamız için ellerinden geleni yaptılar.

Ama biz, İstanbul için aşkla çalıştık, sevdayla çalıştık, tutkuyla 
çalıştık ve orada tarih yazdık.

İstanbul’u ilklerle buluşturduk.

İstanbul’da hava kirliliğini ilk kez biz sorun olmaktan çıkardık.

İstanbul’da çöpü ilk kez biz sorun olmaktan çıkardık. 

İstanbul’da susuzluğa son verdik, 180 kilometre uzaktan, Istranca 
dağlarından su getirerek, İstanbul’un 50 yıllık sorununu ilk kez biz 
çözdük.

Haliç’i temizleyen biz olduk.

İstanbul’a bunca yeşil alanı kazandıran biz olduk.

İstanbul’u raylı sistemle ilk kez tanıştıran biz olduk.

Şehri engelliler için, çocuklar için, yaşlılar için ilk kez tasarlayan 
biz olduk.

Belediyeyi halkımıza açan biz olduk.

Beyaz Masa uygulamasını ilk kez başlatan biz olduk.

Kentsel dönüşümleri başlatan, ucuz konutlar üreten, köprüler, 
viyadükler, dal-çık’lar inşa eden biz olduk.

Sosyal belediyeciliği, kültürel belediyeciliği, katılımcı, çevre dostu, 

hizmet belediyeciliğini İstanbul’a, oradan Türkiye’ye tanıtan biz 
olduk.

İlklerin Belediye Başkanı olarak, önce İstanbul’un, sonra Türki-
ye’nin gönlüne giren, milletin teveccühünü kazanan biz olduk.

Bizim başarısız olacağımızı zannedenler, bunu bekleyenler hayal 
kırıklığı yaşadılar.

İstanbul’daki bu ilkleri, bu başarıyı, bu büyük hizmeti hazmedeme-
diler. İstanbul’un gelişmesinden, güzelleşmesinden, İstanbul’un 
sorunlarının çözülmesinden rahatsız oldular.

Yolsuzlukların önüne geçtiğimiz için, rantın önüne geçtiğimiz için, 
milletin, yetimin hakkını koruduğumuz ve kolladığımız için ciddi 
şekilde rahatsız oldular.

Zannetmeyin ki bir şiir okuduğumuz için bizi mahkum ettiler…

Bizi, milletin gönlünde sarsılmaz bir yer edindiğimiz için, millet-
le aynı dili konuştuğumuz, aynı yöne baktığımız, milletle kol kola 
yürüdüğümüz için mahkum ettiler.

“MUHTAR BİLE OLAMAZ” diye manşetler attılar…

“İŞİ BİTTİ” dediler… “BİR DAHA SİYASET YAPAMAZ” dediler…

Ama biz işte bugün buradayız.

Milletimizle birlikte, partimizle, teşkilatımızla dimdik ayaktayız.

Üstelik, onurumuzla, gururumuzla, millete ürettiğimiz hizmetle-
rin bahtiyarlığıyla bugün burada, bugün milletin arasında, milletin 
huzurundayız.

1994’te, İstanbul’da başlayan hizmet yolculuğumuz, şimdi Türki-
ye’yi kucaklayarak devam ediyor.

İstanbul’da ilklere imza attık, şimdi Türkiye’de ilklere imzamızı 
atıyoruz.

İstanbul’da hayalleri gerçekleştirdik, işte şimdi Türkiye genelinde, 
81 vilayette hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz.

Çok değerli aday arkadaşlarım…

AK Parti, yerel yönetimlerden elde ettiği tecrübeyi, genele yaymış; 
yerelden başlayarak Türkiye’yi kucaklamış bir partidir.

Bazılarınız AK Parti çatısı altında 1 veya 2 dönemi tamamladınız, 30 
Mart’ta 3’üncü döneme gireceksiniz.
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Bazılarınız inşallah ilk defa seçileceksiniz.

30 Mart’tan itibaren, yeniden seçilenler de, ilk kez seçilen arka-
daşlarımız da, artık çok farklı bir anlayışla şehirlerimizi, ilçe ve 
beldelerimizi idare edecekler.

Bakın, gerek kamu yatırımlarıyla, gerek görevde bulunduğumuz 
belediyelerdeki yatırımlarımızla, yerleşim birimlerimizin temel 
sorunlarını çok büyük oranda çözüme kavuşturduk.

Yerleşim birimlerimizin acil sorunlarını çözdük; ulaştırma, temiz-
lik, su gibi temel konularda önemli yatırımlar gerçekleştirdik.

30 Mart’tan itibaren, artık, medeniyet tasavvurumuzla örtüşen 
şehirler inşa etme mücadelesini başlatacağız.

On yıllar boyunca yıkıma uğramış, tahrip edilmiş, ihmal edilmiş 
şehirlerimizi, görev yaptığımız süre içinde belli bir noktaya taşıdık.

Ama şimdi, artık ince işçiliğe geçiyoruz.

Tarihte nasıl güzel şehirlerimiz varsa, yaşanabilir şehirlerimiz 
varsa, işte o muhteşem şehirleri günümüz şartlarına uygun bir 
anlayışla yeniden imar etme sürecini başlatıyoruz.

BAKIN BUGÜN, BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR VE İLK KEZ, BİR 
YEREL SEÇİM ÖNCESİNDE, SEÇİM BEYANNAMESİ AÇIKLIYORUZ.

Bu beyanname sizlere dağıtıldı.

100 sayfalık bu kitapta, AK Parti’nin şehir ve insan anlayışını, AK 
Parti’nin belediyecilik anlayışını, ama özellikle de, önümüzdeki 
dönemde izleyeceğimiz politikaları bulacaksınız.

Bütün aday arkadaşlarımın bu beyannameyi okumalarını özellikle 
rica ediyorum.

Önümüzdeki dönem, emaneti devralacağımız her şehrimizde, her 
ilçe ve beldemizde, adeta yeniden diriliş dönemi olacak.

Yeni Türkiye, yerelden başlayarak genele sirayet edecek.

Şehirleri, unutmayın, gönüllerle birlikte inşa edeceğiz.

Şehri inşa ederken, kendimiz de o şehrin içinde inşa olacağız.

Hep söylüyorum: Şehir insanın aynasıdır; insan da şehrin aynası-
dır.

Sizler nasılsanız, şehirleriniz de öyle olur; şehirleriniz nasılsa, 
sizler de öyle olursunuz.

İçimizdeki güzelliği şehre yansıtmanın, gönlümüzde olanı şehirle 

buluşturmanın mücadelesini vereceğiz.

Her birimizin çıtası, hedefi şu olacak: 

Öyle bir şehir inşa edeyim ki, şairler, ressamlar ondan ilham alsın.

Öyle bir şehir imar edeyim ki, mühendislere, mimarlara, şehir 
plancılarına esin kaynağı olsun. 

Öyle bir şehir tanzim edeyim ki, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sokak-
lara çıktıklarında huzur bulsun, güven duysun, şehriyle gururlan-
sın.

Bu, uzun soluklu bir medeniyet yolculuğudur.

Belki de, hayalimizdeki şehirlere ulaşmak için ömür vefa etmez.

Ama öyle adımlar atalım, öyle temeller atalım ki, bizden sonra ge-
lecek belediye başkanları da o izden yürüsün, o anlayışla, o ilham-
la, o medeniyet tasavvuruyla yarım kalanı idame ettirsinler.

1 yıllık, 5 yıllık planlar değil, 50 yıllık, 100 yıllık planlarımız, hayal-
lerimiz, hedeflerimiz olsun.

Biz, her bir şehrimizin marka bir şehir olmasını istiyoruz…

Antalya turizmiyle marka olsun.

Trabzon sporla marka olsun.

Hakkari tabiat güzelliğiyle marka olsun.

Erzurum, Gümüşhane, Kars kış sporlarıyla marka olsun.

Gaziantep üniversiteleriyle, İzmir ticaretiyle, Diyarbakır tarihi eser-
leriyle, Hatay hoşgörüsüyle, Rize çayıyla, Giresun, Ordu fındığıyla, 
Edirne mimarisiyle marka olsun.

81 vilayetimizin 81’i de dünyada tanınan, bilinen şehirler olsun 
istiyoruz.

Şehirlerimizin her biri, öncelikle insan dostu olsun.

Her şehrimiz, çevre dostu, estetik, katılımcı, müreffeh bir yapıya 
kavuşsun istiyoruz.

Değerli yol arkadaşlarım,

30 Mart 2014 Seçim Beyannamesi, 5 ana başlık altında, AK Par-
ti Belediyeciliğinin önümüzdeki dönem yol haritasını kayıt altına 
alıyor.

BİRİNCİSİ, KATILIMCI BELEDİYECİLİK diyoruz…
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Yerel Yönetim, demokrasinin ilk basamağıdır. Her şehir, her yer-
leşim birimi, mutlaka orada yaşayanların süreçlere katılmasıyla 
idare edilmelidir. Şehrin bütün sakinlerini etkileyen kararlarda, 
halk ile, STK’larla, kanaat önderleriyle istişare içinde olmak, AK 
Partili belediye başkanlarının asli görevi olacaktır.

İKİNCİSİ, KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK diyoruz…

Kültür ve sanat merkezlerinden meslek edindirme kurslarına, 
tarihi eser çalışmalarından konser, sinema, tiyatroya kadar, insa-
nımızın, en önemlisi de genç ve çocuklarımızın hayata bakışlarını 
derinleştirecek adımlar atacağız. Güzel ve huzurlu şehirlerde 
büyüyen çocuklar, iyi ve özgün şehirler kurarlar. Kültür ve mede-
niyetimizi, en başta şehirlerde çocuklarımıza aktaracak; şehirler 
yoluyla çocuklarımızda bir medeniyet idrakini inşa edeceğiz.

ÜÇÜNCÜSÜ SOSYAL BELEDİYECİLİK diyoruz…

AK Partili belediyeler, bugüne kadar, sosyal belediyecilik konu-
sunda ilkleri başardılar. Sosyal yatırımlarımıza, sosyal yardım ve 
faaliyetlerimize daha da ağırlık vereceğiz. Bir şehrin, yoksulları, 
kimsesizleri, engellileri, çocuk ve yaşlıları, özellikle de gazilerimiz, 
özellikle de şehitlerimizin yakınları, o şehrin belediye başkanına 
emanettir. Bu kesimler başta olmak üzere, şehirdeki herkese ula-
şılacak, derdi dinlenecek ve çözüm aranacak.

DÖRDÜNCÜSÜ ÇEVRE DOSTU BELEDİYECİLİK diyoruz…

Bugüne kadar çevre konusunda çok büyük hassasiyet içinde olduk. 
Hem Türkiye genelinde, hem de görevde bulunduğumuz belediye-
lerde, kişi başına düşen ağaç miktarını, parkları, bahçeleri kat kat 
artırdık. Cumhuriyet tarihimiz boyunca, yeşile en fazla önem veren, 
bunu da somut olarak icra eden bir parti olduk. 30 Mart’tan itiba-
ren de, tarih ile geleceği buluşturduğumuz kadar, yeşili de insanı-
mızla buluşturmaya devam edeceğiz.

BEŞİNCİSİ HİZMET BELEDİYECİLİĞİ diyoruz…

Sudan çevre temizliğine, ulaşımdan kanalizasyona, hava kirliliğin-
den parklara kadar, her soruna kalıcı çözümler üretecek, akılcı, 
israftan uzak, kullanılabilir projelerle şehirlerimizin alt yapısını 
imar etmeye devam edeceğiz.

“SEÇİM ÖNCESİ VERİLEN 
VAATLERİN, HALKIMIZDAN ÖNCE 
SİZLER TAKİPÇİSİ OLACAKSINIZ”

 Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı (18 Nisan 2014)

Değerli kardeşlerim…

30 Mart seçimlerinde, Türkiye genelinde toplam 1.394 belediyenin 
823 tanesini, yani yüzde 59’unu, AK Partili adaylar kazandı.

30 Büyükşehrin 18’ini, Ağrı hariç olmak üzere 50 ilin 30’unu, 919 
ilçenin 563’ünü ve 394 beldenin 213’ünü 5 yıl boyunca bizim baş-
kanlarımız yönetecekler.

Arkadaşlar, inanın, boşa geçirecek tek bir saniyemiz bile yok…

Sandık sonuçları, bizi rehavete değil, tam tersine, sorumluluğu-
muzun ağırlığıyla daha bir gayrete sevk etmek zorundadır.

Öncelikle teşkilatımızın, her kademede değerlendirmelerini yap-
malarını, kaybettiğimiz yerlerde neden kaybettiğimizi, kazandığı-
mız yerlerde neden daha fazla oy alamadığımızı sorgulamalarını 
arzu ediyorum.

Eksikleri, hataları, varsa ihmalleri ortaya koyacak, 5 yıl sonrası için 
şimdiden bunları telafi etmenin gayreti içine gireceğiz.

Adayda mı sorun vardı?

Teşkilatta mı sorun vardı?

O yerleşim birimini analiz mi edemedik, kendimizi mi anlatama-
dık?

Bu soruları kendimize soracak, doğru cevapları arayacağız.

Belediye Başkanlıklarını kazandığımız birimlerde sorumluluğumuz 
daha büyük.

Bizim, ilk kez kazandığımız birimlerde öyle bir performans ortaya 
koymamız gerekiyor ki, orada kalıcı olalım.

Bakın İstanbul’da bunu yaşıyoruz… 1994’ten beri, kesintisiz olarak 
İstanbul’a hizmet ediyoruz.

Aynı durum Ankara, Konya, Kayseri ve diğer birçok ilimiz için ge-
çerli.
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Biz buralarda, projelerimizle, eserlerimizle, yatırımlarımızla, 
doğru kararlarımızla varlık gösteriyoruz ve üst üste milletimizin 
teveccühüne mazhar oluyoruz.

İl, ilçe ve beldelerde ilk kez seçilen Başkanlarımız, sadece kendi 
5 yıllık dönemlerini değil, çok daha uzun vadeli olarak geleceği de 
düşünmeli ve orada iz bırakmalılar.

Öyle ki, komşu beldeler, ilçeler, iller, AK Partili belediye başkan-
larının performansını görsün, farklılığı görsün ve 5 yıl sonrasında 
oralar da AK Parti’yi tercih etsinler.

Seçim öncesi verilen vaatlerin, halkımızdan önce sizler takipçisi 
olacaksınız.

Bu vaatleri bizler de Genel Merkez olarak takip edeceğiz.

Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine, 
genç bir arkadaşımızı getirdik.

Onun enerjisinden, dinamizminden, heyecanından istifade ede-
rek, inşallah, tüm belediyelerimizi çok yakın takibe, mercek altına 
alacağız.

Belediyelerdeki projeleri teşvik edecek, destekleyecek, eğer olursa 
hatalar noktasında ikazlarımızı yapacağız.

Her türlü planlama aşamasında, Hükümet, Genel Merkez ve yerel 
birimler koordinasyon içinde olacak, böylece hizmetin hızını, kali-
tesini, verimliliğini artırmış olacağız.

Belediye Başkanlarımızın, teşkilatımızla, özellikle de yereldeki 
yöneticilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle tam 
bir iletişim ve uyum içinde olacaklarına inanıyorum.

Her kararınızda mutlaka istişareye başvurun ve eleştirileri mutla-
ka gözden geçirin.

Katılımcılığı azami düzeyde tesis etmeye lütfen dikkat edin.

Tıpkı Mimar Sinan gibi, bir çocuğun fikri, bir çocuğun hissiyatı dahi 
sizin için hayati önemde olsun.

Arkadaşlar… Bu dönemde, şehirlerimizin güzelliğine, estetiğine, 
huzur ve güvenliğine çok daha dikkat etmek zorundayız.

Allah’a hamdolsun, 12 yıllık süreçte, gerek Hükümet yatırımlarıyla, 
gerek yereldeki hizmetlerimizle, bir çok şehrin alt yapı sorunlarını 
çözdük ya da çözüm noktasına getirdik.

Su, ulaşım, çöp toplama, arıtma gibi konularda çok başarılı eserler 
vücuda getirdik.

Bu yatırımları daha da büyütürken, şehri güzelleştirecek, şehri 
daha yaşanabilir kılacak yatırımlara da ağırlık verelim.

Bir tek kaldırım taşı deyip geçmeyin arkadaşlar… Bir tek kaldırım 
taşı, kimi zaman o şehrin sakinleri için bir eziyet olabilir.

Halkımızın kullandığı sahalarda, altını çizerek ifade ediyorum, mi-
limetrekarenin dahi uyumuna dikkat etmenizi rica ediyorum.

Ortaya büyük bir eser koyarsınız; ama milimetrekaredeki kusur, o 
eseri örter.

Yanlış yerleştirilmiş bir kaldırım taşı, yoldaki küçük bir çukur, 
çirkin bir tabela, estetikten uzak bir kavşak, çirkin bir bina, tüm 
yapılanları alır götürür.

Biz artık, yurtdışına gidip oradaki şehirlere hayran olmak değil; 
dünyanın hayran olacağı şehirlere sahip olmak istiyoruz.

Yollarından kaldırımlarına, parklarından yeşil alanlarına, alt ya-
pısından sosyal hizmetlerine kadar artık mükemmel şehirlerimiz 
olsun istiyoruz.

Bakın biz 12 yılda gecekondudan toplu konutlara geçiş yaptık… Bu 
bir geçiş dönemiydi…

Şimdi, toplu konutlardan, artık mimari estetiğe, çevre güzelliğine, 
huzura, şehir güvenliğine doğru kararlı adımlar atmak zorundayız.

On yıllar boyunca tahrip edilmiş şehirlerimiz, öyle kısa sürede 
tedavi edilmeyecektir.

Ama biz adımları attık, bu süreci başlattık ve inşallah kesintisiz 
olarak bu süreci devam ettirecek, gelecek nesillere kendi şehir 
kültürümüzü, kendi şehir tasavvurumuzu miras bırakacağız.

Sizin şehre küsmek gibi bir seçeneğiniz yok; şehrin de size küsme-
sine asla mahal bırakmayacaksınız.

Siz şehri, ama en çok da şehir sizi tanıyacak.

Sizler, şehirlerin “EMİN”isiniz…

Vazife yaptığınız şehrin her sorunu, sizin sorununuzdur.

O şehirde yaşayan vatandaşın, size oy versin ya da vermesin, me-
selesi, derdi, sizin meseleniz ve derdinizdir.
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Önümüzdeki 5 yıl içinde, en küçük birimlerde dahi her haneye de-
falarca ulaşmış, misafir olmuş olmanız gerekiyor.

Sizin kapınız ardına kadar açık olacağı gibi, makamınızda oturup 
beklemek yerine, çoğu zaman siz çıkacak, siz vatandaşı ziyaret 
edeceksiniz.

Belediyelerimiz arasında yardımlaşmaya, dayanışmaya, bilgi ve 
tecrübe paylaşımına yine dikkat etmenizi istiyorum.

Yolsuzluk konusunda hiçbir müsamahamızın olmadığını sizler de 
çok iyi biliyorsunuz.

Sizler, 30 Mart akşamından itibaren, bu milletin emanetini taşıma-
ya başladınız.

İdarenizde olan her bir kuruşta, 77 milyonun hakkı olduğunu unut-
mayın.

Sadece yolsuzluğu engellemekle kalmayacak, israfın, lüzumsuz 
harcamanın da önüne geçeceksiniz.

NOTLAR
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