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Genel Başkanımız, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
liderliğindeki AK Parti, ülke sevdasını en üst düzeyde hissedenlerin, Ülkenin büyük
ideallerini bir an olsun unutmayanların partisi olarak, kurulduğundan bugüne kadar 13.
yılda hizmet siyasetinin adresi olmuş, olmaya da devam etmektedir.
AK Parti iktidarıyla vesayetçi, siyaset, devleti toplumdan ayıran o tefrikacı ve hizipçi
siyasette milletin eliyle tasfiye olmuş, ülkemiz sağlam bir siyasi iradeye kavuşmuştur.
İşte o irade 13. kuruluş yılını kutladığımız AK Partidir. Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın
anlayışını kendisine şiar edinen AK Parti kuruluşundan bu güne, bu Yüce Milletin en
büyük serveti olan gönül bereketinden beslenmiştir. Bu durum, AK Parti olarak girilen
bütün genel ve yerel seçimler ile referandumlarda milletimizin teveccühüne mazhar
olmasına sebep teşkil etmektedir.
Bu ülkeye inanmanın, bu millete güvenmenin Türkiye aşkına 77 milyon insanımızla
paylaşmanın verdiği güçle çok daha büyük hedefler için 2023 için 2053 için, 2071 için
yürüyoruz.
58. Hükümetle başlayan Ak Parti icraatları artık listelere sığmıyor. Ülkemizin"nerden
nereye&#8221; geldiği milletimiz tarafından takdir edilirken, bütün dünya tarafından da
bilimsel bir veri olarak izleniyor. Milletimizin gönlünde mayalanan AK siyaset
Türkiye&#8217;nin kökleriyle sağlam bir bağ kurarak siyasi kimlik, siyasi ahlak, siyasi
düşünce ve siyasi organizasyonu bir bütün olarak görmüş, ortaya koyduğu kimlikle,
ahlakla, düşünceyle, icratlarıyla, teşkilat yapısıyla ülkemizde yeni siyaset tarzının
lokomotifi olmuştur.
13 yıldır süren ve daha uzun yıllar sürecek olan Türkiye’nin bu zor ve meşakkatli
gelecek yolculuğunda en ön saflarda yer alan teşkilatımızın kıymetli mensuplarının
gayretleri her türlü takdirin üzerindedir.
Gece demeden, gündüz demeden, inançla, kararlılıkla, aşkla çalışan, Türkiye’nin daha
güçlü bir ülke olması, daha müreffeh bir hale gelmesi için gayret gösteren AK Parti
ailesinin değerli üyelerinin bu çabalarını tarih yazacaktır. Partimizin 13. kuruluş yıl
dönümü vesilesiyle, işinden ve aşından fedakârlık yaparak teşkilat çalışması yapan, AK
Parti siyasetini daha geniş kitlelere taşımak, partimizin daha da büyümesini sağlamak
adına gayret gösteren tüm kahramanlara teşekkürü bir borç biliyorum.

Allah, samimi bir kalple çalışarak millete hizmet yolunda yürüyen herkesten razı olsun.
AK Parti’yi kurarak tarihe düşülen notlarda bizim de katkımız olmasını sağlayan Genel
Başkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, milletin iradesiyle seçilmiş ilk
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a minnet ve şükranlarımızı arz ediyorum.
AK Parti’nin 13. kuruluş yıl dönümünün teşkilatlarımıza ve girdiğimiz her seçimde bize
desteğini artırarak devam ettiren aziz milletimize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini
diliyorum.

