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Saygıdeğer milletvekilleri… değerli misa-
firlerimiz… değerli basın mensupları… 

Bugün, Pazar günü Siirt’te yapılan seçim-
leri görmezden gelerek diğer gündem 
maddeleriyle oluşan bir konuşma yapa-
bilirdim. Ama bu hem Siirtlilere, hem 
de Türkiye’nin demokrasi mücadelesine 
haksızlık olurdu. Bu nedenle konuşmama 
Siirt’ten, yani siyasi tarihimize demokrasi 
mücadelesinin önemli adreslerinden biri 
olarak geçecek olan bir şehrimizden başla-
mak istiyorum. 

Bugün, aylardır beklenen bir demokrasi 
açığımızın daha giderilmiş olması ile gele-
ceğe bakıyoruz.

Pazar günkü konuşmamda da belirttiğim 
gibi; bu sonucun bir kader olduğunu, bu 
yolculuğa birlikte çıktığımız yakın yol ar-
kadaşlarım olarak sizler iyi biliyorsunuz. 
9 Mart Siirt seçimleri ile birlikte 3 Kasım 
seçimleri tamamlanmıştır. Bu sonuç, 
ülkemize, hükümetimize, partimize ve 
grubumuza bir kez daha hayırlı, uğurlu 
olsun diyor sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Emeği geçen tüm arkadaşlarıma özellikle 

Siirtli kardeşlerime teşekkür ederim. On-
lar, demokrasi tarihimizde önemli ve kalıcı 
bir paragraf açtılar. Pervari’den Eruh’a, 
Tillo’dan Şirvan’a, Kurtalan’dan Baykan 
ilçesine bize güvenen herkese, bütün kar-
deşlerime şükranlarımı arz ediyorum. 

Siirtliler çıtayı daha yükseğe koyarak, 3 
Kasım seçimlerinden bu yana AK Parti 
iktidarıyla ilgili olarak yapılan yorumları 
da cevaplamış oldular. Milletimiz bir kez 
daha güven, adalet ve kalkınma talebini 
dile getirdi ve çok iyi bir zamanlamayla 
bunu tüm dünyaya gösterdi. Bu sonuç 
kuşkusuz 3 Kasım ile birlikte değerlen-
dirilmelidir. 3 Kasımdan bu güne kadar 
AK Parti’nin gösterdiği performans bir 
anlamda Siirt’te değerlendirilmiş, Siirt’te 
test edilmiştir. Herkes şundan emin ol-
malı ki, AK Parti kadroları ekip ruhuyla, 
Siirt’te yenilenen heyecan ve coşkumuzu 
ülkemizin hizmetine sunacaktır. Bu kadro, 
halkımızın gönlündeki sevgi ateşini sön-
dürmeden, heyecanını kırmadan, iktidar 
sarhoşluğuna kapılmadan bu ülkenin 
yolunu açmaya devam edecektir. Bu grup 
dünyaya her zaman açık olacak ama, fe-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 11 Mart 2003 
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laket senaryolarına da kulaklarını kapalı 
tutacaktır. 

Buradan bütün hizmet birimlerimizi, 
bütün iş adamlarımızı, bütün memur ve 
işçilerimizi, bürokratik kademelerin hep-
sini ülkemize hizmet yarışında bu heye-
canımıza ortak olmaya davet ediyoruz. Bu 
heyecanı korumak, milletimizin manevi-
yatını yükseltmek, geçmişin yaralarını hız-
la kapatmak, üretmek ve azimle çalışmak 
zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım…

Bizi buralara getiren halkımızın demokra-
tik yöntemi, Türkiye’yi yönetirken bizim 
de yöntem ve üslubumuz olacaktır. AK 
Parti ile ülkemize uzun yıllar kaybettiren 
eski tartışma konuları, eski gerilim siyase-
ti tasfiye edilmiştir. Bunu herkesin tekrar 
hatırlamasında yarar görüyorum. Yönetim 
anlayışımızı, çözüm modelimizi test eden 
Siirt halkı da eski siyasetin tasfiyesine son 
noktayı koymuştur. Ülkemize yakışır, zarif 
bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Tabii ki, bu 
sonuçla ülkemizin bütün meselelerinin 
çözüme kavuştuğunu, bütün demokrasi ve 
hukuk açıklarımızın giderildiğini söylemi-
yoruz. Yolun başındayız ve emanet omuz-
larımızdadır. Bu emanete layık olmak için 
bütün çabamızı ortaya koymak boynu-
muzun borcudur. Pervari’ den Yerköy’e, 
Keşan’dan Görele’ye, Hekimhan’dan 
Fethiye’ye kadar annelerin, babaların, 
çocukların, genç ve ihtiyarların emaneti 
omuzlarımızdadır. Bu emaneti ülkemizin 
selameti, bu ülke çocuklarının yarınları 
için şerefle taşıyacağız… 

Hepiniz biliyorsunuz; Türkiye, uzun yıl-
lar hukuk ve adalet tartışmalarına sahne 
oldu. Adalet terazisi yanlış ellerde olunca 
halkın vicdanı yaralandı. Ekonomik kay-
naklarımız yağmalandı, siyasi güven krize 
girdi. Geçen iki yıl boyunca en çok duydu-
ğumuz kavramın “kriz” olduğunu hatır-
lıyorsunuz. Devraldığımız Türkiye’yi en 
iyi anlatan kavram da “kriz” olmuştur. Bu 
“kriz” sadece ekonomide değil, hem sosyal 
dokumuzda, hem de uluslar arası ilişkileri-
mizde önemli yaralar açmıştır. Bunu yurt 
dışı seyahatlerimizde, yabancılarla konuş-
malarımızda çok daha açık olarak gördük. 
Gördük ki, diplomatından, tüccarına sizin-
le iş yapmak isteyen herkes gözlerinizdeki 
ışığa, kendinize ne kadar güvendiğinize, 
istikrar için kararlılığınıza bakıyor. 

Bu nedenle biz, atalet ve kriz kavramla-
rının yerine adalet ve kalkınma hedefini 
getirdik. Adaletle kalkınma için halkımı-
zın hem vicdanı hem aklı olmak zorunda 
olan AK Parti sayesinde ülkemiz güven 
zeminini yakaladı. AK Parti’nin kurduğu 
58. hükümetimiz kısa zamanda Türkiye’ye 
büyük itibar kazandırdı. Sözün burasında 
AK Parti iktidarını, 58. hükümeti, başta Sa-
yın Başbakanımız olmak üzere, hükümeti-
mizin bütün üyelerini şükranla anıyorum. 

Değerli milletvekilleri…

Hem 3 Kasım hem 9 Mart Siirt seçimi 
Türkiye’mizdeki anormal bir hali normale 
döndürmüştür. Şimdi, doğal olarak nor-
mal halin gerektirdikleri ve getirdikleri 
kesinlikle bu dönemde hayata geçecektir. 
Bunların nasıl gelişeceğini önümüzdeki 
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günlerde hep birlikte göreceğiz. Fakat, 
çok zor bir zaman diliminde Türkiye’nin 
zorluklarını başarıyla sırtlayan 58. Cum-
huriyet Hükümetimizin yaptıkları hep 
hafızalarda kalacaktır. 

Bugün 58. Hükümetimizin Türkiye’ye yap-
tığı hizmetlerden, kısa süreye sıkıştırdığı 
önemli işlerden ve elde ettiği başarılardan 
kısaca bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz, 
bizler “enkaz edebiyatı” yapmamaya özel 
bir gayret gösterdik. Ama 58. Cumhuriyet 
Hükümeti’nin yaptıklarının anlaşılması 
için hiç değilse geçen yılların Türkiye 
adına kayıp yıllar olduğunu da söylemek 
mecburiyetindeyim. Bu anlamda Sayın 
Abdullah Gül’ün Başbakanlığı’ndaki AK 
Parti Hükümeti daha kuruluşunda kısır 
çekişmeler ve istikrarsızlık içinde geçen 
yılların bütün yükünü, yıkıntısını, ağırlığı-
nı omuzlarında hissetmiştir. 

Ama bütün bunlara rağmen Hükümet, 
başta dış politikaya getirdiği dinamizm 
olmak üzere tüm meselelerin üzerine 
ciddiyet ve vukufiyetle gitmiştir. Uzun 
yıllardan sonra, ilk kez dış politikada aktif 
inisiyatif alınmış ve uluslararası platform-
da Türkiye’nin tezlerinin konuşulması 
sağlanmış, Türkiye’ye yaraşır bir liyakatle 
ülkemiz temsil edilmiştir. Bu bağlamda, 
AB ile ilgili süreçte, Türkiye, yoğun bir dip-
lomasi trafiği yürüterek AB’den üyelik için 
müzakere tarihi almıştır. Irak krizi çerçe-
vesinde 58. Hükümet, başta Başbakanımız 
olmak üzere, bütün dünya ülkelerinden 
daha fazla, daha etkin bir şekilde barışı 
korumak için çaba göstermiştir. 

Bir yanda, barış çabalarını sürdürürken, 
bir yandan da Türkiye’nin güvenliği ve 
geleceğiyle ilgili tedbirleri alma konusun-
da yüksek bir performans göstermiştir. 
Hükümetimiz, içeride gelişmeleri ihmal 
etmemiş, iç dinamikleri yerinde ve zama-
nında sevk ve idare ederek Türkiye’nin 
hiçbir şekilde zora düşmemesine azami 
gayret göstermiştir. Bunlar ve daha pek 
çok konu, 58. Hükümetin, AK Parti’ye 
yaraşır başarılarının başlıklarıdır. Ve bu 
Hükümet, millete layık olmanın onuruyla, 
bu zor dönemi başarıyla taşımıştır.

Değerli milletvekilleri…

Hükümetimiz daha işe başlarken Hükü-
met Programıyla beraber Acil Eylem Pla-
nıyla neyi ne zaman yapacağını ortaya koy-
muş, böylece, ilk kez bir iktidar, kendisini 
bağlamayı göze alarak, yapacaklarını açık 
ve net bir şekilde ifade etmiştir. Hükümeti-
miz bunu yapmakla kendisini hesap soru-
labilir bir konuma taşıyarak, AK Parti’nin 
halkımıza verdiği bir sözü de yerine getir-
miştir. Acil Eylem Planı’nın açıklanması 
başlı başına bir yenilik olduğu gibi; plan 
içeriğiyle de neredeyse halkımıza verdiği-
miz sözlerin tamamını icra etmek üzere 
somut bir belge haline dönüştürmüştür.

58. Cumhuriyet Hükümeti; seçim atmos-
ferine girildikten sonra yapılması gereken 
kamu mallarına ilişkin kimi zamların ya-
pılmaması, kimi ödemelerin tehir edilme-
sine rağmen, halkın bizden beklentilerinin 
çok yüksek boyutlara ulaşmış olmasına 
rağmen, dirayetli ve ne yapacağını bilen, 
sorumlu bir tutum takınarak popülist 
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uygulamaların hiç birine itibar etmemiş-
tir. Ekonominin tahribatını önlemek için 
çalışmış, geçmiş yaraları sarmak için de 
mali disiplini esas alan titiz bir bütçe ha-
zırlanmıştır. 

Bu süreçte Yüksek Planlama Kurulu, 3 kez 
toplanmış, ekonomik hedefler bütün taraf-
ların görüşleri alınarak gerçekçi bir biçim-
de belirlenmiştir. Şu anda komisyonlarda 
görüşülen bütçe ekonomik disipline önem 
veren, şeffaflığı ön plana çıkaran yapısal 
düzenlemeleri de sağlamaya yönelik bir 
bütçedir. Bu arada Hükümet, 2001 yılın-
dan beri hiç toplanmayan Ekonomik ve 
Sosyal Konsey’i toplayarak toplumsal ka-
tılımı harekete geçirmiş olup, bu katılımcı 
tavrı sürekli bir hale getirmek için 5 Bakan 
ve 5 TOBB Üyesinden oluşan Ekonomik 
Sorunları Değerlendirme Kurulu hayata 
geçirilmiştir. Doğrudan Gelir Desteği öde-
melerini yapmış, kronik bir hal alan nema 
konusunu netliğe kavuşturmuştur. 

Yine Hükümetimiz seçim vaatlerinde bö-
lünmüş yol çalışmalarını başlatmış, uzun 
vadeli konut yapımını gündeme almıştır. 
Ayrıca 58. Cumhuriyet Hükümeti; sosyal 
güvenlik, sağlık ve eğitim alanlarında 
reform çalışmalarını başlatmış bulunmak-
tadır. Bu arada, toplumun en yoksul kesim-
lerini oluşturan insanlarımıza Ramazan 
ve Kurban Bayramlarında doğrudan para 
yardımlarında bulunmuş olup, memur 
maaşlarında, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin 
aylıklarında hatırı sayılır iyileştirmeler 
yapmıştır. 

58. Hükümetimiz Enerji konusunda 
önemli adımlar atarak sektördeki bütün 
tarafları bir araya getirmiş enerji piyasası-
nı rekabete açacak şekilde serbest piyasa 
şartlarına hazırlamıştır. Keza, yer altı kay-
naklarımız açısından büyük önem verdiği-
miz Bor madeni için Bor Araştırma Ensti-
tüsü için kanun Meclis gündemine gelmiş, 
Türkiye’yi bir enerji köprüsü kılma hedefi-
mizin ilk adımı olarak Şahdeniz Doğalgaz 
projesi için uluslar arası anlaşmalara imza 
atılmıştır. İletişim Şurası ile medyadaki 
bütün taraflar ilk kez bir araya getirilmiş, 
teklif ve önerileri alınmıştır. Vergi Barışı 
Kanunu, İş Kanunu ve Tüketici Kanunu 
ile sosyal barışa doğru önemli adımlar atıl-
mıştır. 58. Hükümet, toplumsal katılıma 
her alanda önem göstermiş, Yüksek öğre-
timle ilgili yirmi yıllık tartışma konularını 
akademik camianın önüne getirmiştir. 

Velhasıl, 58. Cumhuriyet Hükümeti, 3 ayı 
geçen bir sürede sanki 3 yıllık hükümet 
tecrübesiyle hareket etmiş ve başka hükü-
metlerin yıllarına mal olacak bir sürede 
başaramayacağı işleri çok kısa bir süreye 
sığdırmayı başarmıştır. Bu nedenle başta 
değerli Başbakanımız Sayın Abdullah Gül 
olmak üzere kabinesinde yer alan bütün 
bakan arkadaşlarımı bir kez daha yürek-
ten kutluyor, milletimiz adına kendilerine 
teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar…

Günün sıcak konusu olarak Kıbrıs’a bura-
dan bir parantez açıyorum. Bilindiği gibi 
Kıbrıs meselesi kritik bir aşamaya geldi. 
Dün iki liderlerin Lahey’deki görüşme-
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lerinde nihai bir sonuca varılamadı. Bu 
aşamada müzakere sürecinin kesilmemesi 
genel arzudur, ancak vakit giderek daral-
maktadır. Buradan özellikle bazı mahfil-
lere de seslenmek istiyorum. Biz başından 
beri Kıbrıs’ta çözümün kaçınılmazlığına 
vurgu yaptık ve istedik ki Kıbrıs bir barış 
adası haline gelsin. Bu iyi niyetimizi bu-
gün de sürdürüyoruz. Ancak görüyoruz 
ki, sorun daha çok müzakere edilmeye 
muhtaçtır. Annan planı tamamen kabul 
edilebilir veya tamamen reddedilebilir bir 
mahiyet taşımamaktadır. Biz hala konuya 
siyah veya beyaz bakmak yerine, müzake-
re ile çözümün aranmasından yanayız. 

Biz “çözümsüzlük çözümdür” diyenlerin 
de “ver kurtul” diyenlerin de sığ ve realite-
den kopuk yaklaşımlara sahip olduklarını 
ve yeni döneme uygun bir vizyon gelişti-
remeyeceklerini düşünüyoruz. Biz “çöz ve 
yaşat” diyoruz, bizim anlayışımız budur. 
Yani, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
egemen ve eşit siyasal statüye sahip ku-
rucu bir devlet olarak tanınmasını ve 
ekonomik rekabeti de sürdürebilecek bir 
çözüme gidilmesini öngörüyoruz. İki ke-
simlilik ortadan kalkmamalı, siyasal eşit-
lik, egemenlik ve garantörlük konularında 
hassasiyetlerimiz dikkate alınmalıdır. Mü-
zakere süreci samimiyet ve iyi niyet zemi-
ninde karşılıklı özveriye dayalı bir şekilde 
sürmelidir, ancak bu süreç sıkıştırılmış 
bir takvimle “imkansızı talep eder” hale 
de getirilmemelidir. Avrupa Birliği, Kıbrıs, 
Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler 
bir tarafın lehine bozulmayacak bir şekil-
de kurulmalıdır.

Burada yine altını çizerek bir şeyi vurgula-
mak istiyorum. O da şudur: Biz başında da 
bunu söyledik bugün de bunu söylüyoruz. 
Buna inanıyoruz. Bunu farklı bir şekilde 
söylediğimizi veyahut da bunu farklı bir 
şekilde anladığını bugün farklı bir şekilde 
ifade edenler, bizi söylediklerimizin arka-
sında durmuyormuş noktasına getirmeye 
zorlamasınlar. Bizim tek derdimiz şudur; 
burada gerek KKTC’deki Türk kardeşleri-
miz gerekse Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
karşılıklı özveriyi ortaya koymak suretiyle 
ortak bir noktada buluşmalıdırlar. Eğer 
tek taraftan bir şey beklenirse bu çözüm-
süzlüğe götürür ama her iki taraf da çöz-
meye yönelik adımlarını atarsa o zaman 
çözüme ulaşılır. Teknik detaylarına daha 
fazla girmeyeceğim.

Değerli arkadaşlar…

Yarın, aynı zamanda mutluluk verici bir 
yıl dönümünü kutlayacağız. Yarın, “Kork-
ma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, 
sönmeden yurdumun üstünde tüten en 
son ocak” diye başlayan İstiklal Marşı-
mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
kabulünün yıldönümüdür. Bu vesileyle, 
bu duygularla, istiklal ruhunu sımsıcak 
tutacak ve İstiklalimizi gelecek nesillere 
emanet edecek olan AK Parti kadrolarının 
şahsında, büyük milletimize yeniden şük-
ranlarımı sunuyorum. Yüce Allah, bu mil-
lete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. 
Ve bizlerden yardımını esirgemesin diyor 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, görevi 58. Hükümet’in 
Başbakanı Abdullah Gül’den devraldı. Baş-
bakan Erdoğan, Başbakanlık makam katı-
nın bulunduğu koridorda gerçekleştirilen 
devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, 
siyaseti her zaman uzun bir maraton koşu-
su olarak gördüğünü belirterek, ‘‘Şimdi bu 
uzun koşunun çok anlamlı bir noktasında, 
59. Cumhuriyet Hükümeti’nin Başbakanı 

olarak huzurlarınızdayım. 59. Cumhuri-
yet Hükümeti ülkemize, milletimize, tüm 
dünya insanlığına hayırlı olsun’’ dedi. 
Erdoğan, başta ‘‘Kardeşim’’ diye söz ettiği 
58. Hükümet’in Başbakanı Abdullah Gül 
ve kabine üyeleri olmak üzere, ‘‘devletin 
bekası ve milletin selameti, dirliği, düzen-
liği adına taş üstüne taş koymuş bütün 
Cumhuriyet hükümetlerine ve onların 
değerli üyelerine’’ teşekkür etti. Birinci gö-

Başbakanlık’ta Görev 
Devir Teslimi 

Ankara | 15 Mart 2003 
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revinin millete hizmet ve devletin itibarını 
yükseltmek olacağını ifade eden Başbakan 
Erdoğan, şunları söyledi:

‘‘Aziz milletime özellikle seslenmek istiyo-
rum: Hangi duygularla, hangi taleplerini-
zin yerine gelmesini arzuladığınız için bize 
oy verdiğinizi, bize güvendiğinizi çok iyi 
biliyorum. Biliyorum güven, istikrar, kar-
deşlik istiyorsunuz, size hizmet verecek 
bir devlet istiyorsunuz. İtibarlı bir ülkenin 
vatandaşı olmak istiyorsunuz. Açlık çeken 
komşunuz olmasın... Hastane ve banka 
kuyruklarında perişan olan yaşlılar olma-
sını istemiyorsunuz. Ülkemizin kaynakları 
heba edilmesin ve adaletle paylaşılsın 
istiyorsunuz. Bütün bu istekleriniz en do-
ğal hakkınızdır, bunları yerine getirmek, 
size layık olmak da bizim borcumuzdur. 
59. Hükümet, bu borcun idrakinde olarak 
zemini ki o zemin Türkiye’dir, onu hiç kay-
betmeden bütün gücüyle çalışacaktır. Yani 
uzun koşumuz devam edecektir. Milletçe 
yeni ufuklara yürüyeceğiz.’’

Halkın ertelenmiş beklenti ve taleplerini 
yerine getirmek için çok çalışmak zorunda 
olduklarını belirten Erdoğan, ‘‘Hızlı, karar-
lı ve emin olmak mecburiyetinde olduğu-
muz da Başbakanlığımızın bu ilk gününde 
bütün vatandaşlarımıza açık beyanımdır’’ 
dedi. Bundan önceki bütün Cumhuriyet 
hükümetleri gibi 59. Hükümet’in de bütün 
vatandaşların hükümeti olacağını vurgu-
layan Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

‘‘59. Hükümet, hiçbir ayrımcılığa ve ger-
ginliğe prim vermeyecektir. Milletimizin 

hem ortak aklı hem de ortak vicdanı ola-
caktır. 59. Hükümet, Türkiye’mizin adalete 
ve kalkınmaya susamışlığını gidermek 
için azami çaba gösterecektir. Hükümet, 
hak ve özgürlüklerin teminatı olacak, de-
mokrasinin standartlarını yükseltecektir. 
Herkesin vatandaşlık haklarını kullan-
ması, hükümetimizin en büyük önceliği 
olacaktır. Dış politika değerlendirmelerin-
de, komşularıyla ilişkilerinde, dünyayla 
temasında, jeopolitik ve konjonktürel ger-
çeklerin yanında ve ötesinde meselelere 
bir medeniyet perspektifinde bakacaktır. 
Ne geçmişe saplanıp kalacak, ne geleceği 
ihmal edecek, ne de geleceği geçmişten 
koparacak bir sığlığa prim vermeyecektir. 
Şeffaf, açık ve net olmaya çalışacaktır.’’

Ülkenin zor bir dönem yaşadığını belir-
ten Erdoğan, çok daha büyük zorluklar 
aşılarak bu günlere gelindiğini kaydetti. 
Önümüzdeki günlerin Türkiye’nin birlik 
beraberliğe en çok ihtiyaç duyacağı günler 
olacağını kaydeden Erdoğan, konuşmasını 
şöyle sona erdirdi:

‘‘Bu süreçte, kısır gerilimlerden medet 
umanlar yalnız kalacaklardır. Zor olanı ba-
şarmak zorundayız. Bunun için en büyük 
dayanağımız milletimizdir. Bütün vatan-
daşlarımdan ricam, bize güvenin çünkü 
biz Türkiye’ye güveniyoruz ve bu güven 
zemini üzerinde Türkiye’ye hizmet etmek 
arzusundayız. Allah yardımcımız olsun...’’
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Başbakan Erdoğan, partisinin İstanbul İl 
Başkanlığı’nca düzenlenen ‘‘9. İl Danışma 
Meclisi’’ toplantısına katıldı. Salona Ay-
ten Alpman’ın ‘‘Memleketim’’ adlı şarkısı 
eşliğinde giren Erdoğan, AK Partililer ta-
rafından ayakta alkışlanarak karşılandı. 
Erdoğan konuşmasını yapmak üzere 
kürsüye çıkarken, konfetiler ile sarı, laci-

vert ve beyaz renkli balonlar atıldı, ayrıca 
salonda AK Parti Maltepe Gençlik Kolları 
tarafından üzerinde ‘‘Bu şarkı burada 
bitmeyecek’’ yazısı bulunan afiş açıldı ve 
çeşitli sloganlar atıldı. 

Partilileri selamlayarak sözlerine başla-
yan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan 

AK Parti 9. Il Danışma 
Meclisi Toplantısı

İstanbul | 16 Mart 2003 
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Erdoğan, İstanbul ile birlikte yıllar önce 
uzun ve meşakkatli bir yolculuğa çıktığını 
vurgulayarak, çıkılan yolun kendileri-
ni yeni bir menzile getirdiğini bildirdi. 
Yaklaşık 20 ay önce kurulan AK Parti’nin 
Türkiye’nin özlemleri ve talepleri ile bu-
luştuğunu, bu buluşmanın da Türkiye’nin 
her tarafında büyük bir heyecan dalgasını 
harekete geçirdiğini kaydeden Erdoğan, 
‘‘Şimdi bu heyecanı, yıllardır ertelenen 
hizmetler için seferber etme zamanıdır. 
Toplumla devlet arasında hiçbir mesafe 
kalmayıncaya kadar adaletle, hakkaniyetle 
çalışma zamanıdır’’ diye konuştu. 

Erdoğan, bu çabaya hız veren herkesi min-
net ve şükranla andığını söyledi. ‘‘Varılan 
bu noktanın nihai gayeleri olmadığını’’ 
özellikle ifade ettiğini anlatan Erdoğan, 
‘‘Hem kendimiz, hem arkadaşlarımız, bu 
makamların sürekli olmadığını akılların-
dan çıkarmasın’’ dedi. Erdoğan, kendile-
rinden önce de hükümetler kurulduğunu 
ve bu ülkenin insanları arasından başba-
kanlar, bakanlar ve bürokratlar çıktığını 
dile getirerek, şunları kaydetti:

‘‘Biz bu yolu, bilmeyene makamlar kazan-
dırmak için, hizmet ve ikbal için yürüme-
diğimizi hep söyledik. Şimdi icraatımızla 
göstermeye mecburuz. Bu nedenle geldiği-
miz yer, durup oturacağımız yer değildir. 
Öncülerimizin açtığı yolda yeni ufuklara 
yürüyeceğiz. Büyük ülkemize, büyük mil-
letimize, layık olmak için gecemizi gündü-
zümüze katıp çalışacağız. Geldiğimiz yere 
kolay gelmedik. Bu yolda hepimiz bireysel, 
kolektif hikayeler yaşadık, yazdık. Her bi-
rimiz ayrı ayrı bir şiire mısra, bir şarkıya 

beste olduk. Yaşanan bütün öyküler, yazı-
lan bütün şiirler ve besteler, saygındır, ama 
tüm öyküler, şiirler ve bu yolculuk sadece 
milletimize aittir. Buradan bir itibar, gü-
ven, istikrar çıkarabilirsek, bu şeref de mil-
letin olacaktır. Çabalarımız bunun içindir. 
Milletimize ait olan bu yürüyüşte ayakları-
mızın sürtmemesi, dillerimizin dolaşma-
ması için, ayak bastığımız yolu, çıktığımız 
zemini asla unutmamamız gerekiyor. Bu 
nedenle geleceğimiz, kendi zeminimizde 
sabit kalmamıza bağlıdır. Bu zemin, bu ül-
kedir, bu topraklardır, bu vatandır.’’

Kendilerinin de tek tek bu ülke için so-
rumluluklarını yerine getirmek zorunda 
olduklarına işaret eden AK Parti Genel 
Başkanı ve Başbakan Erdoğan, ‘‘Dünyanın 
bütün gözleri Türkiye’nin üzerindedir. 
Onun için Türkiye’nin toplumuyla, devle-
tiyle çok güçlü olması gerekir. Onun için 
herkesin üretime, istihdama, toplumsal 
barışa, bölgesel adalete katkı sağlaması 
gerekir’’ diye konuştu.

Erdoğan, kendilerinin dünyaya bu toprak-
lardan bakacaklarını ve buradan dünya 
ile konuşacaklarını belirterek, birey, aile, 
toplum ve devlet olarak yeni ufuklara 
bakılacağını söyledi. ‘‘Her birimiz bu 
ülkenin aklı ve vicdanıyız. Hep birlikte 
de ortak aklı ve vicdanı oluşturuyoruz’’ 
diyen Erdoğan, bu nedenle olup biten her 
şeyden de herkesin sorumlu olacağını 
bildirdi. Türkiye’nin uzun yıllar enerjisini 
toprağa verdiğini ve üretim heyecanı ile 
teşebbüs gücünün kırıldığını kaydeden 
Erdoğan, ‘‘Gerilimden, öfkeden şiddetten 
medet umanlar oldu, ama AK Parti’nin 
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siyasette açtığı ‘ak sayfa’ ile artık gerilim 
tüccarları tasfiye oldu’’ dedi. 

Erdoğan, 3 Kasım seçimleriyle milletin 
herkese bir ders verdiğini dile getirerek, 
halkın verdiği bu dersten sadece siyasetçi-
lerin değil, bürokratından tüccarına kadar 
herkesin sonuçlar çıkarması gerektiğini 
söyledi. ‘‘Geçmişte emek harcanmadan, 
alınteri dökülmeden, risk alınmadan, üret-
meden kazanma kapılarının ardına kadar 
açık olmasının halk ile devlet arasındaki 
güven zeminini yaraladığını’’ ifade eden 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Siyasi alan daraldı, siyasetçi itibar kay-
betti. Siyasi kriz, yönetim krizine dönüş-
tü. Kriz bununla da kalmadı, bireyin ve 
toplumun kendine olan güveni zayıfladı. 
Bu nedenle şimdi her alanda kollarımızı 
sıvamamız gerekiyor. Eksikliklerimizi 
gidermemiz, yanlışlarımızı düzeltmemiz 
gerekiyor. Tam bir demokrasi için, tam bir 
hukuk devleti için tüm vatandaşlarının ba-
şının dik olması için halkımızın onuru için 
çok çalışmak gerekiyor.’’

Erdoğan, ‘‘Diyarbakır’dan İzmir’e, Siirt’ten 
Bursa’ya, Kars’tan Denizli’ye, İstanbul’dan 
Van’a bu ülkeyi mamur kılmanın boyun-
larının borcu olduğunu’’ vurgulayarak, 
‘‘Bunun için kaynağımız vardır. Bu kaynak 
Türkiye’dir’’ dedi. Bu hedef için herkese 
yeni sorumluluklar ve görevler düştüğü-
nü anlatan Erdoğan, ‘‘partinin ve devletin 
hangi kademesinde bulunursa bulunsun 
herkesin yarınki Türkiye’nin inşasına 
omuz vermekte yükümlü olduğunu’’ söy-
ledi. Partililerden ‘‘ayrımcılığın bütün izle-

rini silmeleri’’ ricasında bulunan AK Parti 
Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Bu ülke ile birlikte büyümek için, gücü-
müz oranında geniş ufuklara hep birlikte 
bakalım. Bugün ülke olarak maddi zor-
luklarımız var, ama bilelim ki insanlığın 
selameti için dünyaya söyleyeceğimiz çok 
sözümüz var. İnsanlığın mutluluğu sadece 
güç ve iktidar ilişkisiyle anlaşılamaz, an-
latılamaz. Biz bu coğrafyada büyük badi-
reler yaşadık, ama büyük medeniyetler de 
kurduk, büyük şölenlere tanıklık ettik. Bu 
nedenle kimse bizi medeniyet tarihindeki 
yerimizden, devlet geleneğimizden, adalet 
anlayışımızdan, kimliğimizden soyutlaya-
rak, istatistiklerle, grafiklerle anlatmaya 
kalkmasın, çalışmasın.’’

Konuşmasında, ‘‘AK Parti’nin felsefesi ve 
idealinin dünyaya Türkiye’nin tezlerini an-
latmak olduğunu’’ belirten Erdoğan, ‘‘AK 
Parti’nin felsefesi, onurlu ve tok insanların 
ülkesi olarak Türkiye’nin dünyadaki yerini 
almasıdır’’ dedi. Erdoğan, vazgeçilmez he-
deflerinin ‘‘her alanda ve her platformda 
Türkiye’nin itibarını yükseltmek’’ olduğu-
nu vurgulayarak, şunları kaydetti:

‘‘AK Parti, milyonların ortak vicdanı olarak 
doğmuş ve iktidar olmuştur. Bu vesileyle 
AK Parti iktidarının bütün vatandaşla-
rımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülke-
mizin her alanda zor günlerden geçtiği 
hepimizin malumudur. Ama buna rağmen 
size umutsuzluktan bahsedecek değilim. 
Halkımız bizi, Türkiye’nin birikmiş ve 
güncel tüm problemlerini çözmek için gö-
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revlendirmiştir. Türkiye bize güvenmiştir. 
Biz de Türkiye’ye güvendiğimiz için tüm 
problemlerin, her türlü zorluğun üstesin-
den geleceğimize inanarak, bu yoldayız. 
Hiç şüpheniz olmasın ki hükümetimiz, 
Irak krizi konusunda da, Kıbrıs mesele-
sinde de Türkiye devleti ve milleti için her 
türlü hassasiyetini gösterecektir, göster-
mektedir.’’

Erdoğan, ekonomik alanda da gereken ted-
birleri eksiksiz alacaklarını ve hükümetin 
önümüzdeki dönemde enflasyonun düşüş 
sürecinin devam etmesine yönelik politi-
kaları kararlılıkla uygulayacağını dile ge-
tirdi. Fiyat istikrarına yönelik politikaların 
aksaksız sürdürülmesi, kamu borç stoku-
nun azaltılması ve özlenen hızlı ekonomik 
büyümeye ulaşılmasının ‘‘vazgeçilmez 
öncelikleri’’ olacağına dikkat çeken Erdo-
ğan, ekonomi için yeni ‘‘sürpriz kaynak-
lar’’ hazırladıklarını belirtti. Böylece ülke 
ekonomisinin gelişmesinin yaşanarak, hep 
birlikte görüleceğini ifade eden Erdoğan, 
şöyle dedi:

‘‘Öncelikleri iyi tespit edilmiş, kararlı ve 
sabırlı adımların sonunda reel faizlerin 
düşmesi, büyüme hızının artması mutlaka 
gerçekleşecektir. Gelirdeki Şubat ayı tah-
mini 400 trilyon artmıştır. Bu bir gerçeği 
gösteriyor, bu tahminler artarak devam 
edecektir. 2003 yılı bütçesi, yüzde 6.5 faiz 
dışı fazla hedefine uygun olarak hazır-
lanmıştır. Bu durum çok güçlü bir mali 
uyuma işaret etmekte olup, bütçe hedefle-
rinin gerçekleşmesini teminen gerek gelir 
artırıcı, gerek harcamalarda israfı önleyici 
tedbirlerin ayrıntılarıyla gösterildiğinin 

çok açık ve net bir göstergesidir. Hüküme-
timiz, bölgemizde ortaya çıkabilecek muh-
temel gelişmeler karşısında veya bütçe 
gerçekleşmeleri gerektirdiği takdirde her 
türlü tedbiri alacaktır, almaya muktedir-
dir. ‘‘

Erdoğan, hükümet olarak kamu borç sto-
kunu düşürmekte kararlı olduklarını ifade 
ederek, böylece reel faizlerin hızla düşe-
ceğini, ekonomik ortamın da daha fazla 
yatırım, daha fazla tüketim ve daha çok is-
tihdam için uygun hale geleceğini söyledi. 
‘‘Hükümetimiz mali disiplini uygulamakta 
kararlıdır’’ diyen Erdoğan, ancak mali di-
siplinin yapısal reform ve kamuda verim-
liliği artıracak tedbirlere dayandırılması 
gerektiğine işaret etti. Bu sayede bir süre 
sonra vergi yükünün azaltılması, kamu 
fiyatlarının makul seviyede tutulması ve 
adil dağılımın sağlanabileceğini kaydeden 
Erdoğan, ‘‘Bunun için kamu hizmetlerinde 
verimlilik ve etkinliğin arttırılması ama-
cıyla kamu yönetimi reformu gerçekleşti-
rilecektir’’ dedi. 

Erdoğan, kamuda mali yönetim ve kontrol 
disiplininin yeniden yapılandırılacağını 
anlatarak, bankaların aracılık faaliyet-
lerine geri dönmesi ve kredilerinin işler 
hale getirilmesinin sağlanacağını bildirdi. 
Ekonomi anlayışlarının temelinde insan 
ve insana hizmetin bulunduğunu belirten 
Erdoğan, AK Parti iktidarı ile Türkiye’nin 
siyasi ve sosyal alanda yakaladığı istikrar 
ile güven ortamının ekonomik alanda 
da canlanmayı sağlayacağını söyledi. AK 
Parti teşkilatının millete borçlu olduğunu 
dile getiren AK Parti Genel Başkanı ve 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şunları 
kaydetti:

‘‘İstanbul, iş görme biçimimizi, hizmet 
üretme ve kaynakları değerlendirme yön-
temimizi çok iyi bilir. Şimdi bu geleneği, 
millete hizmet anlayışımızı ve bu sevdamı-
zı bütün Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Bu 
azmimizi hiçbir engel kırmaya çalışmasın. 
Herkesten istikrara, adalete, kalkınmaya, 
güvene omuz vermesini istiyorum. Yaşa-
dığımız dünya adalet kavramını insana 
unutturacak kadar katı bir dünya olsa da, 
şiddet ve öfke üreten, birey ve toplumun 
manevi dinamiklerini yıkan bu dünyaya 
karşı kendi öz dinamiklerimize, insani 
olana yaslanmak zorundayız. Ben bu 
duygularla size geldim. İstanbul’dan güç 
almaya ve İstanbul’a teşekkür etmeye gel-
dim. Tabandan tavana, 7’den 70’e, kadın ve 
erkeği ile hep birlikte omuz omuza tek bir 
şey söylüyoruz, ‘her şey Türkiye için’. Allah 
yardımcımız olsun.’’
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Değerli milletvekilleri… değerli basın 
mensupları… Hepinizi sevgiyle ve saygıyla 
selamlıyorum. Sizlerin şahsında bütün 
vatandaşlarımı aynı duygularla içten gelen 
hissiyatımla selamlıyorum.

Artık sizlere içinde bulunduğumuz şart-
ları uzun uzun anlatmaya gerek duymu-
yorum. Bu süreci hepimiz birlikte yaşıyor 

ve öyle görülüyor ki bir müddet daha 
yaşamaya devam edeceğiz. Büyük mille-
timiz, içinde bulunduğumuz şartları çok 
iyi biliyor. Bunun için bütün mesajlarıyla 
güven ve istikrarı temsil eden iktidarımıza 
omuz veriyor. Ben de sözlerime bu nokta-
da başlamak istiyorum. Özellikle bu gün-
lerde halkımızın verdiği anlamlı desteğe 
teşekkür ediyorum. Bu anlamlı destek, bizi 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 1 Nisan 2003 
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biz yapan karakterimiz, ruhumuz ve millet 
olarak kimliğimizin eseridir. 

Bizler, AK Parti olarak halkın iradesine 
başvururken, milyonların taleplerini din-
lerken halkımız belki de en çok “güven” 
unsurunu vurgulamış bizlere hep bunu 
hatırlatmıştı. Milletimiz kaybolan bu gü-
veni tesis etmek için AK Parti’yi kurdu 
ve kısa sürede iktidara taşıdı. AK Parti de 
hem siyasete kaybettiği itibarı iade etmek 
için, hem de Türkiye’nin heba olan ener-
jisini geri kazandırmak için, Türkiye’nin 
gücünü bünyesinde birleştirdi. Adeta AK 
Parti demokratik tüm nitelikleri şahsında 
barındıran bir parti oldu. Halkın talepleri-
ni gördüğümüz için sürekli olarak “halkın 
güvenine layık olmanın” önemini önce 
parti teşkilatımıza, sonra da toplumun bü-
tün kesimlerine anlatmaya çalıştık. Allah’a 
şükürler olsun ki, her adımımızda ülkemi-
zin gücünü hissediyoruz. 

Türkiye’nin değerleriyle, kurumlarıyla, 
toplumuyla, devletiyle çatışmadan, adaleti 
gözeten bir yönetim eliyle sosyal, siyasal, 
hukuki ve ekonomik meselelerini hallede-
bileceğini savunduk. Her zeminde toplum-
sal barışın ve huzurun kalkınmanın temel 
dinamiği olduğunu söyledik. Hala ısrarla 
demokrasinin, temel insan hak ve özgür-
lüklerinin artık tartışma konusu olamaya-
cağını, olmaması gerektiğini savunuyoruz. 
Israrla, ülkemizin adalete ve kalkınmaya, 
istikrara ve refaha ulaşmasında güven esa-
sının her alanda hissedilmesi gerektiğini 
söylüyoruz. “Yönetimde güven” unsuru-
nun ne kadar önemli olduğunu yaşadığı-
mız günler çok açık ve net olarak göster-

mektedir. Şimdi içinde bulunduğumuz 
özel şartlar dolayısıyla “güvenlik” kavramı 
da hayati derecede önem kazanmıştır. Bu 
noktada ülkemizin temel konularında en 
çok vefa gördüğümüz halkımıza büyük 
şükran borçluyuz.

Bir kez daha henüz yolun başındayken ik-
tidarımızın sonuna kadar halkımıza yasla-
nacağımızı söylüyoruz. Hükümetimizin en 
büyük sermayesi ve itici gücü halkımızın 
tam kabulüne ve güvenine mazhar olma-
sıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da halkımızın güvenine layık olma-
ya çalışacağız. Halkın hissiyat ve iradesiyle 
şekillenen bir yönetim anlayışının farklı-
lığını ortaya koyacağız. Bizim halkımızla 
olan ilişkimiz seçime kadar değil, asıl 
iktidar sürecinde anlam kazanacaktır. Biz 
halkımızla derin ortak paydalarımızı en 
üst düzeyde tutarak ve halkımızın yüre-
ğinden geçenleri dikkate alarak politika 
yapıyoruz. Bunu popülizmle karıştıranlar 
olabilir. 

Değerli arkadaşlar… 

Halkın dertlerine öncelik vermeyi, halkın 
ıstırabını yüreğinde hissederek ülke yönet-
meyi popülist politika olarak niteleyerek 
hor görenler de olabilir. Sadece rakamla-
rın dili yerine, sofranın diline de kulak 
vermeyi anlamayanlar olabilir. Ancak 
halkımız gibi AK Parti de popülizmle iyi 
yönetim arasındaki ayrımı çok iyi bilmek-
tedir. Halkımızın hükümetimize duyduğu 
güven siyasetimizin ruhudur, bereketidir. 
İçinde bulunduğumuz özel şartları göz 
önünde tutarak kimse Türkiye’nin mane-
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viyatını kırmaya yok etmeye çalışmasın. 
AK Parti’nin demokratik uygulamala-
rını bir zaaf gibi yansıtarak tereddütler 
oluşturmak isteyenler beyhude çabalara 
girmesinler, kısa zaman içinde mahcup 
olabilirler. 

Bizim anlayışımız daha şimdiden semere-
sini vermeye başlamıştır. Daha şimdiden 
devlet-millet kaynaşmasının temelleri 
atılmaya başlanmıştır. Türkiye’nin bu zor 
dönemeçten geçerken, bu büyük sınavdan 
ancak kendi gücüyle, kendi iradesiyle, ken-
di alın teri ve kendi göz nuruyla geçebile-
ceğini gören halkımız el ele, omuz omuza, 
gönül gönüle vererek bir büyük dayanış-
ma ruhu sergilemek için harekete geçmiş-
tir. Bunun ilk somut kanıtını Vergi Barışı 
uygulamasıyla görüyoruz. Bu projemiz 
çerçevesinde elde edilecek ek kaynak IMF 
yetkililerince sadece 750 trilyon olarak 
öngörülmüştü. Ama şu anda geldiğimiz 
nokta yaklaşık 3.5 katrilyon TL’dir. 

Değerli milletvekilleri… 

Demek ki bizim şartlarımızı ancak biz 
biliriz. Onun için bizi bizden dinleyerek 
karar versin karar vermek isteyenler. Bi-
zim dünyamızı teneffüs etmeyenler bizim 
hakkımızda karar vermesinler. Yanılırlar 
mahcup olurlar. Ve bu kesinlikle bir tesa-
düf değildir. Bundan sonra da nasıl burada 
mahcup olduysalar, diğer açıkladığımız 
konularda da mahcup olacaklar. Bunu 
da göreceksiniz. Fakat biraz sabır. Neden, 
çünkü bütçe müzakerelerinde de ifade et-
tim. Tüccar siyaset dedim. Çıktı bir tanesi, 
kitapların arasında konuşuyordu. Böyle 

bir kavramı ilk defa işitiyorum dedi. Daha 
öğreneceğin çok şey var. Çünkü hayatları 
hep böyle geçti. Sadece önlerine konulanı 
okuyarak kariyer sahibi oldu bunlar. Hayat 
budur zannettiler. Teorikle pratiği hiçbir 
zaman buluşturmadılar. Ama şunu unut-
mayın hayat teori değildir, hayat pratiktir. 
Eğer bu pratiği yakalayamazsınız toplum-
ları yönetemezsiniz. Başarıya götüremez-
siniz. 

Bakınız, son bir aydan beri beni ve yetkili 
arkadaşlarımı her gün yüzlerce vatanda-
şımız aramakta ve Türkiye’nin borçları 
dolayısıyla, bir anlamda eli ayağı bağlı 
bir ülke olmaktan çıkması için kimileri 
bir maaşından, kimileri servetinin bir 
kısmından, bayan kardeşlerim, hanım 
kardeşlerim, bacılarım küpelerimizi, bile-
ziklerimizi vermeye hazırız yeter ki bizi 
birilerine muhtaç etmeyin diyorlar. Dün 
Anadolu’nun bir köşesinden bir memur 
kardeşim maaşının yarısını gönderdi. Hal-
buki biz ne bir kampanya başlattık ne de 
böyle bir şeyi düşünüyoruz daha. Böyle bir 
şey gündemimizde yok. Ama o göndermiş. 
Ve bir de mektup koymuş içerisine. Ne 
diyor biliyor musunuz, özet ifadesiyle. Bu 
krizi, bu borçları aşana kadar ben her ay 
aldığım maaşımın yarısını göndermeye 
hazırım diyor. Gerekirse altımdaki bu ara-
cımı da satmaya hazırım diyor. Bir de tane 
aracı varmış.

Bu milletin şöyle bir tarih köküne baktı-
ğımız zaman bunun çok açık net örnekle-
rini gördük ama şuanda asıl devlet-millet 
kaynaşması nedir bunu bilmeyenler bu 
tabloyu bile eleştirmeye başladılar. İşte 
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hükümet milletin cebindekilerle doymadı, 
şimdi de nasıl acaba elindekileri alırız bu-
nun hesabı içindeler. Çünkü bunların bir 
defa devlet diye, bu ülkenin bu ekonomik 
sıkıntılardan kurtulmak gibi bir derdi yok. 

Değerli arkadaşlar… 

Bir şeyi çok açık ve net ortaya koymak 
durumdayım. 59. ve 58. Cumhuriyet Hü-
kümeti kusura bakmayın, iç ve dış borçları 
kucağında buldu. Ve bunun ağırlıklı bir 
kısmının iç borçlar olduğunu düşünürsek, 
bunun da şurada iki yıl içerisinde ödenme-
si gereken borçlar olduğunu düşünürsek 
ve bunların sadece faizinin yaklaşık 65 
katrilyon TL olduğunu düşünecek olursak, 
bunu bu hükümet mi hazırladı? Bundan 
öncekilerden devredilen değil mi bu? Peki 
var mı şu anda hazır kaynağımız? Yok. 
Şimdi üretilecek kaynaklar var. İşte 59ncu 
hükümet üreten bir Türkiye’yi şuanda 
kurmakla görevli. Bu üreten Türkiye bizi 
bu sıkıntılardan kurtaracak Türkiye’dir. 
Ama oksijen çadırındayız. Bizim şuanda 
seruma ihtiyacımız var. Ki ilk müdahaleyi 
yapalım. Bu müdahaleyi yapmak için de 
bir Irak olayıyla karşı karşıya kaldık. Bir 
Kıbrıs olayıyla karşı karşıya kaldık. Av-
rupa Birliği süreci önümüzde. Nasıl dört 
bir koldan nelerin olduğunu görüyoruz 
ve tüm bunlara karşı şuanda hamd olsun 
Türkiye’mizde yaşanan bir sıkıntı var 
mı? Tamam ekonomik noktada sıkıntılar 
mümkün ama hayat hamd olsun normal 
olarak akışına devam ediyor. Sıkıntılar var 
bu doğru. Ama bu sıkıntılar bu hükümette 
mi başladı? 

Sevgili dostlar… aziz milletim… 

Bu ülkede daha çok kısa bir süre önce 
yüzde 7500 faizlerin ödendiği geceleri 
unutmayın. Yüzde 5000 faizlerin öden-
diği geceleri lütfen unutmayın! Bunların 
neticesidir bu. Bu hesapsız yönetimlerin 
neticesidir bu. Şimdi bunların bedelini 
işte bu hükümet ödemek durumundadır. 
Ama biz bunları ödeyeceğimizi bilerek 
geldik ve bunların altından kalkacağımı-
za inanarak geldik ve kalkacağız. Buna 
güvenin. Bundan endişeniz olmasın, 
bunları aşacağız. Ve bu konuda yoğun bir 
çalışma devam ediyor. Yeni yeni kaynaklar 
üretiliyor ve çok kısa bir süre içerisinde 
de üreten bir Türkiye’nin nasıl olacağını, 
nasıl ayağa kalktığını göreceksiniz. Bakın 
piyasada yine yeni yeni hareketlenmeler 
başladı. Gayrimenkul alışverişlerinde ha-
reketlenmeler başladı. Bunlar bir şeylerin 
sinyalidir. Ve kısa bir süre içinde inşallah 
hepimiz, hep birlikte bunun neticelerini 
almaya başlayacağız. 

Ama baştan söyledik. Ne dedik. “Bizden 
bir seni bir şey beklemeyin”. Niye? Tablo-
yu biliyor ve görüyoruz. Ne dedik, bunu 
meydanlarda haykırdık, söyledik. “Üçün-
cü yılın sonunda netice almaya başlaya-
cağız” Bunu meydanlarda söyledik, hepsi 
kayıtlarda var. İnşallah bunu hep birlikte 
göreceğiz. Ve iş adamlarımız, sanayicile-
rimiz, sendikalarımız, kooperatiflerimiz, 
velhasıl toplumun örgütlü-örgütsüz bütün 
kesimleri milli bir seferberlik çağrısında 
bulunmakta ve “biz fedakarlığa hazırız, 
yeter ki ülkemiz, elini ayağını bağlayan bu 
borç prangalarından kurtulsun” demekte-
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dirler. Ama bu noktada önemle dikkatinizi 
çekerim ki; halkımız bu fedakarlığı dikkat 
ediniz başka iktidarlar döneminde değil, 
AK Parti iktidarı döneminde yapmaktadır. 
Anlamlı olan bu. Bu husus fevkalade ma-
nidardır. Milletimizin kime güvendiğinin 
açık göstergesidir. Bu seferberlik, milleti-
mizin bunca yıl sonra gerçekten güvenece-
ği bir iktidar bulduğunun müjdesidir. 

Çığ gibi büyüyen bu kolektif şuur, halkı-
mızın, devletini güçlü görme, devletinin 
sıkıntısına ortak olma duygusunu çok iyi 
yansıttığı gibi, bu prangaların oluşmasın-
da zerre kadar suçu olmayan hükümetimi-
ze gösterdiği güvenin de hangi boyutlara 
vardığını açık ve net olarak ortaya ser-
mektedir. Doğrusu halkın bu taleplerini 
görmezden gelemez, halkımızın devletine 
uzattığı eli boşlukta bırakamazdık. Bu 
nedenle bizden bu talebi değerlendirmek 
üzere henüz talebe cevap vermek üzere 
değil, ama bu talep üzerinde çalışmalar 
yapmak üzere bizler de Hazineden Sorum-
lu Devlet Bakanımız Ali Babacan’ı şuanda 
görevlendirmiş bulunuyoruz. Bunu sivil 
toplum örgütleriyle vs. görüşmelerini yap-
mak üzere bir çalışmayı hazırlayıp bizlere 
rapor olarak sunacaklardır. 

Şimdiden ben tüm milletimizin bu ilgisine, 
bu alakasına, tüm sivil toplum örgütleri-
mizin bu yaklaşım tarzına huzurlarınızda 
tüm kurucular kurulu üyesi arkadaşlarım 
adına, milletvekili arkadaşlarım adına, 
tüm T.C yönetimi adına ben de teşekkürle-
rimi, şükranlarımı bildiriyorum. 

Halkımız bu hassasiyeti gösterirken pek 
tabiidir ki hükümetimiz de ülkemizi bir 
an önce içinde bulunduğu darboğazdan 
çıkarmak, ekonomimizi kırılgan olmaktan 
uzaklaştırmak için gerekli bütün tedbirleri 
almaktadır. Bu çerçevede biraz sonra Ge-
nel Kurul’da görüşeceğimiz Anayasa De-
ğişiklik Tasarısı büyük bir öneme sahiptir. 
Bu bakımdan milletvekili arkadaşlarımı 
hassasiyetle bu konunun üzerinde, bu Ge-
nel Kurul görüşmelerini takipte hassasiyet 
rica ediyorum ve süratle de bu hafta içeri-
sinde de bu kanunu, bu Anayasa değişikli-
ğini gerçekleştirmelerini istiyorum. 

Bu tasarı kısaca 2b maddesi olarak anılan 
6831 sayılı kanunun 2. maddesi gereği 
orman vasfı dışına çıkmış arazilerin sa-
tışıyla ilgilidir. Yani bunlar ormanların 
satışı değil, orman vasfını kaybetmiş, or-
man olmaktan çıkmış şu veya bu şekilde 
vatandaşların ev veya değişik şeyler yap-
mış olduğu, inşa etmiş olduğu yerlerdir 
ve bunların yaklaşık Türkiye’deki arazi 
olarak miktarı 5 milyar metrekaredir. Ve 
bu 5 milyar metrekarelik alanın süratle 
değerlendirilmesi yapılıp belli bir süre-
ce ödemesi dağıtılmak süratiyle bunlar 
üzerindeki şahıslara satılmış olacaktır. Ve 
böylece hem oralar meşruiyet kazanmış 
olacak, hem de buraların geliri hazineye 
gelir olarak kaydedilmiş olacak. Bizim de 
bu sıkıntılı dönemlerimizde inanıyorum 
ki çözüm yollarımızdan biri olacaktır. 

Bu noktada hemen bir açıklamada bulun-
mak istiyorum. Bu düzenleme bazı çev-
relerde iddia edildiği gibi kimse bunların 
birilerine peşkeş çekilmesi olarak değer-
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lendirme yoluna gitmesin. Bu yasanın, 
bu Anayasa değişikliğinin geciktirilmesi, 
yapılmaması peşkeş çekilmesi demektir. 
Bunu yapmak süratiyle bu peşkeş önlen-
mektedir. Bundan sonraki sürecide kont-
rol altına almaktadır. Şuanda bu Anayasa 
değişikliği yapılmadığı sürece bu peşkeş 
devam etmektedir, bu peşkeşin devamı-
nın yanında bu şagillerde her gün rüşvet 
ödemekle karşı karşıyadır. Bunlar orman 
vasfını da yitirmiştir. Buralarda hazine 
arazileri de var aynı şekilde. Bunların bir 
faydası var mı? Şuanda ücrete dönüşme-
miş bir arazinin Hazine’ye bir faydası ol-
madığı gibi bunlar aynı zamanda imarsız 
araziler olarak da kalmaya mahkumdur. 
Biz yeni şehirleşme dönemimizi de, şe-
hirleşme anlayışımızı da aynı zamanda 
bununla başlatmış olacağız. İşte Çevre 
ile Orman Bakanlığımızı birleştirmenin 
altında yatan gerçeklerden biri de budur. 
Felsefesinde bu da var. Bunlarla birçok şe-
yin de değişmeye başladığını hep birlikte 
göreceğiz. Ve burada ormanların üçüncü 
kişilere satılması da söz konusu değil. 

Satılacak araziler 1974 yılından bu yana 
ormandan çıkarıldığı halde satışı gerçek-
leştirilemeyen arazilerdir. Bu araziler, 
orman olarak muhafazasında bilim ve fen 
bakımından hiçbir yarar görülmeyen, ak-
sine tarım alanlarına dönüştürülmesinde 
kesin yarar olduğu tespit edilen tarla, bağ, 
bahçe, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım 
alanları; hayvancılıkta kullanılmasında 
yarar olduğu tespit edilen arazilerle, bu-
gün üzerinde köyler, beldeler, hatta ilçeler 
kurulmuş arazilerden oluşmaktadır. Daha 
önce de birkaç kez bu arazilerin satılması-

na teşebbüs edilmiş, fakat bir türlü sonuç 
alınamamıştır. Bunun nedeni, bu yolda 
çıkarılmış bütün yasaların Anayasa’nın 
170. maddesine aykırılıktan Anayasa 
Mahkemesi’nce iptal edilmiş olmasıdır. 
Anayasa’nın 170. maddesi ormandan çıka-
rılan arazilerin sadece orman köylülerine 
satışını öngördüğü için söz konusu iptaller 
meydana gelmiştir.

İşte biraz sonra Genel Kurul’da görüşece-
ğimiz tasarı ile Anayasa’nın bu maddesi de 
değiştirilerek, daha önce zaten ormandan 
çıkarılmış ve orman vasfını kaybetmiş 
arazilerin dileyen herkese satışı mümkün 
hale gelecektir. Bu arada belirtmek isterim 
ki orman köylülerinin hakları her halükar-
da korunacaktır. Bu noktada herhangi bir 
rakamdan söz etmek istemiyorum. Ama 
bu düzenleme gerçekleştiği takdirde ciddi 
bir kaynağın meydana çıkacağı kesindir. 
Ayrıca bu uygulamayla ciddi bir kaynak 
oluşturmanın yanında, yıllardır kangren 
olmuş pek çok hukuki ve sosyal problem 
de çözülmüş olacaktır. Çünkü bu arazilerin 
büyük bir bölümü şu anda işgal edilmiş, 
yasadışı ve plansız yapılanmaya maruz 
kalmış durumdadır.

Değerli milletvekilleri…

Genel Kurul’da görüşülecek olan tasarının 
ikinci kısmı da çok önemli bir sosyal fay-
dayı sağlamaktadır. Bu değişiklikle prog-
ramımızda olan ama şuana kadar adımını 
atamadığımız meydanlarda söz verdiğimiz 
milletvekili seçilme yaşı 30’dan 25’e ine-
cek, böylece daha genç, daha dinamik ve 
daha geniş bir kesim Türkiye’mizin siyaset 
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yaşamına kazandırılacaktır. Bunu çok açık 
net söylüyoruz. Türkiye nüfusunun yüzde 
60’ı 30 yaşın altında olan bir ülkede bu bir 
lütuf değil; bir hak, bir zorunluluktur.

Buna tabi bazı itirazlar gelebilir. Parlamen-
to çocuk çolukla dolacak diye. Çünkü bu 
ülkede 50 yaşındaki politikacılara çocuk 
diye yaklaşanlar olmuştur. Fakat biz bu 
devri de kapatıyoruz. Düşünün bir ülke 
ki bir siyasi yaşam ki 18 yaşını doldura-
na seçme hakkını veriyorsunuz, seçilme 
hakkını vermiyoruz. Zor olan seçilmek 
değildir, seçmektir. İyiyi kötüden ayırmak 
kadar zor olur mu? Onu başarma kabi-
liyetini görüyorsun 18 yaşını bitirende 
ama seçilme hakkı vermiyorsun. Kaldı ki 
biz seçilme hakkı 25 olsun diyoruz. Ve bu 
ne demektir biliyor musunuz bu ülkenin 
evlatlarının biran önce ülkenin siyasi gele-
ceği ile ilgilenmesi demektir. Katılımcılık 
anlayışının lafla değil, ispatı budur. Bunu 
gerçekleştireceğiz. 

Tabi buna bazı itirazlar gelmeye devam 
edecektir ama bunu çıkarmamız, gerçek-
leştirmemiz lazım. Çünkü gençliğimiz 
bunu bekliyor. Ben inanıyorum ki bu ül-
kenin gençliği büyük davaların insanıdır. 
Tarihinden aldığı ilhamla da bunu ger-
çekleştirecek güce sahiptir. Ve üniversite-
sini bitirdiği andan itibaren sürekli bunu 
düşünecektir. Üniversite yaşamını sona 
erdirdiği andan itibaren ben ne gün, nere-
de belediye başkanı, belediye meclis üyesi, 
milletvekili olacağım diye bunu düşüne-
cektir. Ve bu süreç ülkenin siyasi yaşamına 
dinamizm getirecektir. Siyasi yaşamına 

güç katacaktır. İnşallah bu da bu döneme 
nasip olacaktır. 

Şu hususu da ayrıca vurgulamak istiyo-
rum ki, Hükümetimizin ekonomik kaynak 
yaratmakta temel önem atfettiği hususlar 
inşallah bu genç kadrolarla da ayrı bir di-
namizm kazanacaktır. Bu arada yine yeni 
bir adım daha atıyoruz. O da nedir? Başlat-
mış olduğumuz özelleştirme çabalarının 
artan bir hızla devam etmesi olayıdır. Daha 
önce de söylediğim gibi yine Başbakan Yar-
dımcımız Abdüllatif Bey’in de açıkladığı 
program çerçevesinde hızla yürüyen özel-
leştirme kapsamında bulunan müessesele-
rin tümünün satışı hızla gerçekleştirilecek 
ve bu alanda Tekel, Tüpraş ve Telekom 
gibi kurumların özelleştirilmesine öncelik 
verilecektir.

Bu çerçevede yarın Petkim için teklif ler 
alınmaya başlanacaktır. Bugün sizlerle 
son olarak dış politikadaki bazı gelişme-
leri paylaşmak istiyorum. Yanı başımızda, 
komşumuz Irak’taki savaş kendi dramatik 
şartları içinde devam etmektedir. Bu ne-
denle bu konuda aslında söylenecek fazla 
bir şey yok. Televizyonları izliyoruz, izli-
yorsunuz. Yazılı basını hep beraber takip 
ediyoruz. 

Sadece bir hususu bilgilerinize sunmak 
istiyorum. Türk Kızılayı, müttefiklerimizle 
işbirliği içinde, ayrım gözetmeksizin bü-
tün Irak halkına insani yardım ulaştırmak 
için faaliyete geçmiştir. Bunu bir insanlık 
borcu olarak görmekteyiz.
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Dış politika konusunda değinmek istedi-
ğim bir başka husus da Kıbrıs meselesidir. 
Kıbrıs konusunda Annan Planı’nın bir 
tıkanmaya uğradığı hepimizin malumu. 
Ancak Annan Planı’nda tıkanma oldu 
diye, bizler Kıbrıs konusunda çözüm ara-
yışından vazgeçecek değiliz. Yeni arayışlar 
çerçevesinde Türkiye’nin inisiyatifinde 
yeni açılımlar yapmak istiyoruz. Perşem-
be günü Başbakan Yardımcım ve Dışişleri 
Bakanımız Abdullah Gül Kıbrıs’a gidecek 
ve bu adımları, bu açılımları başlatacaklar. 
Daha sonra 8 Nisan’da Belgrad’da yapıla-
cak Balkan Ülkeleri Toplantısı’nda ben ve 
Dışişleri Bakanımız ile Yunanistan Başba-
kanı ve Dışişleri Bakanı dörtlü bir zirve 
gerçekleştireceğiz.

Umarım bu çabalarımız Kıbrıs sorunun 
çözümüne olumlu katkılarda bulunacak 
ve yeni açılımlar sağlayacaktır. 

Bu arada gerek dış camiada gerekse 
içerde Türkiye’ye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne yapılan bir haksızlığa 
değinmek istiyorum. Yapılan yayınlar ve 
değerlendirmelere göre, Annan Planı’nı 
sanki sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti reddetmiş gibi bir tavır ortaya kon-
maktadır, oysa Rum tarafı da son Lahey’de 
Annan Planı’nı kabul etmemiştir. Bu 
nedenle eğer bu konuda bir eleştiri yapı-
lacaksa hakkaniyete uygun davranılmalı 
ve Türk tarafı tek yanlı oyun bozanlıkla 
suçlanmamalıdır. Sözlerime burada son 
verirken, gerek Hükümetimizin kurulu-
şu, gerekse bütçe müzakereleri sürecinde 
Meclis Grubumuzun gösterdiği yüksek 

performans nedeniyle hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.

Aziz milletimiz, çalışmalarımıza aynı istek 
ve kararlılıkla devam edeceğimizden emin 
olmalıdır. Bu duygularla hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. Bu sıkıntılı günle-
rimizin inşallah aşılacağından emin olma-
nızı, biz sizlere güveniyoruz, Türkiye’ye 
güveniyoruz, Türkiyelilere güveniyoruz. 
Sizlerde bize güvenin. Yarınlarımız aydın-
lık olacak. Hiç endişe etmeyin.
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Değerli milletvekilleri, değerli misafirler, 
basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi 
saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. 
Yeni bir grup toplantısına başlarken, her 
hafta yaptığımız bu toplantının önemini 
vurgulamak istiyorum. Haftalık Grup Top-
lantılarımızı rutin bir toplantı olarak de-
ğerlendirmenin doğru olmayacağını ifade 
etmek istiyorum. TBMM’nin haftalık çalış-
ma takvimine başlarken, bütün milletveki-

li arkadaşlarımız topluca bir araya gelerek; 
o haftaki çalışmalarımız açısından olduğu 
kadar, Partimizin gücünü, birliğini, tesa-
nütünü, diriliğini göstermesi açısından 
çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. 

365 milletvekili ağırlığıyla AK Parti grubu-
nun her hafta toplanması, siyasi alanda is-
tikrarın göstergesi olması açısından önem-
li olduğu kadar, AK Parti’ye gönül vermiş, 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı 

Ankara | 8 Nisan 2003 
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güç vermiş, oy vermiş vatandaşlarımızın 
partimize güveninin har hafta tazelenmesi 
açısından da büyük öneme sahiptir. Bu 
nedenledir ki; bugün Başbakan Yardım-
cısı ve Dışişleri Bakanımız Abdullah Gül 
Bey ile Güney-Doğu Avrupa yani Balkan 
ülkelerinin Belgrad’da yapacağı toplantıya 
katılacak olmamıza rağmen, gidiş saatimi-
zi zorlama pahasına Grup toplantısında 
sizlerle bulunmayı önemsediğimizi de ifa-
de etmek isterim. Hareket saatimizi daha 
fazla zorlamamak için kısa bir beraberlik-
ten sonra sizlerden ayrılmak durumunda 
olduğumuz için bu Grup konuşmamızı 
olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım.

Değerli milletvekilleri, değerli misafirler… 

Bildiğiniz gibi dünya ile birlikte Türkiye 
de bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. 
Gerek dünya’da, gerekse Türkiye’de daha 
önce de köklü dönüşümler yaşanmıştır 
şüphesiz. Ancak bu yaşadığımız dönüşüm 
süreci, öncekilerden farklı olarak, başta 
bölgemiz olmak üzere bütün dünyayı etki-
leyebilecek, hatta bölgesel tehdit ve fırsat 
algılamalarının yeniden belirlenmesine 
vesile olabilecek, küresel bir krizle iç içe 
geçmiş durumdadır. Bir anlamda ilk ve en 
büyük küresel krizdir içinden geçtiğimiz. 

İşte bizler böyle bir zamanda ülke yöneti-
minin sorumluluğunu üstlenmiş bulunu-
yoruz. Böylesine zor ve karmaşık şartlar-
da, ülkemizin yapısal dönüşüm ihtiyacı ile 
bu global krizin önümüze koyduğu sorun-
ları birlikte değerlendiriyoruz. Şüphesiz 
bu dönüşümü ve bu global krizi yönetmek, 
tek boyutlu, tek bakış açılı, tek inisiyatifli 

bir politikayla mümkün değildir. Bu süreci 
yürütmek için hem ülke, hem bölge, hem 
de dünya dengelerini gözetmek mecbu-
riyetindeyiz. Üstelikte biz başka dünya 
ülkeleri gibi; bu global krize, uzaktan ve dı-
şarıdan bakarak zamana yayılmış sonuçlar 
çıkarma lüksüne de sahip değiliz. Çünkü 
krizin kaynama noktası hemen yanı başı-
mızda bulunmaktadır. 

Bu nedenle, biz, bu süreçte, hem yanı 
başımızda fokurdayan krizin ateşle-
rinden korunmak mecburiyetindeyiz. 
Hem uzun vadeli düşünerek bölgenin ve 
dünyanın gittiği istikameti kestirip ona 
göre Türkiye’nin yeni dünyada ağırlıklı 
ve onurlu bir yer elde etmesi için gerekli 
tedbirleri almak durumundayız. Hem de 
kendi yapısal dönüşüm programımızı bu 
krize kurban etmemek mecburiyetindeyiz. 
Biz; bir taraftan, yanı başımızda ve komşu-
muz Irak’ta her biri bizim akrabalarımız 
ve kardeşlerimiz olan unsurlardan oluşan 
Irak halkının savaşın acımasızlığından 
mümkün olduğu kadar az etkilenmesi; 
daha fazla kan ve gözyaşı dökülmemesi, 
savaşın daha fazla masum sivilin ölümüne 
sebep olmadan bir an önce bitmesi için eli-
mizden geleni yapmak mecburiyetindeyiz. 
Bir taraftan da, müttefiklerimizle ilişkileri-
mizi zedelemeden sürdürmek ve savaştan 
sonra bölgenin alacağı yeni biçime ve olu-
şacak yeni dengelere, Türkiye’nin uzun va-
deli çıkarlarını, bölgenin istikrarını gözete-
rek yapabileceğimiz azami katkıyı yapmak 
durumundayız. Öte taraftan, bu kriz süre-
since çıkarları ve siyasi öngörüleri ABD ile 
senkronize olmayan, hatta yer yer çelişen 
ve çatışan, ayrıca kendi içinde de ayrışmış 
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Avrupa ülkeleri ile ilişkileri de canlı tutma 
pozisyonundayız. Hakeza bölge ülkeleri ve 
İslam ülkelerine de Türkiye’nin durduğu 
yeri mecburiyetlerini ve gelecek tasavvu-
runu iyi anlatarak, bölgede ve İslam ülke-
leri nezdinde tezlerimizi iyi anlatmamız 
ve onların da bölge barışına olabildiğince 
katkıda bulunmalarını sağlamamız gerek-
tiğinin de farkındayız.

Bütün bunlara ilave olarak, hem ABD ile 
ilişkilerimizde, hem AB ile temaslarımızda 
Kıbrıs konusunun şöyle veya böyle kar-
şımıza çıkması ve özellikle Avrupalı bazı 
muhataplarımız tarafından, bu konunun, 
yanlış ön-kabullere dayalı olarak, bambaş-
ka sorunlarla ilişkilendirilmesi de mutlaka 
çözmemiz gereken bir düğümdür. Hükü-
metimiz bütün bu saydığım ve saymadı-
ğım daha başka sorunları ve bunlar ara-
sındaki öncelikleri, ağırlıkları ve dengeleri 
gözeterek bu krizi yönetmekte; ülkemizi 
bir an evvel çok-değişkenli bu kriz orta-
mından esenliğe çıkartabilmek için canla 
başla çalışmaktadır. Allah’ın izniyle Türki-
ye bu küresel krizden ve yanı başımızdaki 
bu savaştan yara bere almadan çıkacaktır. 
Çünkü Türkiye bu süreçte, halkıyla bütün-
leşmiş, halkından aldığı gücün sorumlulu-
ğunu her zaman omuzlarında hisseden AK 
Parti iktidarınca yönetilmektedir. İnanı-
yorum ki tarih bunu Türkiye’nin bir şansı 
olarak kaydedecektir. 

Değerli arkadaşlar…

Yönetimimiz, böylesine netameli bir döne-
meçten geçiyoruz diye, bu süreçte sadece 
dış politika konularına kilitlenmiş, diğer 

meselelerimizi ikinci plana atmış veya ih-
mal etmiş de değildir. Çünkü biz biliyoruz 
ki, dış itibarımız içerdeki başarılarımıza ve 
bütünlüğümüze, içerdeki başarılarımız da 
dış dünyadaki gücümüze sımsıkıya bağlı-
dır… Bu süre zarfında, bütün bunlar olup 
biterken; yeni hükümet kurma çalışmaları 
tamamlanmış, 2003 yılı bütçesi çıkarılmış 
ve son olarak da IMF ile 4. gözden geçirme 
görüşmeleri sonuçlandırılmıştır... 

Bu arada bir hususu sevgili vatandaşla-
rımıza açıkça belirtmek istiyorum. Biz, 3 
Kasım seçimlerinden sonra, iktidara geldi-
ğimiz günden beri enkaz edebiyatı yapma-
maya özen gösterdik. Türkiye’yi kimlerin 
ne hale getirdiğini milletimiz zaten çok 
iyi biliyor diye, buna hiç gerek duymadık. 
Nitekim milletimiz, yıllardır yaşadığı acı-
ların, çektiği sıkıntıların müsebbiplerini 
çok iyi bildiğini 3 Kasım seçimlerinde 
açıkça gösterdi. Onlara artık dur demek 
için, onları tasfiye etmek için AK Parti’yi 
iktidar yaptı. 

Ancak, yine bildiğiniz gibi, bir şeyi yıkmak 
ve bozmak çok kısa bir sürede mümkün-
ken, yıkılan ve bozulan bir yapıyı yeniden 
yapmak ve dengeleri yeniden kurmak 
ve yerine oturtmak o kadar kolay ve kısa 
sürede yapılacak bir şey değildir. Üstelik 
yıkılan yapıları yeniden onarmak, bozulan 
dengeleri yeniden kurmak için kimsenin 
elinde sihirli bir değnek yoktur. Bu ne-
denle, kılı kırk yararak, sürecin her anını, 
her safhasını programlayarak, adım adım, 
sabırla ve dikkatle hareket etmek zorunlu-
luğu vardır. Hele dünyada ve bölgemizde 
eski dengeler altüst olurken, eski yapılar 
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çatırdarken çok daha dikkatli, çok daha 
temkinli olmak mecburiyetindeyiz. Bizler 
de bunu yapıyoruz ve buna dikkat ediyo-
ruz. Türkiye’nin ve devletin imkanlarını, 
Türkiye’yi bir an önce esenliğe çıkarmak 
için kullanmaya çalışıyoruz.

Bu arada şunu da açıkça vurgulamak isti-
yorum. Nasıl ki; kişisel ve kurumsal olarak 
verdiğimiz sözlerin ve taahhütlerimizin 
arkasında duruyor ve onları yerine getir-
meye çalışıyorsak, Türkiye olarak da ver-
diğimiz sözlerin, altına imza koyduğumuz 
taahhütlerimizin arkasında olmalıyız ve 
gereğini yerine getirmek durumundayız. 
Onurlu ve itibarlı bir Türkiye için bu şart-
tır. Buna böyle inandık, böyle yaptık, böyle 
yapacağız. Biz bu bütçeyi hazırlarken de, 
IMF ve Dünya Bankası’na niyet mektupla-
rını imzalarken de bu gerçekleri göz önün-
de bulundurduk. 

Bu nedenle bir kez daha yineliyorum ki; 
hükümetimiz mevcut ekonomik programı 
kararlılıkla uygulayacak ve bu programın 
gereklerini titizlikle yerine getirecektir. 
Burada bir şeyi hatırlatmak istiyorum 
biz bu programı devraldık ve eksisiyle 
artısıyla devraldık. Şunu bilmemiz gereki-
yor. Devlette süreklilik esastır ve Türkiye 
Cumhuriyeti adına bu imzalar atılmıştır. 
Öyleyse bize düşen de bu programa sahip 
olmaktır. Sokak arasında yol gezerken 
antlaşma yapmıyorsunuz, devletlerara-
sında bir antlaşma yapıyorsunuz bunu 
görmek durumundasınız. Aksi taktirde 
dünyada zerre kadar itibarınız kalmaz. Bu 
çerçevede, hem yapısal reformları gerçek-
leştirmek, hem buna bağlı olarak kamuda 

tasarrufu sağlamak için; hükümetimiz 
Kamu İdaresi Reformu ve Yerel Yönetimler 
Reformu çalışmalarını başlatmış ve belli 
bir aşamaya getirmiş bulunmaktadır. 

Sevgili dostlar… 

Burada da şunu hatırlatmadan geçeme-
yeceğim. Çeşitli yayın organlarında bu 
konuyla ilgili değişik şeyler yazılmaktadır. 
Şuanda kamu yönetiminin yeniden yapı-
landırılması, il özel idareleri, yerel yöne-
timlerin yapılandırılması, tüm bu konular-
la ilgili şuanda yapılan çalışmalar var ama 
basında yer alanların çoğunun gerçekle 
alakası yoktur. Bunların birçoğu tekliftir, 
temennidir. Atılacak olan adım değildir. 
Bunlar müzakere edilecektir, tartışıla-
caktır ve bütün bu tartışmalardan sonra 
meclisin komisyonlarında yine müzakere 
edilecek, ondan sonra meclis genel kuru-
luna gelecek ve genel kuruldan geçtikten 
sonra son şeklini almış olacaktır. 

Maalesef gerek yazılı gerekse görsel med-
yamız bunları hedef saptırarak vermekte 
ve şimdiden prim kesmeye çalışmaktadır. 
Yine boşuna uğraşıyorsunuz. Çok kısa 
sürede her iki konuyla ilgili yasa teklifleri, 
birbirine paralel ve birbirini tamamlaya-
cak şekilde inşallah Meclis gündemine ge-
lecek ve buradan geçecektir. Özelleştirme 
konusunda bu yıl yapmayı planladığımız 
operasyonlar da mutlaka gerçekleştirile-
cektir. Yine bu çerçevede, hükümetimiz, 
özel sektörün yatırım yapması, üretimi 
arttırması ve istihdam oluşturması için 
gereken tüm yasal değişiklikleri yapacak, 
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devlet bütün gücüyle reel sektörü destek-
lemeye devam edecektir. 

Değerli milletvekilleri…

Geçen hafta Mecliste görüşülen Anayasa 
değişikliğinin, orman vasfını yitirmiş 
arazilerle ilgili bölümü, kangren olmuş 
bir toplumsal sorunun çözümüne yönelik 
çok köklü bir düzenlemeydi. Biz bütün 
gücümüzü bu konuda ortaya koyduk. Yeri 
gelmişken hepinizi bu konuda gösterdiği-
niz tesanüt için tebrik ediyorum. Bu arada 
gerek muhalefet partisi, gerek Meclis dı-
şındaki bazı çevreler, konuyu hedefinden 
saptırarak bunu engellemeye çalıştılar. Di-
leriz ki; bu çabalar eski siyaset anlayışının 
son direnmeleridir. 

Düşünebiliyor musunuz, rakip partiyi 
yıpratma adına birileri hala ülkenin ve 
milletin geleceğiyle oynayabiliyor. Siyasi 
polemiklerle gerçekleri, hala vatandaşla-
rımızdan saklayabileceklerine inanabili-
yorlar. Muhalefet partisi, anayasal bir suç 
olmasına aldırmadan, yasa koyucunun 
Anayasa değişikliği gibi konularda gizli 
oylama koymasının ruhunu ve sebebini 
göz ardı ederek, bir anlamda kendi mil-
letvekilleri üzerinde baskı uygulayarak, 
milletvekillerini sandıktan uzak tutabilir. 
Ama unutmasınlar; halkımız nasıl siyaseti 
saray entrikalarına indirgeyenleri tasfiye 
ederek, Türk siyasetini eski alışkanlıklar-
dan temizlediyse, biz de AK Parti Meclis 
Grubu olarak bu tür polemikleri ve iç tü-
zük oyunlarını geçersiz kılacak açık, şeffaf 
ve verimli bir çalışma düzenini kurmaya 
ve sürdürmeye kararlıyız.

Şunu söylemeden edemeyeceğim. Demok-
rasiden bahsedeceksiniz. Milletvekilinin 
milletin iradesini TBMM’de kullanması-
nın mücadelesini vereceksiniz, parlamen-
tonun içinde tutacaksınız. Üç tane oyunuz 
var. Kabuldür, rettir, çekimserdir. Ve siz 
burada bulunacak ama ne kabul diyebi-
leceksiniz, ne ret diyebileceksiniz, ne de 
çekimser oy kullanabileceksiniz. O zaman 
niçin genel kurulda oturuyorsunuz. Buyu-
run tribünlere çıkın. Tribünlerde milletin 
aslı var ama bu milletin aslı size vekalet 
vermiş. Ne diye? Benim irademi sandığa 
yansıt diye. Oradaki kanunlar çıkarılırken 
oraya yansıt diye. Ama maalesef bu bile 
verdirilmemiştir. Bu neyi gösteriyor. De-
mek ki hala sulta devam ediyor. 

Bu arada ülkenin ekonomik noktada 
hangi şartlar içerisinde olduğu malumu-
nuzdur. Ve ekonomik şartlar içerisinde 
ülke böyle bir sıkıntıyı çekerken burada 
hala iktidar muhalefet diye bir anlayışla 
kalkıp da ortaya getirilmiş, ülkenin men-
faatine olan ama bugün orman vasfını 
kaybetmek suretiyle tamamen şagillerin 
evi, fabrikası şusu busu olan bu arazilerin 
değerlendirilmek suretiyle hazineye kay-
nak olarak kaydedilmesinden daha tabi 
daha normal ne olabilir. Bu aynı zamanda 
parasını veren eşinin kolundaki altınını 
satarak ev sahibi olmuş, daire sahibi ol-
muş halkımıza da aynı zamanda bir say-
gıdır. Onlara gidecek hizmetlerin de bir 
alt yapısıdır bu. Ve Türkiye bugün borcun 
tümünü söylemiyorum, bu yıl için öde-
necek olan iç ve dış borç toplamı artı faiz 
72.5 milyar dolardır. Bu döner borçlarla 
daha da artacak olan bir borçtur. Bu bor-
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cu AK Parti iktidarı üretmemiştir. AK Par-
ti iktidarı bu borcu kucağında bulmuştur. 

Şimdi bu borcu hep beraber ödemek du-
rumunda değil miyiz? Biz arzu ederdik ki 
bu borcun ödenmesinde AK Parti iktidarı 
nasıl vergi dışında yeni ek kaynaklar üre-
tiyorsa CHP de iktidara şunu da ek kaynak 
olarak buna ilave edin bu ülke bu borçlar-
dan kurtulsun demesini beklerdik. Bunu 
isterdik. Ama ne yazık ki getirilen böyle 
bir ek kaynağı engel olmak için ellerinden 
gelen gayreti göstermeye ve maalesef par-
lamentoyu da çalıştırmamak için bütün 
gayretlerini ortaya koymuştur. Ama AK 
Partinin meclis grubu bu oyuna bu tuzağa 
düşmeyecektir. 

Değerli kardeşlerim… 

Bu değişiklik paketinin ikinci kısmını oluş-
turan Milletvekili seçilme yaşının 30’dan 
25’e indirilmesi, bizim parti olarak halkı-
mıza sözümüz ve taahhüdümüz olduğu 
kadar her birimizin de teker teker sözü ve 
taahhüdüdür. Çünkü sizler AK Parti’de siya-
set yapmaya karar verdiğinizde, bu partinin 
Programını okudunuz ve ben bu programı 
onaylıyorum dediniz. AK Parti adına hal-
kımızdan Seçim Beyannamesi üzerinden, 
orada yer alan her vaadi yerine getirmeye 
söz vererek oy istediniz. Bu nedenle şimdi 
hepimize düşen, siyasete getirmeye çalıştı-
ğımız yeni anlayış gereği bu sözlerimizin ve 
taahhütlerimizin hepsinin yerine getirilme-
si için azami gayret göstermektir. 

Tasarı şimdi Cumhurbaşkanımızda. Sayın 
Cumhurbaşkanı tasarıyı yeniden görü-

şülmek üzere Meclis’e gönderebilir ya da 
referanduma götürebilir; bu kendi takdir-
leridir. Her iki durumda da bize düşen, 
sözümüzün ve taahhüdümüzün gereği ola-
rak bu tasarının yasalaşması için gereken-
leri yapmaktır… Bu arada çok geniş top-
lumsal bir kesimi ilgilendirdiği bu konuda 
çok açık. Gelen telefonlardan ben bunu an-
lıyorum. Gençlerin önümü keserken bana 
söylediklerinden bunu anlıyorum. Evet, 
farklı bir dinamizmi parlamentoya yan-
sıtmak ve gençliğimizin artık ülkemizin 
büyük meselelerini düşünen bir gençlik 
olmasına zemin hazırlaması bakımından 
bu kanunun çok büyük bir önemi var. 

Kaldı ki bu konuda ben CHP’nin de bu 
talebinin olduğunu biliyorum. Kendileri 
de bunu savunuyorlardı son zamanlarda. 
Meydanlarda savunuyorlardı, programla-
rında olmasa bile. Öyle ise mesele üzümü 
yemek, mesele bağcıyı dövmek değil. Kaldı 
ki gelin bunun onuru bize ait olsun ama bu 
kanunu elbirliği ile çıkaralım. Biz teşekkür 
etmesini de biliriz. Bu noktada alkışlama-
sını da biliriz. 

Yeter ki milletin talebine hep birlikte evet 
diyelim. Nitekim AB konusunda hazırla-
nan uyum paketlerinde CHP’nin vermiş 
olduğu desteği hep alkışladık ve her top-
lantıda bunu taktir ettik ve tebrik ettik. 
Niye çünkü olması gereken muhalefet 
budur. Onun için. Bundan sonra da bunu 
bekliyoruz. Çünkü bu ülke hepimizin bu 
ülkenin üzerinde hep beraber yücelecek, 
yücelteceğiz ama eğer kötüye gidersek 
hep beraber sıkıntıya düşeceğiz ve bunun 
sıkıntısını da hep beraber çekeceğiz. 
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Ve şimdi ayrı bir derdimize, sıkıntımıza ge-
liyorum. O da şu. Bir toplumsal sıkıntı bu. 
Yine “bir milyon iki yüz bin çiftçi ailesi”ni 
ilgilendiren, çiftçilerin Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatif lerine olan borç-
larıdır. Çeşitli nedenlerle artık ödenemez 
duruma gelmiş bu borçlar yeniden yapı-
landırılacaktır. Bu yapılandırmaya göre 
çiftçi, “esas borcunu”, şimdi bunu iyi yazın 
ve tespitleri de bu noktada iyi yapın, çiftçi 
esas borcunu “Tarımsal Toptan Eşya Fiyat 
Endeksi”ne bağlı bir şekilde hesaplanmış 
haliyle ödeyecektir. Çiftçi bu rakamı peşin 
öderse kendisine ayrıca yüzde 30 indirim 
yapılacak, peşin ödemez ise, yüzde 10’unu 
peşin verecek, kalanını her yılın Ekim 
ayında olmak üzere üç ayrı taksitle üç yıl-
da ödeyecektir. Çiftçilerimizin borçlarını 
yeniden yapılandırmak için Ziraat Banka-
sı şubelerine müracaata başlama tarihi 1 
Mayıs olup, son müracaat tarihi Temmuz 
sonu olarak belirlenmiştir. 

İkincisi ise; Şeker Pancarı üreticilerine 
ödenecek paradır. 2002-2003 mevsimine 
ilişkin pancar alınmasının bedelleri yüz-
de 43’ü daha önce ayni ve nakdi avans 
şeklinde bildiğiniz gibi ödenmiştir; kalan 
yüzde 57’si de bu ay içerisinde ödenecek-
tir. Böylece Şeker Fabrikaları Hazine’den 
yardım almadan, kendi imkanlarıyla 
mevsim ödemelerini yapmış olacaktır. 
Ayrıca bu kez önceki yıllardan farklı 
olarak sadece 27 fabrikanın bulunduğu 
merkezlerde değil, 183 noktada pancar 
şefliğinin bulunduğu bölgelerde de öde-
me yapılacak, üreticimiz emeğinin karşı-
lığını alırken eziyetin içine sokulmamış 
olacaktır. Böylece, geçen yıllardan farklı 

olarak şeker pancarı avansı bir anlamda 
peşin olarak ödenmiş olacaktır. 

Bütün bu hizmetlerin aksamadan, za-
manında gerçekleşmesi için büyük bir 
özveriyle çalışan siz değerli milletvekille-
rine, başta sayın bakanlarımıza ve kamu 
görevlilerimize bir kere daha teşekkür edi-
yorum. Hepinizi yeniden sevgi ve saygıyla 
selamlar başarılı bir hafta dilerken birlik, 
beraberlik içerisinde ülkemizin aydınlık 
yarınlarına aynı heyecanla koşalım diyor 
ve sizlerden müsaade alarak havaalanına 
yetişmek durumunda olduğumu hatırlat-
mak istiyorum.
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Değerli milletvekillerimiz, değerli misafir-
ler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Bugün sözlerime bir tespitle başlamak is-
tiyorum: Türkiye uzun yıllar yanlış ellerde 
yönetilmiş olmanın etkisiyle belli yanlışla-
rı da kökleşmiş alışkanlık haline ne yazık 
ki getirmiş bulunuyor. Aslında bu tespiti-
mi, bu gözlemimi ifade etmek istemezdim 

ama, söylemek zorunda kaldım. Yaygın bir 
kötümserlik ve karamsarlık ile beraberin-
de gelen felaket beklentisi alışkanlığından 
aslında söz ediyorum. Bize göre bu alışkan-
lıklar ülkemizin dinamizmini, imkanlarını 
ve gücünü gölgeliyor. Bunlar, ülke çıkarla-
rını düşünmeyen zihinlerin ürettiği yanlış 
politikalardır. Bunları süratle aşmamız 
gerekir. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı 

Ankara | 15 Nisan 2003 



36

Recep Tayyip ERDOĞAN

Bu kürsüden, herkese seslenerek o bilge 
zâtın, Hacı Bektaş-ı Veli’nin çağrısını ha-
tırlayalım: “Gelin canlar bir olalım. Bir ola-
lım, diri olalım, iri olalım”. Bu dirliğe, bu 
birliğe ve bu ruh dinamizmine ülke olarak 
bugün her günden daha çok ihtiyacımız 
var. Bu çağrıdan sonra gündeme dair mü-
lahazalarımıza devam edebiliriz. 

Değerli arkadaşlar…

Hükümet olarak, yaşadığımız şu süreçte 
ısrarla, ülkemizin bu dar koridordan çı-
kacağını söyleye geldik. Bu gün de aynı 
şeyi söylüyoruz. Yeter ki, ülkemizin tarihin 
derinliklerinden gelen gücünün farkın-
da olalım, yeter ki, dirilişçi ruhumuzu 
hadiselerin karşısında pörsütmeyelim. 
Evet, kötümserliğe teslim olmayacağız ve 
milletimizin dinamizmini hakkıyla temsil 
etmeye devam edeceğiz. AK Parti, bu ruh 
ve akıl dinamizminin adı ve adresi olmak 
zorundadır. Hava kurşun gibi ağırlaştı 
denildiğinde ya da herkes ülke olarak eli-
mizin çok zayıfladığını söylediğinde bile 
Türkiye’nin hem aklı hem vicdanı olma id-
diamızdan geri adım atmadık. Türkiye’nin 
güvenliğine ve itibarına olan düşkünlüğü-
müze gölge düşürmemek için çok ama çok 
titiz bir politika yürüttük. 

Bundan sonra da bu kararlılığımız devam 
edeceğinden kimsenin şüphesi olmama-
lıdır. Allah’a şükürler olsun felaket senar-
yoları yazanların dedikleri değil, bizim 
öngörülerimiz ve ihtiyatlı politikamız 
doğrulanmıştır, doğrulanmaya devam 
etmektedir. Ekonomik göstergelerden dev-
letler arası ilişkilere kadar her şeye bakabi-

lirsiniz. Sağlam bir duruş ve irade bu arada 
tecelli etmiştir. Eğer biz bunu sergileme-
seydik, telaşa kapılsaydık bu özgüveni gös-
teremezdik. Bu süreçte eleştiriler pahasına 
bütün vatandaşlarımıza ve herkese güven 
telkin ettik. Bunu çok önemsedik; çünkü 
savaş gerekçesiyle bu olumsuz atmosferde 
her türlü dezenformasyona, haber ve yo-
rum kirliliğine karşı direnç göstermemiz 
gerekiyordu.

Krizi nasıl yönetmekte olduğumuzun 
cevabı da açık ve net ortaya çıkmıştır. 
Bunu sesi az çıkan ve sesine çok az kulak 
verilen halkımızın çok iyi gördüğünü ve 
çok iyi değerlendirdiğine inanıyorum. 
Biz, savaş gibi tehlikeli bir konuda ağız 
dolusu konuşamazdık. Altını çizerek bir 
şey söylüyorum. Sırtında yumurta küfesi 
olmayan insanlar gibi ekran başında ya 
da kameraların önünde ayran kabartan 
nutuklar atamazdık. Ve atmadık. Ne yaptı-
ğımızı iç politika malzemesi yapmadık ve 
belki kendimizi bu süreçte tam olarak an-
latmamış veya anlatamamış da olabiliriz. 
Evet, “barış” için çabalarımız istediğimiz 
sonucu vermedi ve yanı başımızda bir sa-
vaş patladı ama işte, yanımızda patlayan 
bu savaştan, bu çıkan yangından şuana 
kadar ülkemizi korumanın da, bu yangı-
nın ülkemize de sirayet etmemesinin de 
gerçek neticelerini görüyoruz. İşte, kötüm-
serlik üretenlerin, gelişmeleri doğru analiz 
edemeyen gözlemcilere ait beklentilerin 
beyhude olduğu da ortaya çıktı. 

Ekonomik olarak tehlikeli bir sarsıntı ge-
çirmedik ve ülkemizin vakarını incitme-
dik. Geçen yılın birinci, ikinci, üçüncü ayın 
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tablolarına bakın. Ve bu yılın birinci, ikin-
ci, üçüncü ayın tablolarına bakın. Ve şu 
son ayın yani savaş sürecindeki tablolara 
bakın göreceğiniz şey şudur: Bu son ayda 
dahil olmak üzere bu son üç aylık süreç 
de dahil olmak üzere bu dönem çok daha 
başarılı rakamlarla ortadır. Bunu ben söy-
lemiyorum. Rakamlar söylüyor. Borsa ra-
kamlarına bakın. Milli gelire bakın. Faize 
bakın. Tüm bunları gördüğünüzde bütün 
bu olumsuzluklara rağmen AK iktidarın 
başarılı bir neticesini göreceksiniz. 

Bu sıkıntılara rağmen, bu olumsuzluklara 
rağmen, kucağımızda bulduğumuz ateş 
yumağına rağmen bunları göreceksiniz. 
Ve gelecek daha güzel olacak. Çünkü bu 
günler bunun müjdesini vermektedir. 
Devletlerarası ilişkilerimizde de güveni-
lirliğimizi hiçbir zaman yitirmedik. Ben 
inanıyorum ki Cumhuriyet tarihinde en 
yoğun dış temasın, diplomasinin olduğu 
dönem bu dönemdir. Ve şuana kadar ba-
kınız tüm bu diplomatik münasebetlerde 
abartılı abartılı birçok şey söylendi. Kuzey 
Irak da şu oldu, bu oldu dendi. Ama bütün 
biz bunlara olgunlukla, en geniş manada 
müzakerelerimizi yapmak suretiyle, hangi 
ilgili kurum gerekiyorsa birlikte el ele ver-
mek suretiyle bu adımları attık. Ne yazık 
ki burada bir gerçeği de söyleyeceğim ama 
aynı duyarlılığı benim ülkemde ne yazılı 
ne de görsel medya göstermemiştir. Bunun 
da altını çiziyorum. 

Göstermediği gibi adeta kendi hükümetini 
karalayan, kendi hükümetini tenzif eden, 
bütün bu duruşları yok farz eden ve kendi 
hükümetine böyle bir uluslar arası müna-

sebetin cereyan ettiği, bir savaşın cereyan 
ettiği dönemde adeta ulusal birliğimizi 
parçalamak için elinden gelen her şeyi 
yapmışlardır. Bunu söylemek istemezdim 
ama söylemek zorunda kaldım. Ve bu sü-
reç içinde de ne yazık ki ellerinden gelen 
her türlü asparagas, doğru olmayan haber-
leri de girmişlerdir. Hep böyle uydurmaca 
haberlerle halkının yönetenine, hükümeti-
ne olan güvenini sarsmanın gayreti içine 
girmişlerdir. Medya bu noktada bir so-
rumluluğu da üzerinde taşımalıdır. Çünkü 
özgürlük aynı zamanda bir sorumluluktur. 
Bunu da böyle bilmeliyiz. 

Özgür olmak hovardaca sorumluluğu har-
camak da değildir. Ben inanıyorum ki bu 
sorumluluk bilinci ulusal birliğimizi çok 
da anlamlı kılacaktır. Bu arada ülkemize 
bir tek mülteci gelmedi. Olayların seyri 
bundan sonra da gelmeyeceğini gösteri-
yor. Keza, ekonomi konusunda da felaket 
senaryoları çizenler de, yazanlar da bütün 
bu yazdıklarının, çizdiklerinin ellerinde 
kaldığını görmüşlerdir. Tabi krizin yönetil-
me şeklini eleştirenler her an değişen ge-
lişmeler karşısında sadece belli konulara 
takılıp kaldılar. Oysa değişkeni sayısız olan 
bu tür gelişmeler karşısında dinamik bir 
irade göstermek gerekir. 

Savaşın tarafı olmadığımız halde, gelişme-
lerin tek belirleyicisi ve yegane aktörü Tür-
kiye imiş gibi ileri yorumlar da yapıldı. Bu 
yorumların yapılmasını, hatta eleştirilerin 
yapılmasını son derece tabii karşılıyoruz. 
Daha ileri giderek diyorum ki, eleştiriye ve 
eleştirel akla her zaman ihtiyaç duyacağız 
ve hiçbir zaman kulaklarımızı kapatma-
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yacağız. Ve basının bu tür eleştiriler yak-
laşımlarını ben eleştirmiyorum. Onlara 
açık olduğumuzu saygılı olduğumuzu söy-
lüyorum ama diyorum ki burada objektif, 
kolektif bir akılla bu yaklaşımlar yapılırsa 
başımız gözümüz üstünde yeri var. Çünkü 
bu ülke bizim bu ülkeyi hep beraber ayağa 
kaldıracağız ama yanlışlıklar olursa bu-
nun zararını, bunun bedelini de hep bera-
ber ödeyeceğiz. 

Özellikle bütün dünyanın gözlerinin 
üzerimizde olduğu bir dönemde her bi-
rimiz ülkemize yapacağımız katkıyla ve 
bu katkı neticesinde alacağımız başarıya 
şüphesiz ki birlikte ortak olacaktır. Zira 
biz, Türkiye’nin yıllardır beklediği idari, 
mali ve hukuki reformları ertelemeden 
bu süreci aşmaya çalışıyoruz. Derin eko-
nomik krizin yaşattığı daralmayı, üst üste 
yaşanan finansal krizleri, iç ve dış borç rea-
litemizi, yüksek kamu açıklarımızı, sadece 
yolsuzlukların konuşulduğu skandallarla 
çalkalanan günleri halkımızın unutmadı-
ğına inanıyorum. Bütün bunları, geçmişin 
eleştirisi olarak değil, hangi zemin üze-
rinde olduğumuzu tespit etmek için ifade 
ediyorum. 

Dolayısıyla sayısız değişkeni olan savaş 
gibi bir hadisenin muhtemel sonuçlarını 
tahmin ederken topluma karşı sorumlu 
olan herkes hakkaniyet ölçüsünü elden 
bırakmamladır diyorum. Bir kez daha dik-
katlerinize sunuyorum. Türkiye, değerleri 
ile imkanlarını birleştirdiğinde dünyanın 
en güçlü ülkelerinden biridir. Bundan 
herkesin emin olmasını isterim. Zira, tari-
hin bize bahşettiği imkanlar bugün belki 

de bizi dünyanın en dikkate değer ülkesi 
kılıyor. Bu gücümüzün farkında olalım ve 
lütfen ülkemizin gelecek ufuklara yürüyü-
şünde toplumun birlikteliğini beslemeye 
katkı sağlayalım diyorum. 

Bütün kararlarımızın sosyal boyutunu, 
topluma yansımasını hesap ediyoruz. 
Nitekim, Hükümetimiz “ Ekonomik ve 
Sosyal Konsey”‘in çalışmalarına büyük 
önem veriyor. Bildiğiniz gibi Ekonomik ve 
Sosyal Konsey daha önce kurulmuş olma-
sına rağmen doğru dürüst çalışamamış, 
yıllar boyu sınırlı sayıda toplanabilmiştir. 
Devletin toplumla birlikte düşünme gele-
neği bizde zayıf olduğu için Konseyin ku-
rumsallaşmasına imkan sağlanmamıştır. 
İhtiyaç duyulduğunda dosyalar elden ele 
dolaştırılarak imzaları tamamlanan karar-
lar alınabilmiş. Ancak biz; programımızda 
ve Seçim Beyannamemizde söz verdiğimiz 
üzere; ülkemizi ilgilendiren her kararı 
mümkün olduğunca konunun taraflarınca 
görüşerek, Sivil Toplum ve meslek örgütle-
riyle istişare ederek bir sonuca varma ko-
nusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Bu çerçevede daha önce iki kez topladığı-
mız “Ekonomik ve Sosyal Konsey”i yarın 
üçüncü kez topluyoruz. Yarın toplanacak 
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in gündemi üç 
önemli maddeden oluşmaktadır! Birinci 
maddede; konsey çalışmalarının etkinli-
ğinin artırılması bağlamında, konseyin 
oluşumunda bir eleştiri konusu olan ka-
munun ağırlığının azaltılması, buna karşı-
lık sosyal tarafların ağırlığının artırılması 
tartışılacaktır. Ayrıca Türkiye–Avrupa 
Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK ) gibi 
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gerekli görülen çalışma kurullarının oluş-
turulması ve etkinleştirilmesi de gündeme 
gelecektir. Gündemin ikinci maddesinde 
ise; Yatırım Ortamının İyileştirilmesine 
Yönelik Çalışmaların değerlendirilmesi 
yapılacaktır. Yatırım ve yatırımcıların 
önündeki bürokrasi engeliyle mücadelede 
reform niteliğinde dev bir adım olacaktır. 
Bunu özellikle müjdelemek istiyorum. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın hazırla-
mış olduğu, “Ülkemizde ticaretin, girişim-
ciliğinin, yerli ve yabancı yatırımcıların 
ülkemize yönelik yatırım ve bu yatırımlar-
da teşvik edilmesi için şirket kuruluşunda 
19 aşamada beliren gereksiz ve mükerrer 
işlemler sonucu oluşan kırtasiyeciliğin gi-
derilerek sadece üç aşamaya indirilmesini 
sağlayan kanun tasarısı tartışılacak, tasarı-
ya son şekli verilerek Meclis’e sevk edilme-
ye hazır hale getirilecektir. Yeni tasarıyla; 
daha önce mükellef tarafından bu konuda 
yapılmış olan engellemeler kaldırılacak ve 
ben inanıyorum ki ülkemizde bu alanda 
da bir bahar havası esecektir. 

Değerli arkadaşlar… 

Burada bazı farklı ayrıntılarda yine ya-
tırımcılar tarafından kazanılacak. Daha 
önce mükellef tarafından yerine getirilen 
vergi dairesine müracaat, ticaret ve sana-
yi odalarından izin alma; Bağ-Kur, İş-Kur 
ve Sosyal Sigortalar Kurumuna yapılan 
başvurular kaldırılacak, bütün bu işlemler 
tek tip olarak hazırlanmış olan “Şirket Ku-
ruluşu Bildirim Formu”‘nun Ticaret Sicil 
memurluklarınca ilgili kurumlara gön-
derilmesiyle yerine getirilmiş olacaktır. 

Kuruluş aşamasında şirket defterlerinin 
noter tarafından tasdik edilme mecburiye-
ti de kaldırılmaktadır. 

Yine bu tasarıyla; Yabancı Sermayeli 
Şirketlerin “ Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü”‘nden İzin Belgesi Alma Zo-
runluluğu ve 50.000 dolar yatırma zo-
runluluğu da kaldırılmaktadır. Böylece, 
yatırımcıların değişik kamu kurumlarına 
çoğu benzer belgelerle müracaat ederken 
kaybettiği zaman önlenmiş olacak, bü-
rokrasi en aza indirilerek yerli ve yabancı 
yatırımcıların önündeki caydırıcı engeller 
kaldırılacaktır. 

Gündemin üçüncü maddesini ise; İşsiz-
liğin önlenmesi ve istihdamın artırılma-
sına yönelik tedbirler oluşturmaktadır. 
Hükümetimizin sivil toplum kuruluşları 
ve meslek örgütleriyle dayanışması ve 
istişaresi sadece Ekonomik ve Sosyal Kon-
sey kapsamında değil, ilgili ve gerekli her 
konuda devam edecektir. Tasarrufu Teş-
vik Fonu, Vergi Barışı ve İş Güvencesinde 
olduğu gibi Sivil Toplum kuruluşlarıyla 
birlikte düşünmeye ve çözüm üretmeye 
devam edeceğiz. Bu bağlamda Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığımızın hazırladığı 
Petrol Yasa Taslağı 10 Nisan tarihinde web 
sayfasına aktarılarak, tartışmaya açılmış 
ve bunun neticesinde, katkıda bulunmak 
isteyenler için demokratik bir platform 
hazırlanmıştır. 

Konu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-
mızdan açılmışken; tabi burada bir gerçeği 
daha söylemek istiyorum. O da petrol fi-
yatları –bu uzun zamandır gözden kaçmış 
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olabileceği için söylüyorum- 16 kez fiyat-
lar indirilmiştir. Ne demiştik artarken bu 
otomatik sisteme bağlı olduğu için artıyor 
ama şunu unutmayın bizim dönemimizde 
dünya petrol fiyatları düştüğü zaman fiyat-
lar bizde de düşecek. Türkiye Elektrik Da-
ğıtım A.Ş. (TEDAŞ)’ın bazı çalışmalarını da 
sizlere, dolayısıyla kamuoyuna açıklamak 
istiyorum. Alınan bir kararla meskenlerde 
aylık 150 kwh aşan her 1 kwh elektrik için 
yüzde 50 zamlı tarife uygulamasına son 
verilmiştir. Ayrıca, geçmişte yaşadığımız 
ekonomik krizler nedeniyle ödenemez 
hale gelmiş elektrik borçları için de yeni-
den yapılandırmaya gidilerek borçların 
ödenebilmesine imkan sağlanmıştır. 

Buna göre TEFE’ye göre hesaplanan gecik-
me zammının meskenlerde yüzde 20’si, 
tarımsal sulama abonelerinde yüzde 50’si, 
sanayi ve diğer tesislerde yüzde 30’u alın-
mayacak olup 6, 10 ve 12 ay gibi taksitler 
uygulanacaktır. Bu çerçevede asıl üzerin-
de durmak istediğim husus ise akaryakıt 
ürünlerindeki fiyat ayarlamaları bundan 
sonra da aynı hassasiyetle devam edecek-
tir. Burada bir gerçeği söylemek zorunda-
yım. Bildiğimiz gibi, Irak Krizi ve savaşın 
meydana getirdiği belirsizlik tamamen or-
tadan kalkmasına rağmen dünya borsala-
rında petrol fiyatları ilk seviyesine inmese 
de belli bir düşüşü bu arada kaydetmiştir. 

Değerli milletvekilleri, değerli misafirler… 

Daha önce de söylediğim gibi, Türkiye son 
birkaç ayda yıllara zor sığabilecek yoğun-
lukta dış gelişmelerle dolu bir gündem ya-
şamış olmasına rağmen, AK Parti iktidarı, 

elinde mazeret beyanında bulunabileceği 
böylesine karmaşık ve sıcak meseleler ol-
masına rağmen bunu yapmadı.

Zira hükümetimiz sadece dış meselelere 
boğulup kalmadı. Zaten kırılgan ve hassas 
olan ekonomik dengelerin savaş şartların-
da daha da bozulması akla daha yakın ge-
lirken, iktidarımız ekonomiyi savaş şartla-
rının olumsuz rüzgarından koruduğu gibi 
kimi kalemlerde daha da iyi sonuçların 
alınmasına ortam hazırladı, fırsat oluş-
turdu. Biraz sonra sizlerle paylaşacağımız 
kimi göstergelerde de görebileceğimiz gibi, 
ideal olmasa da, ekonomide göreceli iyileş-
melerin oluşmasına imkan sağladı. 

Konuşmamım başında da söylediğim gibi 
şimdi hafıza kayıtlarına iyi kaydedilsin 
diye bazı rakamlarla vermek istiyorum. 
Örneğin, geçen yıl Ocak- Mart döneminde 
7 milyar 631 milyon dolar ihracat ger-
çekleştirilmiş iken, bu yıl aynı dönemde 
10 milyar 219 milyon dolara ulaşmıştır 
ihracatımız. Dayanıklı tüketim malları 
ve trafiğe kaydedilen yeni araç sayısı art-
mıştır. Geçen yıl Ocak- Mart döneminde, 
dayanıklı tüketim mallarında bir önceki 
yıla göre yüzde 8,4’lük bir artış meydana 
gelmişken, bu yılın aynı döneminde bir ön-
ceki yıla aynı döneme göre yüzde 25’lik bir 
artış oluşmuştur. Geçen yılın ilk üç ayında 
6.197 yeni araç trafiğe kaydedilmişken, 
bu yılın ilk üç ayında 14.709 araç trafiğe 
kaydedilmiştir. 

Bu görece iyilik vergi gelirlerinin, dolayı-
sıyla bütçe gelirlerinin artışında ve bütçe 
harcamalarının kısılmasında da net olarak 
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gözükmektedir. Geçen yılın ilk üç aylık 
vergi geliri 7.699 trilyon TL, bütçe geliri 
9.920 trilyon TL iken; bu yılın aynı döne-
minde vergi geliri 11.574 trilyon TL, bütçe 
geliri ise 14.208 trilyon TL olmuştur. Buna 
karşılık geçen yılın ilk üç ayındaki bütçe 
harcamaları 20.554 trilyon iken, bu yılın 
aynı dönemdeki harcamaları 20.922 tril-
yon TL’de kalmıştır. Özellikle bu sonuç hü-
kümetimizin kamu harcamalarındaki ta-
sarrufa ilişkin kararlılığının bir göstergesi 
olurken; vergi gelirlerindeki artışlar düşü-
nüldüğünde daha da bir anlam kazanmak-
tadır. Vergi Barışı Projesinden sağlanacak 
olan vergi gelirleri takdir edersiniz ki, 
henüz onlar bunların dışındadır. Daha o 
başlamış değil. Onda da hedef şuandaki 
gelişmeler baktığımızda 4 katrilyonu aştı. 
5 katrilyona doğru gidiyor.

Değerli milletvekilleri… 

Aynı dönemlere ilişkin karşılaştırma yapıl-
dığında faiz oranlarında da ciddi bir düşüş 
söz konusudur. Geçen yılın Mart ayında; 
ağırlıklı, Stopajsız, Yıllık Birleşik Faiz % 
71 seviyesinde iken, bu yılın Mart ayında 
ortalama yüzde 59.7 olarak gerçekleşmiş-
tir. Aralık’ta bu oran, 3 Kasım seçimlerin-
den sonra, AK Parti iktidarının işbaşına 
gelmesiyle ortaya çıkan yüzde 50’lerin 
altına inen faiz oranlarına göre yüksektir. 
Faizlerin bir türlü makul seviyeye düşme-
mesinin altında; borcumuzun çok yüksek 
olması ve borcu borçla ödememiz, kaynak 
bulmakta zorlanılması ve beklentilerin 
yeterince iyi yönetilmemesi gibi sebepler 
yatmaktadır. Hükümetimiz bütün bunla-
rın farkında olarak önümüzdeki dönemde 

söz konusu eksiklikleri gidererek, faizleri 
makul seviyeye çekmek için azami gayreti 
göstermektedir. Aynı şekilde enf lasyon 
oranının öngörülerden yüksek seyretme-
sinde, 2002 yılının son döneminde, seçim 
nedeniyle kamuda yapılması gereken ayar-
lama zamların yapılmamış olmasının ve 
savaş nedeniyle meydana gelen olumsuz 
beklentilerin büyük etkisi olmuştur. 

Ayrıca bir hususu özellikle belirtmek is-
tiyorum. Enflasyon, büyüme, döviz kuru 
ve faiz oranları gibi bazı temel ekonomik 
göstergeler bakımından 2002 yılının 
sonlarına doğru nispi iyileşmelerden söz 
edilebilir. Ancak aynı dönemde bütçe ra-
kamları, kurgulananların dışında ciddi 
oranda sapmalar göstermiştir. Örneğin, 
faiz dışı fazla, planlananın altında kal-
mış, sosyal güvenlik kurumlarına büyük 
oranlarda fonlar aktarılmış, bütçe açığı 
ve faiz ödemeleri beklenenin üstünde 
gerçekleşmiştir. Oysa bizim Hükümetimiz 
bütçe hedeflerini öngörüldüğü biçimde 
gerçekleştirmeye öncelik vermiş olup, eko-
nomik göstergelerin buna paralel olarak 
gelişmesini gözetmektedir. Bundan dolayı 
doğal olarak ekonomik göstergelerle ilgili 
iyileşmeler daha geriden gelecektir. Bun-
dan hiç endişeniz olmasın. 

Dolayısıyla 2003 yılının başından itibaren 
yaşanan gelişmeleri yukarıda anlatılan 
farklı alanları birlikte düşünerek değerlen-
dirmek gerekir. Evet, hepimiz ülkemizin 
gerçekleriyle yüz yüzeyiz. Ülkemize daha 
iyi hizmet üretme konusunda azmimizi, 
irademizi kesinlikle ortaya koyduk ve bu 
kararlılıkla da koymaya devam edeceğiz. 
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Zor şartları geride bırakacak ve aydınlık 
ufuklara milletimizle birlikte yürüyeceğiz. 
Ne bahane üreteceğiz, ne de mazeretlere 
sığınacağız. Sadece, ama sadece bu ülkeye, 
kendi insanımıza hizmet edeceğiz. Bu yol-
da, hepinize başarılı ve gayretli çalışmalar 
diliyor, sevgiler sunuyor hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum…
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Başbakan Erdoğan, partisinin İstanbul 
İl Başkanlığı’nca Abant’ta düzenlenen 
istişare toplantısının sona ermesinin ar-
dından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
Erdoğan, ekonomide iyi gelişmeler oldu-
ğunu ve Irak savaşının kısa sürdüğünü 
belirterek, ‘‘Buna rağmen bir kriz ortamı 
var. Bir yerlerden düğmeye mi basıldı. Siz 
bu gelişmeleri neye bağlıyorsunuz?’’ diye 

soran gazeteciye, kendisi ve partisinin 3 
Kasım seçimleri öncesi ve sonrasında bir 
gerilimin tarafı olmayacaklarını söyledi-
ğini bildirdi. Bu gayretlerinin süreceğini 
belirten Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Burada gerilimin tarafı olur durumda 
olanlara bunu sorun. AK Parti hiçbir 
zaman gerilimin tarafı olmayacak, olma-

AK Parti Istanbul Il Başkanlığı 
Abant Istişare Toplantısı

Bolu | 27 Nisan 2003 
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maya da en büyük özeni göstermektedir. 
Gerek ben, gerekse arkadaşlarım bu has-
sasiyet içerisindeyiz. Fakat bizler ülkenin 
ekonomisiyle, kalkınmasıyla, Türkiye’nin 
bu fiziki değişimini başarmasına yönelik 
adımları atarken hala farklı dünyada do-
laşan veya dolaşmak isteyenlere de benim 
söyleyeceğim hiçbir şey yok. Onun en 
güzel cevabını ve değerlendirmesini vatan-
daş zaten gayet güzel bir şekilde verdi.’’ 

Başbakan Erdoğan, kamu yönetimi refor-
mu çalışmalarının devam ettiği ve kamu 
çalışanlarının emeklilik yaşının 65’den 
61’e indirilmesinin Resmi Gazete’de ya-
yımlandığı hatırlatılarak, ‘‘Acaba bütün 
bunlarla arı kovanına çomak sokuluyor 
gibi bir şey mi var?’’ diye sorulması üzeri-
ne şunları söyledi: 

‘‘Hayır, biz bunların hepsini müzakere 
ederek, danışarak, dertleşerek, dünyadaki 
tüm gelişmiş ülkeleri önümüze yatıra-
rak yapıyoruz. Bizim buradaki derdimiz 
şudur: Türkiye, bir değişim, dönüşüm 
sürecini yaşayacaksa ve bunu çağdaş bir 
şekilde gerçekleştirecekse yapılması ge-
reken neyse onları yapmamız gerekir. AB 
müktesebatında en önemli konulardan 
birisi yerelleşmedir ve yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesidir. Yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesiyle ilgili attığımız bu adı-
mı bakıyorsunuz Ana muhalefet Partisi 
Lideri, eyalet anlayışı olarak ileri sürüyor. 
Önce eyalet anlayışı nedir bunu öğren-
meleri lazım. Eyalet anlayışında kanun 
koyucu anlayışı vardır. Eyaletler, kendi 
yapıları içerisinde kanun koyma hakkına 
sahiptirler. Biz yerel yönetimlere böyle bir 

yetkiyi vermiyoruz. Kanun koyma yetkisi 
yine Ankara’nındır, parlamentonundur. 
Yerel yönetimler sadece güçlenecektir. 
Koordinatör belediyecilik anlayışını iller-
de gerçekleştireceğiz. İmar disiplinini ve 
şehirlerimizdeki plan bütünselliğini orta-
ya koyacağız. Şu anda yüzde 65’i plansız 
olan Türkiye’nin planlı hale gelmesini ve 
çalışmaların Türkiye’nin tamamında biti-
rilmesini, arazi mafyası denilen olayın son 
bulmasını ve nerelerde neyin yapılacağını 
baştan herkesin bilmesi gereğini ortaya 
koyacağız. Bunu yapmak herhalde arı ko-
vanına çomak sokmak değil, tam aksine 
Türkiye’yi en doğusundan en batısına, en 
kuzeyinden en güneyine kalkındırmanın 
en ciddi adımıdır.’’ 

Bundan rahatsız olanların bulunup bu-
lunmadığının sorulması üzerine de, ‘‘Artık 
onu siz takdir edin’’ dedi. Erdoğan, MGK 
Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç’ın 
Avrupa’da yaptığı açıklamalardan rahat-
sızlık duyup duymadığı sorusuna karşılık, 
‘‘Bunların hepsini halk demokrasi içeri-
sinde değerlendirir. Herkes, gerek kurum 
olarak Anayasa’nın tanımı neyse bu tanım 
içerisindeki görevini yapmalıdır’’ dedi. 
Başbakan Erdoğan, ‘‘Ekonomiyle ilgili 
çalışmalar içerisinde İslam bonosundan 
bahsediliyor. Böyle bir çalışma var mı?’’ 
sorusuna, ‘‘İlk defa sizden duyuyorum. 
Sağır duymaz, uydurur’’ karşılığını verdi. 
Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, ‘‘Her 
şeyin 30 Nisan’da MGK’da tartışılacağına 
ilişkin yorumlar var. Beklentiniz nedir?’’ 
sorusunu yanıtlarken, şöyle konuştu: 
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‘‘Dün Denizli’deydik. Türkiye’nin şu anda 
gündemindeki, Denizli’deki heyecanı size 
yansıtıyorum. İhracatımızı nasıl daha 
fazla artıracağız? İşsizlerimize nasıl daha 
fazla iş bulacağız, aş bulamayana nasıl iş 
bulacağız? Yolların kenarındaki vatandaş-
larımızın heyecanını da görerek ayrıca 
mutlu oldum. O da şuydu: Aydın-Denizli 
arasındaki 126 kilometrelik duble yolun 
yapılışındaki o heyecanı halkın paylaş-
tığını ve halkımızın da bu noktada bize 
verdiği desteği gördük. Türkiye’nin gün-
demini farklı gündemlerle karıştırmak bir 
hükümetin milletten aldığı emaneti onun-
la karıştırması olur ki hükümet olarak biz 
böyle bir yanlışın içine düşmeyiz. Şu anda 
işimize bakıyoruz ve işimiz devraldığımız, 
teslim aldığımız o çirkin tabloyu, o felaket 
tablosunu her gün daha iyiye götürmek-
tir. Nitekim şu anda da gördüğünüz gibi 
geçen yılın üç-üç buçuk ayıyla mukayese 
ettiğiniz zaman ekonomik parametrelerin 
çok çok iyi bir noktada olduğunu görüyo-
ruz. Gerek borsadaki durum, gerek Türk 
Lirası’nın şu andaki değeri, gerekse faiz 
oranlarındaki düşüşler çok açık ve net or-
tadadır. Türkiye’de sorumluluk sahibi, şu 
anda varını yoğunu gerek içeride gerekse 
dışarıda ülkemizi nasıl sıçratırız bununla 
meşgul olarak değerlendirmelidir. Şu anda 
herkesin gündeminde bu var. Benim de 
gece gündüz gündemimde bu var. Arka-
daşlarımın da gündeminde bu var. Onun 
için Avrupa Birliği sürecindeki hassasiye-
timizi koruduk. Onun için Irak’taki hassa-
siyetimizi başarılı bir şekilde, başarılı bir 
kriz yönetimiyle ortaya koyduk ve Cum-
hurbaşkanı, Genelkurmay Başkanlığı ile 
hükümetimiz el ele vermek suretiyle ham-

dolsun bu kriz dönemini hayırlısıyla atlat-
tık diye görüyoruz. Şimdi de Irak Savaşı 
sonrasında bir siyasi yapılanmaya, fiziki 
yapılanmaya Türkiye nasıl aktif katkıda 
bulunur bunun için de gerek işadamları-
mız gerekse Dışişleri teşkilatımız yoğun 
bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.’’ 

Başbakan Erdoğan, ekonomik gelişme-
lerin yanı sıra Kıbrıs’taki gelişmeleri de 
yakından takip ettiklerini belirterek, 
Kıbrıs’ta atılan adımların neticelerini ver-
meye başladığını söyledi. Erdoğan, ‘‘Daha 
da iyi olacak. İnşallah birkaç gün sonra 
KKTC’ye ziyarette bulunacağım ve orada 
Cumhurbaşkanı ve hükümet yöneticileri 
ve tüm siyasi partilerle görüşmek suretiyle 
oradaki ulusal birlikteliği de desteklemek, 
sağlamak ve böylece Kuzey Kıbrıs’ın ge-
leceğine yönelik çok daha olumlu emin 
adımlar atmak suretiyle Kıbrıs’ı bir barış 
adası haline getirmek yolundaki samimi-
yeti ortaya koyacağız’’ diye konuştu.
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Değerli milletvekilleri, değerli misafirler, 
değerli basın mensupları, sözlerime başlar-
ken, halkımızın çok iyi bildiği bazı gerçekle-
ri, bir kere daha hatırlatmak istiyorum:

Zaman tüneli içerisinde bu hatırlatma-
yı yaparak sözlerime başlamayı uygun 
buluyorum. Bunlardan ilki: Türkiye, 3 
Kasım Seçimleriyle uçurumun kenarın-

dan dönmüştür. 3 Kasım”da bu millet, 
dış politikada, iç politikada, ekonomide, 
hukukta, eğitimde, sağlıkta, toplum haya-
tının her kademesinde artık dibe vurmuş 
olan bir yönetim anlayışına, yönetemeyen 
demokrasiye, çürümeye, yozlaşmaya, çare-
sizliğe, beceriksizliğe, “adam sende”ciliğe 
dur demiştir. Bütün bu sorunları çözmek, 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 29 Nisan 2003 
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Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak için 
AK Parti’yi tek başına iktidara getirmiştir. 

İkincisi: AK Parti, bu sorumluluğu üstle-
nirken, seçim meydanlarında da, Meclis 
Kürsüsünde de hep şunu söylemiştir: Bu 
sorunların hiçbiri çözümsüz değildir. Biz 
bu sorunların tümünü, Allah”ın izniyle 
teker teker çözeriz. Ve bu sorunların hiç-
birin akşamdan sabaha kadar çözülecek 
sorunlar olmadığını da vurgulayarak bu 
günlere geldik. Nitekim hazırladığımız ve 
kamuoyuna açıkladığımız Acil Eylem Pla-
nı da işleri nasıl sıraya koyduğumuzun ve 
nasıl milletin denetimine açık bir takvime 
bağladığımızın en somut belgesidir. 

Üç: Biz sözlerimizle de, icraatımızla da 
vaat ettiklerimizin arkasındayız. İşte Av-
rupa Birliği süreci, Kıbrıs Sorunu, Irak 
Savaşı.. gibi üst üste gelen pek çok uluslar 
arası soruna rağmen... Yılların ihmalleri, 
yanlışlıkları, sorumsuzlukları, beceriksiz-
likleri yüzünden bütün bu sorunlar kar-
şısında Türkiye olarak manevra alanımız 
fevkalade daraltılmış, hatta bir bakıma 
elimiz kolumuz bağlanmış, ayaklarımız 
prangalanmış olmasına rağmen gecemizi 
gündüzümüze katarak, bir yandan içerde 
güven ve istikrarı tesis etmeye, bir yandan 
da Türkiye’nin uluslar arası itibarını, gü-
venliğini ve yüksek menfaatlerini koruma-
ya çalıştık. 

Dört: Bunu da pekala başardığımızı aziz mil-
letimiz görüyor, biliyor ve takdir ediyor...

Beş: Hükümetimiz, bütün bu süreç boyun-
ca, içerden ve dışardan dayatılan, halkın 

hiçbir acil sorununa çözüm getirmeyen, 
sadece ve sadece güven ve istikrar orta-
mını zedelemeye ve bozmaya yarayacak 
gündem maddelerine teslim olmadı ve 
bundan sonra da olmayacak. 

Bunu açıkça ilan ettikten sonra, şimdi 
hükümetimizin ve milletimizin günde-
mindeki bazı sorunlara kısaca değinmek 
istiyorum: Bildiğiniz gibi Türkiye’nin en 
önemli sorunlarından biri; hatta en önem-
li, en acil sorunu, gelir dağılımındaki kor-
kunç adaletsizliktir. Nitekim bu sorunun, 
böyle giderse, nasıl tehlikeli bir iç güvenlik 
sorununa dönüşme potansiyeli taşıdığı 
pek çok resmi ve özel araştırma raporların-
da açıkça ortaya konmuştur. 

Bu tespitten yola çıkan hükümetimiz önce 
memur, işçi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri-
nin ücretlerinde, zam yapmak suretiyle 
o zor şartlarını kolaya indirgeyecek bir 
iyileştirmeyi gerçekleştirmiştir. “Vergi Ba-
rışı Projesi” ile iş adamlarımıza barış elini 
uzatmış, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Ko-
operatiflerine olan borçlarını yapılandıra-
rak çiftçilerimizle de diyalogu gerçekleştir-
miş. Elektrik borçlarını yapılandırarak her 
kesimden vatandaşlarımıza ve istihdam 
sağlayan iş adamlarımıza da kolaylık sağ-
lamıştır. Çiftçilere ucuz mazot verilmesine 
ilişkin çalışmalar dün bakanlar kurulunda 
imzalanmak suretiyle sonuçlanmıştır. Ve 
bununla birlikte mazot fiyatlarında litre 
başına yaklaşık yüzde 35 gibi bir indirim 
çiftçilerimize sağlanacaktır. Tabi bunun 
karşılığını alabilmesi ve ürettiği ürünleri 
rahatça satabilmesi noktasında bizim gay-
retimiz sadece buna yönelik olmuştur. Ki 
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bir teşvik olsun, bir heyecan verelim ve bu-
nunla birlikte de çiftçimiz bugüne kadar 
çekmiş olduğu bu sıkıntıları bir nebzecik 
olsun atlatmış olsun. 

Gelelim bir başka önemli noktaya. O da ne-
dir? Yıllardır geri ödenmeyen nemaların, 
yani çalışanların tasarrufu teşvik fonunda 
biriken alacaklarının ödenmesine ilişkin 
yasa çıkarılmıştır. Nemaların ödenmesine 
ilişkin yasa Cumhurbaşkanımız tarafında 
da onaylanmış ve yarından itibaren de 
ödemesi başlayacaktır. Bu konunun üze-
rinde biraz durmak istiyorum. Bakınız bu 
zorunlu tasarrufla alakalı olarak yıllardır 
vatandaşımızın maaşını kaynakta çekmek 
suretiyle bu ülkede borç ödeyen hükümet-
ler gelmiştir. 

Biz bu hükümetlerin bu ülkede şuanda-
ki hükümete bıraktığı yükü şimdi biz 
ödüyoruz. Ama bununla bile ne yazık ki 
gördüğünüz gibi birçok yürüyüşler oldu, 
şu oldu, bu oldu vs. Ama biz verdiğimiz 
sözde durduk. Hangi şartlarda bir görev 
devralmış bu hükümet bunu hepiniz bili-
yorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ve buna 
rağmen bir Irak Savaşı, Avrupa Birliği 
süreci, bir Kıbrıs sorunu bütün bunların 
ortada olduğu dönemde adeta bazılarının 
da zil takıp oynadığı bir dönemde hükü-
met kararlı istikrarlı, ekonomideki krizi 
yönetme başarısını ortaya koydu. Gerçek 
manada koydu. Ve işte şimdi de yarından 
itibaren yaklaşık 1.5 katrilyonluk bu ne-
maları ödemeye başlıyor. 

Fakat şimdi bakın ben size bir şey söyle-
yeceğim. Nedir bu söyleyeceğim biliyor 

musunuz? Yine iyi takip edin. Şimdi tabi 
ister istemez yaklaşık 12 milyon sayısına 
ulaşıyor. İnsan bazında 8 milyon civarında 
insan buradan gelecek para alacak yani 
nemasını alacak. Şimdi bir anda bu nema-
ları almak için 8 milyon insan bankanın 
kapısına dayanırsa burada kuyruk olur 
değil mi? Olmaması mümkün mü? Çünkü 
aynı günde herkes oraya hücum edecek. 
Ama tabi ben şimdiden atılacak başlıkları 
yine biliyorum. “Bak kuyruklar oluştu” di-
yecekler. Nitekim bu sabah zaten bazıları 
başladı. Ben şimdiden alacaklı olan nema 
sahiplerine diyorum ki lütfen açıklana-
cak olan programı takip edin ve ona göre 
banka kapılarına gelin. Nedir bu açıkla-
nacak olan? İşte yarın örneğin 30’unda ve 
1’inde sicil numarası veya hesap numarası 
sonu 1’le bitenler ilk ödemeleri yapılacak 
olanlardır. Aynı şekilde 2’yle bitenlere 
daha sonraki gün ve bu sanıyorum 20-24 
Mayıs’a kadar bu ödeme devam edecek ve 
böylece tamamıyla şu anda ana paralarını 
almış olacaklar. Paramız hazırdır ve hiçbir 
aksama burada olmayacaktır. Bunu böyle-
ce hatırlatmış oluyorum. 

Üstelik tabi bunlar yapılırken bol keseden 
atılmamış, popülizme sapılmamış, bütçe 
disiplini muhafaza edilmiştir... Hükümeti-
miz hiçbir şekilde ekonomik program he-
deflerinden sapmaya imkan vermemiştir. 
Örneğin şimdi soruyorlar. Mazot fiyatını 
düşürdünüz peki bunun yeri var mı, kay-
nağı var mı, bütçede yeri var mı? Bütçede 
yeri yok. Niye bütçede yeri yok. Çünkü 
bütçe böyle hazırlanmaz da onun için yeri 
yok. Niye yeri yok. Çünkü bu bütçe hazır-
lanırken bu tür yani mazot fiyatları indiri-
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lecek bundan dolayı böyle bir şey gelecek 
demek bu bir defa programla ters düşüyor. 
İki şuanda vergi barışı yasasından bizim 
beklediğimiz paraya IMF ne yapıyordu 
görmüyordu. Ne diyordu IMF, buradan 
ancak gelse gelse belki 750 trilyon gelir. 
Ama rakam şuanda nasıl tecelli etti 6.6 kat-
rilyon olarak. Şuanda müracaatlarla bunu 
görüyoruz. İşte buradan hareketle biz bu 
kaynağı temin etmiş olduk. Ekim ve hasat 
döneminde yani Mayıs ayının sonuna ka-
dar ekim döneminin mazotla ilgili ödeme-
leri yapılacak, diğeri de Eylül Ekim ayında 
müstakil makbuzları karşılığında yine o 
zaman bu ödemeler gerçekleştirilecektir. 

Bu bağlamda IMF ile 4. Gözden Geçirme 
görüşmeleri bildiğiniz gibi anlaşmayla bi-
tirilmiştir. Bütün bunlar, halkımızın gözü 
önünde olan, daha doğrusu “insaf gözüy-
le” bakan herkesin kolayca görebileceği 
gerçekler değil mi? Öyle olmasa, IMF’nin 
sadece 750 trilyon gelebileceğini söylediği 
Vergi Barışı projesine halkımız farklı bir 
heyecanla katılmış ve bunun neticesinde 
de hamdolsun bu rakam ortaya çıkmıştır. 
Bununla da kalmıyoruz. Bakınız geçen yı-
lın ilk 3.5 ayında elde edilen vergi tahsila-
tıyla ki 7.7 katrilyondur, bu yıl elde edilen 
vergi tahsilatı 14 katrilyon Türk Lirasıdır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım… 

Bu da bir gerçeği ortaya koyuyor. Nedir 
bu gerçek halkımızın hükümetine olan 
güvenidir. Yönetime olan güvenidir. Ve bu 
güveni sebebiyledir ki gidiyor vergisini 
ödüyor. Bunlar vergi barışı dışındaki geliş-
melerdir. Bunlar tabi bizleri sevindirdiği 

kadar inanıyorum ki tüm halkımız da 
bunları duydukça ekonomideki bu müspet 
gelişmelerle nerelere doğru gittiğimizi, gi-
deceğimizi görmektedir.

Değerli milletvekilleri, değerli konuklar… 

IMF ve Dünya Bankasından almaya çalıştı-
ğımız kredileri düşünürseniz bu rakamın 
ne kadar önemli bir kaynak olduğu; halkı-
mızın bu projemize sahip çıkarken nasıl 
anlamlı bir mesaj verdiği daha iyi anlaşıla-
caktır. Ne var ki, bu olumlu gelişmeler, hiç-
bir zaman bizi rehavete sürüklememelidir...

Yıllardır uygulanan yanlış politikaların so-
nucu olarak çok yüksek rakamlara ulaşmış 
borç stokunu azaltmak ve borçları döndü-
rebilmek için yeni kaynaklara ihtiyacımız 
olduğu apaçık görülmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında Vergi Barışı kapsamında 
taahhüt edilen rakam oldukça anlamlı 
bir rakamdır. Ama hükümetimiz yüksek 
reel faizlerle borçlanma mecburiyetinden 
kurtulmak için yeni kaynak arayışlarını da 
sürdürmektedir. 

İşte bunlardan bir tanesi bildiğiniz gibi 
Orman vasfını kaybetmiş arazileri ve diğer 
hazine arazilerini ekonomiye kazandırma 
çalışmalarıdır. Bu kapsamda yürütülen 
çalışmalar hızla devam ediyor. Tabi bu-
nun yanında Vakıf arazileriyle ilgili atılan 
adımlar. Bildiğiniz gibi işgal altındaki 
vakıf arazileri var. Yapılanmalar olmuş 
bu araziler üzerinde. Bunları yıkmak 
mümkün mü? Değil. Buralarda belediye-
lerimizin yapmış olduğu alt yapı çalışma-
ları gayri yasal. Ve buralarda ciddi imar 
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çalışmaları yapılamıyor, yapılamaz. Plan 
çalışmaları yapılamıyor, yapılamaz. Bütün 
bunlara yönelik olarak şuanda attığımız 
adımlar içerisinde Hazine bu vakıf arazile-
ri ile vakıflar ellerindeki gayrimenkulleri-
ni amaçları dışında kullanamaz ilkesinden 
hareketle Hazine burada kadastrolara 
gitmek suretiyle bunlara araziler verecek 
ve bu yapılanmaların olduğu yerleri de Ha-
zine böylece sahiplenerek buraları satmak 
ve buralardan daha iyi şekilde Hazine’ye 
bunu gelir olarak elde edecek. Öbür tarafta 
da vakıflar aldıkları arazileri bu şekilde 
amacına uygun olarak kullanmış olacak. 
Tabi ki diğer adım Özelleştirme kapsa-
mındaki kuruluşların ve işletmelerin bir 
an önce satılmalarına yönelik çalışmalar 
ki bu yöndeki çalışmalar da hızla devam 
ediyor.

Burada bir gerçeği söyleyeyim. Bakınız 
buna da ne yazık ki direnenler karşı çı-
kanlar var. Demir perde ülkeleri komünist 
rejimler bile ellerinde artık özelleştirme 
hareketiyle beraber neredeyse fabrika 

bırakmadılar. Süratle bunları özelleştire-
rek ellerinden çıkartıyorlar. Fakat bizde 
hala bu zihniyetin esintileri var. Hala hayır 
yanlış yapıyorsunuz diyenler var. Hala o 
devletçi mantığı sürdürmek isteyenler var. 

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız bugün Türkiye Taş Kömürü İş-
letmelerine 300-350 trilyon eğer yılda 
hükümet destek verecekse sadece bir 
kurumu söylüyorum. Biz bununla nereye 
varacağız. Yani bu tüm vatandaşlarımızın 

nesidir, hakkıdır. Yani o hakkı alıyorsunuz, 
zararda olan bir yere çarçur ediyorsunuz. 
E bunun vebali yok mu? Bu yanlış bir yö-
netim anlayışı değil mi? Ve biz bu yanlış 
yönetim anlayışını diyorum ki öyle bir 
işletmeci anlayışıyla değiştirelim ki, özel 
sektöre mi devredilecek, devredelim. E 
devrettikten sonra da oradaki özel sektör 
yapacağı üretimle ülkeye ne sağlayacaktır? 
İyi bir katma değer sağlayacaktır. Kaldı ki 
oradaki insanları o da yine büyük ölçüde 
çalıştıracaktır ve bu adımı da biz kesin-
likle ve kararlı bir şekilde sürdürüyoruz, 
sürdüreceğiz. Bundan geri adım atmamız 
mümkün değil. Ve konuyla ilgili de zaten 
şuanda ihaleler yapılmaktadır. Bir taraftan 
teklifler alınmaktadır ve bir taraftan da bu 
satışlar gerçekleştirilmektedir. 

Biran önce bunu bitireceğiz ki özelleştirme 
idaresi de bize ayrıca yük olmaya başla-
masın. Şuanda çünkü özelleştirme idaresi 
de bakıyorsunuz ki sattıkları ile elde ettiği 
geliri gideri karşılaştırdığınız zaman gelir 
gideri karşılamıyor. Böyle bir özelleştirme 
idaresi de olmaz. Bu mantık da yanlış. Ba-
kın bu da yine geçmişten devraldığımız bir 
mantıktır. Biz bunu da çözmek için süratle 
bu işi bitirip bir defa ülkemize inşallah 
bunu da bir katma değer olarak kazandır-
mış olacağız. 

Ve tabi ekonomik göstergeler iyileşme 
trendine girmiş; Piyasalarda hareketlen-
meler başlamış, Vergi Barışıyla iş adam-
larımız, borçlarının yeniden yapılandırıl-
masıyla köylü vatandaşlarımız daha çok 
çalışmak ve daha çok üretmek heyecanını 
duymaya başlamışlardır... 
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Yakın bir gelecekte yeni kaynakların dev-
reye girmesiyle Hazine’nin borçlanma 
ihtiyacı da azalacak ve böylece devlet, 
bankaların en büyük ve en karlı müşterisi 
olmaktan çıkacaktır. Bankalar ellerindeki 
mevduatı özel sektöre, daha düşük fiyat-
larla satmak durumunda kalacaktır. Böy-
lece önce mevcut müesseselerin kapasite 
kullanım oranları artacak, ardından da 
yeni yatırımlar devreye girecektir. Bu ara-
da unutulmaması gereken bir husus da sa-
vaş sonrası Irak’ın yeniden yapılandırılma-
sıdır. Şu bir gerçek ki hem coğrafi yakınlığı 
nedeniyle, hem jeostratejik ve jeokültürel 
avantajları, öncelikleri ve ağırlığı nedeniy-
le ve hem de savaş süresince durduğu yer 
nedeniyle Türkiye Irak’ın yeniden yapılan-
dırılmasında yer almalıdır, yer alacaktır. 
Sanayicisiyle yer alacaktır, ihracatçısıyla 
yer alacaktır, müteahhidiyle yer alacaktır.

Bu muhtemel gelişmeyi de yukarıdan beri 
saydığım gelişmelerin üzerine koyduğu-
muzda ortaya çıkan tablo şudur: Türkiye 
ekonomisi daralmaktan ve durağanlıktan 
çıkacak, Üretmeye, büyümeye ve gelişme-
ye başlayacak, Türkiye sırtı pek, karnı tok 
insanlar ülkesi olma yoluna girecektir. Tür-
kiye yavaş yavaş doğrulmaya, ayağa kalk-
maya başlayacaktır. Hele bir de önümüz-
deki yaz sezonunda turizmde bir patlama 
olacağını şuanda düşünüyorum. Nedir bu? 
Örneğin dün itibariyle sadece Antalya’dan 
Türkiye’ye girmiş olan turist sayısına 
bakıyorsunuz ki geçen yıla göre yaklaşık 
50 bin artış var. Ve hamd olsun bütün bu 
ertelendi, engellendi yok efendim bilmem 
turistlerin gelişiyle ilgili otellerle yapılan 
anlaşmalar iptal edildi, bunların hepsi şu 

anda ortadan kalkmış vaziyette. Her geçen 
gün Antalya girişi artıyor. 

Türkiye genelindeki tabloya baktığımızda 
da yine geçen yılın aynı aylarına göre bu 
yıl şuanda çok daha fazla bir noktadayız. 
Bu da tabi bu yılın inşallah böyle devam 
ederse çok daha iyi bir konuma turist ge-
lişinin gerçekleşeceğini gösteriyor. Bütün 
göstergeler ve dünyadaki kimi gelişmeler 
bunu çok açık göstermektedir; işte o za-
man Türkiye bu yılın sonuna doğru sıçra-
ma noktasında bir gerçeği inşallah ortaya 
koymuş olacaktır.

Değerli dostlar… 

Size sadece hayalimden ya da gördüğüm 
bir düşten bahsetmiyorum. Ayan beyan 
gördüğümüz, hükümet olarak planladığı-
mız ve kontrol altında yürüttüğümüz bir 
süreçten, bir gerçekten, somut emareleri 
belirmiş gelişmelerden bahsediyorum. 
Önümüzdeki aylardaki gelişmeler sadece 
bunlardan ibaret olmayacaktır. Arkadaş-
larımın yoğun olarak üzerinde çalıştığı 
çok önemli bir başka konu da “Kamunun 
yeniden yapılandırılması” projesidir. Bi-
liyorsunuz, Türkiye’de yapısal reformlar 
çok uzun yıllardır tartışılmış, ama bir tür-
lü gerçekleşememiştir. Bunu gerçekleştir-
mek de bize nasip olacak inşallah. Bundan 
hiç endişeniz olmasın fakat bir şeyi burada 
ifade edeceğim. O da şu. Bazı gazetelerde 
ve televizyonlarda izliyorum okuyorum. 
Ortada daha henüz tasarısı olmayan fakat 
taslaklar şeklinde ilgili bakan arkadaşları-
ma gelen bir çalışmayı adeta sanki ortaya 
çıkmış da bunun üzerinde değerlendirme-
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sini yapan ve söyledikleri hemen hemen 
hiçbir şeyin hakikatle alakası olmayan ma-
alesef ifadeler yorumlar görüyorum. 

Şu ana kadar yazılanların, şuana kadar 
konuşulanların kadir ekseriyetinin bizim 
müzakere ettiğimiz konularla yakından 
uzaktan alakası yoktur. Bir defa buradan 
ister istemez bir gerçeği ifade edeceğim. O 
da şu. Türkiye’de ne yazık ki siyasi mesuli-
yetinin gereğini yerine getirmeyen, üniter 
devlet kavramını hala kavrayamamış siya-
siler var. Kimse AK Parti iktidarını üniter 
devlete karşı gösteremez. Ve kamunun 
yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışma-
lar da hatta ne üniter yapıyı tehdit edici 
bir anlayış, mantık olabilir ne de eyalet 
sistemi gibi bir mantık söz konusudur. Bir 
defa temel ilkeler olarak böyle bir şey söz 
konusu değildir. 

Bizim şu anda temel ilkeler noktasında 
özlemini çektiğimiz konu şudur. Türkiye 
eğer AB sürecini yaşıyorsa eğer ülkenin 
fiziki değişimini süratle gerçekleştirmeyi 
hedefliyorsa kesinlikle merkezi yönetimi 
daraltmalı, bunu ağırlıklı olarak taşraya 
taşımalı, bunun yanında da yerel yöne-
timleri güçlendirmelidir. Bunu damdan 
düşenler olarak konuşuyoruz. Eğer biz il-
lerde yapılması gerekenleri illerde yapmaz 
da bunları Ankara’da çözmeye çalışırsak 
ki bugüne kadar Türkiye’de her aklı selim 
sahibi bunu savunmuştur, bunu savun-
maktadır, Ankara’yı boğarsınız. Ve bugüne 
kadar da böyle olmuştur. Biz meseleleri 
yerinde çözmenin yanındayız. Yerel yöne-
timleri de güçlendirmekten yanayız. 

Nedir buradaki hedefimiz? Biz öncelikle 
imar disiplinini bütün illerimizde sağla-
yacağız. İki Türkiye genelinde bir plan 
bütünselliğini sağlayacağız. Bunu sağla-
madığınız sürece kusura bakmayın üstü 
şişhane altı kaval olur. İşte Esenboğa’dan 
çıkıyorsunuz, beldelerden geçiyorsunuz 
Ankara’ya gelene kadar yapılanmaları gö-
rüyorsunuz değil mi? Çağdaş Türkiye’nin 
modern Türkiye’nin acaba böyle bir estetik 
anlayışı olabilir mi? Böyle bir imar anlayışı 
olabilir mi? Böyle bir planlama anlayışı 
olabilir mi? 

Olmaması lazım ama var. Niye çünkü bel-
de belediyelerinde bakıyorsunuz yanında 
bir ciddi manada mimarı yok, mühendisi 
yok, çevre mühendisi yok, bir arkeologu 
yok, sanat tarihçisi yok. Ama o orada ne 
yapıyor plan yapıyor. Ve bakıyorsunuz bir 
belde belediyesinde bir ilçe gidiyor tabi 
orada dev bir araziyi alıyor ve bu arazi üze-
rinde istediği gibi binasını yapıyor, niye? 
E belediye orada garip, zayıf, bir de araba 
hediye ediyor. Veya bir araç hediye ediyor. 
Orada istediği binayı, istediği planı yapı-
yor. Ve biz şimdi bu çalışmayla bir şeyi ger-
çekleştireceğiz Türkiye’mizde. Türkiye’nin 
kadastral çalışmalarını bir defa bitirmeyi 
hedefliyoruz. Bu bir. İki Türkiye’deki plan-
sız bir yer kalmaması gerekir. Bunu he-
defliyoruz. Üç imarsız bir yer kalmaması 
gerekir, bunu hedefliyoruz. Yapılan budur. 

Ve  ş i m d i  s o r uyo r u m  b e n  ö z e l l i kl e 
Türkiye’de parlamento çatısı altında bulu-
nan tüm milletvekillerimize sesleniyorum. 
Allah aşkına Türkiye’de il belediyeleri 
var değil mi? Bunların adı il belediyesi. 
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Gerçekten il belediyesi mi, değil. Ne ya? 
Merkez ilçe belediyesi. Neden? Çünkü o sa-
dece merkez ilçesine hitap ediyor da onun 
için. Oyunu da oradan alıyor da onun için. 
Şimdi biz niçin tabelayla kendimize farklı 
bir konum çiziyoruz. Gelin işin gerçeğini 
yapalım. Ha ne olabilir bu? İlleri biz koor-
dinatör belediyeler haline getirebiliriz. İl 
belediyelerini ve tüm mülki sınırlar içeri-
sinde tüm belediyelerin bir koordinatörü 
olabilir il belediyesi. Ve bütün meclis üye-
leri bu belediyelerin sınırları içerisinden 
seçilecek kişilerden oluşur ve her belediye 
başkanı da bu meclisin doğal üyesi olabilir. 
Ve böylece bir güçlü belediyeciliğin adımı-
nı atabiliriz. Ve her belediye yine aynı şe-
kilde planla ilgili çalışmalarını yapar ama 
bütün bu planların onayı o koordinatör 
belediyeden geçsin. Niye? İmar disiplini 
açısından buna ihtiyacımız var. Plan disip-
lini açısından buna ihtiyacımız var. 

Aynı şekilde bir bütünselliği de ne yapa-
rız, ortaya koyarız. Önüne gelen istediği 
gibi imar, istediği gibi plan yapmaz. Ve 
burada biz kültürel altyapıda düşünmek 
durumundayız. Çevreyi düşünmek du-
rumundayız. Yani benim ülkeme gelen 
bir turist, bir yabancı geldiği zaman her 
hangi bir vilayete gittiğinde çok farklı bir 
yapılanmayı görebilmeli. Döndüğünde de 
şunu anlatmalı. Ben Kars’a gittim farklı 
bir yapılanma gördüm, Nevşehir’e gittim 
farklı gördüm, Düzce’ye Trabzon’a gittim 
farklı bir yapılanma gördüm, Trakya’ya 
gittim farklı bir yapılanma gördüm, 
Güneydoğu’ya gittim farklı bir yapılanma 
gördüm. Bu ne zenginliktir demesi lazım. 

Ama şimdi böyle bakıyorsunuz aman Ya-
rabbi, bölgelerimizin bu kadar güzellikleri 
var. Şimdi siz Safranbolu’ya gidin Safran-
bolu evlerinin arasından bir ucube çıkı-
yor. Acayip acayip şeyler. Neymiş bunlar 
modern bina efendim. Ne modern binası. 
Orada siz katlediyorsunuz bir ülkenin kül-
tünü, yok ediyorsunuz. Bu nereden kay-
naklanıyor. İşte bu yönetimlerdeki bu tür 
duyarsızlıklardan. İşte biz bunu başarma-
ya çalışıyoruz. Hedefimiz burada budur. 
Lütfen kasıtlı olarak bizim bu samimi niye-
timizi bazıları farklı istikametlere çekmek 
istiyorlar. Boşuna uğraşmasınlar. Ve bizim 
bu noktadaki üniter devlet yapısıyla alaka-
lı anlayışımızı da eyalet yapısıyla böyle bir 
yan yana sokup, efendim bunlar eyalet ya-
pısı getiriyorlar. Hiç alakası yok. Çünkü bu 
yapıda bir defa kanun koyma gibi bir yetki 
yerel yönetimlere de öbür taraftan il özel 
idarelerine de verilmiyor. Böyle bir şey söz 
konusu değil. 

Türkiye tabi, hepinizin bildiği üzere, geç-
mişte hatırı sayılır büyüme hızlarını yaka-
ladığı dönemleri de yaşadı. Ama kamunun 
yapısı, maalesef devletin hantallığı, kadro-
lardaki şişkinlik, kimi çalışanlardaki vur-
dumduymazlık ve giderek artan yolsuzluk 
ve usulsüzlük, özel kesimce sağlanan bü-
yümeyi yutmuş ve kısa sürede Türkiye’nin 
tekrar dar boğaza girmesine neden olmuş-
tur. Bu nedenle, Türkiye’nin imkanlarını 
ve kaynaklarını tüketen bu hantal yapının 
özlü bir biçimde değiştirilmesinin zamanı 
çoktan gelmiş, geçmiştir. Aksi halde, bir 
kara delik gibi ortada duran bu yapı devam 
ettikçe bulunacak yeni kaynaklar da bu 
dipsiz kuyu tarafından yutulup yok edi-
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lecektir. Bunun için merkezi yönetimiyle, 
bakanlıklarıyla, bağlı, ilgili ve ilişkili kuru-
luşlarıyla, taşra teşkilatlarıyla, yerel yöne-
timleriyle kamunun yeniden yapılandırıl-
ması zaruri ve kaçınılmazdır. Ve üstelik bu 
değişim ve dönüşüm her kesimin talebi ve 
beklentisidir.

AK Parti, 3 Kasım’da Meclis’e yansıyan 
büyük halk desteğinin, bu değişim ve 
dönüşümü gerçekleştirelim diye var 
olduğunu ve devam ettiğini biliyor. AK 
Parti hükümeti olarak bizim bildiğimiz 
bir başka şey de: Türkiye’nin makus tali-
hinin değişmesinin, planlanan bu işlerin 
gerçekleşmesine bağlı olduğudur. Türkiye 
bu kısır döngüden muhakkak çıkacaktır. 
Yeter ki; kimse Türkiye’nin yeniden geli-
şen üretme heyecanını, büyüme arzusunu, 
devletle barışma isteğini, geleceğin mutlu 
ve müreffeh dünyasına yürüyüşünü engel-
lemeye kalkışmasın. Kimse bu yürüyüşte 
Türkiye’yi tökezletmeye kalkışmasın. 

Bunun yolu ve yöntemi; Türkiye’ye çok za-
man kaybettiren eski siyaset anlayışından 
uzaklaşmaktır. Kısır ayak oyunlarından, 
çatışmalardan ve gerginliklerden medet 
ummamaktır. Biz hükümet olarak bu ko-
nudaki hassasiyeti gösterme konusunda 
bugüne kadar titiz davrandık, bu tavrımız 
bundan sonra da aynı şekilde devam ede-
cektir. Bu hassasiyete herkes itina göster-
melidir, ama herkes. İnanıyorum ki siz de-
ğerli arkadaşlarım bu hassasiyeti gösterme 
konusunda gerekli özeni gösteriyorsunuz 
ve göstereceksiniz. Hiç kimse, devletin en 
alt biriminden en tepe noktasına kadar hiç 
kimse layüsel değildir. 

Değerli arkadaşlar… 

Kimse Türkiye’yi adalet arayışından ve 
kalkınma arzusundan alıkoymamalıdır, 
alıkoyamaz. Bu anlamda Türkiye’nin he-
defleri ve varması gereken menzilleri var-
dır. İnsanımızın mutluluğu için içerde ya-
pısal reformlar, toplumsal barış, ekonomik 
gelişmeler devam ederken Türkiye’nin bü-
tün komşularıyla iyilik ve iyi münasebet 
kurma gayretlerini, farklı konuma oturma 
gayretlerini de ben hiçbir zaman hoş karşı-
lamıyorum. Ve biz bir defa tüm komşula-
rımızla gerek Doğu’da, gerek Batı’da gerek 
Kuzey’de, gerek Güney’de ilişkileri geliş-
tirmeye gayret ediyoruz. Stratejik ortaklık-
ları güçlendirilmeye gayret ediyoruz. En 
önemlisi AB üyeliği gerçekleştirilmelidir 
diyoruz. 

Biz hükümet olarak bu yolu yürümeye ve 
bu hedefleri yakalamaya azimliyiz, Türki-
ye AB üyeliğini yakalamak için çalışacak-
tır. Bunun için Kopenhag kriterlerini hem 
yasal düzenleme olarak, hem uygulama 
olarak eksiksiz yerine getirecektir. Türk 
halkı hiçbir Avrupa ülkesinden daha az 
demokrasiye, insan haklarına, hukuk üs-
tünlüğüne ve sivil inisiyatifin gelişmesine 
layık değildir. Demokrasinin de, insan hak-
larının da, hukuka uygunluğun da eksiksiz 
uygulandığı bir ülke olacaktır Türkiye. 

Bunun için yasalarımızın değişmesi 
gerekiyorsa elbirliğiyle değiştireceğiz, 
yapısal değişim ve dönüşüm gerekiyor-
sa yapacağız, zihniyet ve algılamaların 
revize edilmesi gerekiyorsa bundan da 
kaçınmayacağız. Buna direnecekler, sta-
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tükoyu korumaya çalışacak olanlar çıka-
bilir. Unutmayınız ki Türkiye’ye zaman 
kaybettirenler, Türkiye’nin imkan ve kay-
naklarını boşuna harcayanlar, kamunun 
imkanlarını çarçur edenler, statükonun 
korunması için direnenler, yolsuzluklara 
ve usulsüzlüklere bulaşanlar iddia edildiği 
gibi sadece siyasiler değildir. Geçmiş dö-
nemin başarısızlıklarından ve yanlışların-
dan en az siyasiler kadar o dönemin bazı 
bürokratları da sorumludur ve mesuldür. 
Halkımız 3 Kasım seçimleri ile sorumlu 
siyasetçileri tasfiye etti. Peki sorumlu kimi 
bürokratlar ne olacak, hem hataya, yanlışa 
ortak olacak, hem hesap vermeyecek, hem 
de yine onlar köşe başlarını tutacak. Yine 
değişime direnmeye devam edecekler. 
Yine kara deliklerin kapanmaması için 
çaba gösterecekler. Yine umutsuzluk ve 
karamsarlık yayacaklar ortalığa. 

Bunlara yeter artık denmeyecekse, bun-
lara yetkileri kadar sorumluluklarının da 
hesabı sorulmayacaksa o zaman seçimleri 
niye yapıyoruz? Seçimleri 4 veya 5 senede 
bir parlamento sıralarını dolduran insan-
ları değiştirmek için mi yapıyoruz sadece, 
bu millete saygısızlıktır, bu halkımıza 
karşı sorumsuzluktur, bu demokrasiyle 
ve milli irade kavramıyla dalga geçmektir. 
Ama AK Parti bunların hiç birisini yapma-
yacaktır. AK Partinin her zaman birinci ön-
celiği milletimizin talepleri ve beklentileri 
olacaktır. 

Yine yeri gelmişken söyleme gereğini 
duyuyorum. Kimi zaman bizim kamuo-
yu ve millet iradesine vurgu yapmamız 
bazı siyasilerce eleştiri konusu yapılıyor. 

Bundan niye rahatsız olunur anlayabil-
miş değilim. Siyasi partiler niçin vardır? 
Anayasal kurumların varlık sebebi nedir? 
Adaletin önemi nedendir, kalkınma niye 
gereklidir? Demokrasinin manası nedir, 
hukuk diye bir kavrama niye ihtiyaç 
vardır? Bütün bunların cevabı insan için 
olduğunu söylemek zorundayız. Vatan-
daşlarımızın mutluluğu, huzuru, güven 
içinde yaşaması, yarınından emin olması 
için değil mi? Öyleyse millet adına çalış-
manın, milletin sesine kulak vermenin 
eleştirilecek neresi var? 

Bu bağlamda üzerinde durmamız gereken 
bir başka husus da şu: Sözünü ettiğimiz bu 
çevreler vatandaşlarımızın sesine kulak 
vermeyi eleştiri konusu yapabildikleri gibi. 
Halkımızın oylarıyla şekillenmiş AK parti 
meclis çoğunluğumuzu da hazmetmekte 
hala zorluk çekiyorlar. Biz her fırsatta mec-
liste neredeyse Anayasa”yı değiştirecek bir 
çoğunluğa sahip olmamıza rağmen, sadece 
sayısal çoğunluğumuza yaslanarak politi-
ka yapmayacağımızı söyledikçe, kimi çev-
reler sanki hiçbir zaman bunu kullanma 
hakkımız yokmuş gibi davranıyorlar. Biz 
sadece sayısal çoğunluğumuza dayanan 
bir yönetim anlayışını benimsemediğimizi 
söyledikçe, demokrasi bilinci eksik kimi 
siyasiler, bunu, sayısal çoğunluğumuzun 
hiçbir değer ifade etmemesi gibi sunmaya 
çalışıyorlar. Bu siyasiler demokrasiyi de, 
bizim katılım anlayışımızın değerini de 
bilmiyorlar. Bu siyasilerin iktidar ve mu-
halefet kavramlarının ne işe yaradığından 
da haberleri yok. Bunu da hatırlatmak 
istiyorum.
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Tabii ki sadece sayısal çoğunluğa indirgen-
miş bir yönetim anlayışı katılımcı demok-
rasi ile bağdaşmaz, ama bunların zannet-
tikleri gibi sayısal çoğunluk ihmal edilecek 
bir şey değildir. O sayısal çoğunluğu parla-
mentoya gönderen millettir. Bunun arka-
sında millet vardır. Ancak bu yolla iktidar 
ve muhalefet kavramları oluşabilmektedir. 
Fakat bazı siyasiler, her sözü aşırı biçimde 
anlayarak 3 Kasım seçimleri ile elde edilen 
gelişmelerin değerini ne yazık ki anlamış 
değiller. Fakat AK Parti tüm bu kavramları 
ve pratikleri, laik, demokratik ve sosyal 
hukuk devleti prensibine uygun olarak ha-
yata geçirmek konusunda kararlıdır.

Şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Biz ger-
ginlik, çatışma, didişme istemiyoruz. Hiç 
bir zaman bunun peşinde de olmayacağız. 
Hiçbir zaman bunun tarafı olmayacağız 
ve ben tüm arkadaşlarımı bu hassasiyet 
içerisinde görüyor ve kutluyorum. Aksine 
temel meseleleri hem siyasi platformda, 
hem kamuoyunda bir uzlaşmayla, bir top-
lumsal diyalogla çözmekten yanayız. Ama 
bu hiçbir zaman halkımızın bize verdiği 
gücü kullanmayacağız ve çürümüş siyasi 
ilişkilere teslim olacağız şeklinde anlaşıl-
mamalıdır. 

İşte az önce söylediğimiz kamunun yeni-
den yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalarda 
da şuandaki çalışmaları arkadaşlarımız 
yürütüyor ve bu çalışmalar artık net-
leşen bir taslak haline geldikten sonra 
ana muhalefet partisi başka olmak üzere 
parlamento dışındaki bütün siyasi parti-
lere, sivil toplum örgütlerine, ilgili olan 
tüm kişi veya kuruluşlara gönderilecek 

ve onların bilgileri düşünceleri alınacak. 
Ondan sonra Türkiye genelinde bir şura 
düzenleyeceğiz. Ve bu şurada yine bu ça-
lışma değerlendirilecek. Bu şuradan sonra 
meclise getireceğiz. Yani bu kadar geniş bir 
katılımcı anlayışla biz bu çalışmayı inşal-
lah netleştirmek ve yasa haline getirmeyi 
hedefliyoruz. 

Sizlerin tabi bu heyecanını ben bu hafta 
sonu Denizli ziyaretiyle de paylaşmak is-
tiyorum. Bakınız Türkiye şuanda sizin bu 
heyecanınızı aynen yaşıyor. Denizli’de açı-
lışlarımız oldu ve açılışlar esnasında hamd 
olsun bundan üç kadar önce temelini attı-
ğımız Aydın-Denizli arasındaki duble yol. 
Hani zaman zaman duble yolu hazmede-
meyip, duble vergi diye iddia edenlere it-
haf olunur. Tavsiye ederim yolları düşürse 
şöyle Aydın-Denizli arasındaki 126 km’lik 
yolun nasıl hızla yürüdüğünü ve inşallah 
verdiğimiz tarihte de nasıl açılacağını git-
sin bir görsünler. Aynı şekilde Aksaray’ı 
da gidip bir görsünler. Yani şuana kadar 
yaklaşık 1250 km’lik temeli atılmış bu 
yollar var. Biz azimle, kararlılıkla bunları 
sürekli olarak takip etmek ve verdiğimiz 
sözleri yerine getirmenin bahtiyarlığını 
yaşıyoruz. Ancak sadece biz değil halkımız 
da yaşıyor. Halkımızın nasıl cadde kenarla-
rında dizilip bizimle aynı heyecanı yaşadı-
ğını gördüm. 

Sanayilerimizin şu ifadeleri gerçekten bizi 
duygulandırdı. Siz bize güven verdiniz biz 
de işte bu fabrikalarımızın temelini attık 
ve kısa zamanda bunları bitirdik. Ve şu-
anda burada ben 3500 kişi çalıştırıyorum. 
Bir işadamı. Ee şimdi bunlar alkışlanacak, 
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başımızın üstüne taşıyacağımız işadamları 
olacak. Ve tabi o tesisleri gezdiğimiz de 
bir Denizli’nin Türkiye ihracatında nasıl 
önemli bir rol oynadığını gördükçe o za-
man şunu da tabi daha iyi kavradık. 81 
vilayetimizin her biri bir Denizli olabilir ve 
gelin biz onların önünde engel olmayalım. 
Ön açalım, teşvik edelim, heyecanı verelim 
ve bu tesisler açıldıkça da işsiz insanla-
rımıza iş doğsun. Çünkü onlara devlet 
olarak biz fabrikalar kurup gelin çalışın 
demeyeceğiz. Devlet bu işi yapmayacak. 
Devlet sadece Türkiye’deki müteşebbis 
ruhu teşvik edecek. Ve bu ruhun önündeki 
engelleri kaldıracak. 

İşte biz bunu yapacağız ve buna talibiz. Bu-
nun heyecanını yaşıyor ve her ay, haftalar, 
devletin kendi attığı adımlar ve bunlarla 
birlikte de inşallah gelişmeleri hep birlikte 
takip edecek ve geçiştiremeyeceğiz, geçiş-
tiremeyeceksiniz. Sizlerin bu millete hiz-
met yolundaki vakitlerinizi en iyi şekilde 
değerlendireceğinize olan güvenim tam. 
Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyor, ça-
lışmalarınızda başarılar diliyorum. Hayırlı 
haftalar temennisiyle.
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AK Parti Maltepe İlçe Teşkilatı’nın 1. Olağan 
Kongresi’ne katılan Erdoğan, burada yaptığı 
konuşmada, AK Parti’nin kurumsallaştığını 
ifade ederek, İstanbul’da gerçekleştirilecek 
il kongresi ve Ankara’da yapılacak büyük 
kongreden sonra bu kurumsallaşmanın 
tamamlanmış olacağını söyledi. Seçimler-
de aldıkları yüzde 34 oy oranına rağmen 
yüzde 66 temsil oranına sahip olduklarını 
ve bunun hiçbir zaman ayaklarının yerden 
kesilmesini gerektirmeyeceğini vurgulayan 
Erdoğan, bunun kendilerine büyük sorum-
luluk yüklediğini bildirdi.

Erdoğan, önümüzdeki Perşembe günü 81 
ilin valisini Ankara’da toplayarak, ‘‘her ilin o 
ile mahsus helvasını yapmalarını isteyecek-
lerini’’ kaydederek, bir ilin sınırından diğer 
ilin sınırına kadar yollarını bitireceklerini 
bildirdi. Hedeflerinin 4.5 yılda 15 bin kilo-
metre duble yolun yapımını gerçekleştir-
mek olduğunu belirten Erdoğan, ‘‘Bu hedefe 
varırız ya da varmayız. Biz bu yolda olaca-
ğız’’ diye konuştu. Erdoğan, Eskişehir’de 
duble yol temelini attıklarını, bu ay da 
Ankara-Eskişehir raylı sisteminin temelini 
atacaklarını anlattı. İstanbul-Eskişehir arası 
raylı sistem temelinin hazırlığını da yaptık-

larını kaydeden Erdoğan, İstanbul-Ankara 
arasını raylı sistemle 3.5 saatte almanın 
mümkün olacağını bildirdi. 

Erdoğan, Ocak 2003’te Türkiye’nin ödemesi 
gereken borç miktarının 72.5 milyar dolar 
olduğunu, ama bunu anamuhalefet partisi 
lideri Deniz Baykal’ın bilmediğini savundu. 
Erdoğan, buna rağmen işi döndürmeye baş-
ladıklarını, ardından Irak olayının patladığı-
nı, AB ve Kıbrıs süreciyle büyük bir yükün 
geldiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin, Irak 
savaşında hiçbir evladının yara almasına ze-
min hazırlamadan, en ufak darbe almadan 
bu işten çıktığını dile getirdi. Bu yıl 14-15 
milyon turist sayısına ulaşmayı hedefledik-
lerini, ancak bunun da yeterli olmadığını 
vurgulayan Erdoğan, sadece İstanbul’da 30 
milyon turist hedefini yakalamak için altya-
pı çalışmalarına başladıklarını bildirdi. 

‘‘Ben ‘sürpriz kaynak’ dediğim zaman, bazı 
köşe yazarları ve siyasiler ‘ekonomide sürp-
riz kaynak olmaz’ dediler. Ben ‘tüccar siya-
set’ dediğim zaman, ‘ekonomide böyle bir 
kavram yok’ dediler. Öğren o zaman böyle 
bir kavramı. Çünkü biz siyasette statüko-
culuğu aşarak geliyoruz. Bugüne kadar ol-

AK Parti Maltepe Ilçe Kongresi 

İstanbul | 4 Mayıs 2003 
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mayabilir, ama bundan sonra olacak. Bunu 
öğreneceksin. Tüccar siyaset yapacağız. Yani 
özel sektörün yönetim mantığı neyse, kar-
zarar dengesini nasıl hesaplıyorsa, devleti 
yönetenler de böyle hesaplayacak. Her şey 
parayla olmuyor, parasız da iş yaptırılabilir. 
Bunu öğreneceksiniz...’’

Erdoğan, Türkiye’nin içinde bulunduğu 
borç sarmalına karşı büyük bir arazi zengin-
liği bulunduğunu ve orman vasfını yitirmiş 
5 milyar metrekarelik bu arazilerin üzerin-
de 400 bin yapı olduğunu söyledi. Bu arazi-
leri satarak 25 milyar dolar gelir elde etmeyi 
planladıklarını anlatan Erdoğan, TBMM 
Genel Kurulu’nda buna imkan tanıyan ana-
yasal değişikliğin 366 oyla geçtiğini, ikinci 
oylamada bu sayının 367’ye ulaşması halin-
de 25 milyar doları da bulacaklarını kaydet-
ti. Bu konuda vatansever milletvekillerinin 
hassasiyet göstermesini isteyen Erdoğan, 
CHP’yi de bu konudaki tutumunu yeniden 
gözden geçirmeye davet etti. Erdoğan, bu yıl 
sonuna kadar özelleştirmeyi büyük ölçüde 
bitirmiş olacaklarını belirtti.

Türkiye’de 11 ay sonra yerel seçimlerin 
yapılacağına da işaret eden Erdoğan, bu 
seçimlere AK Parti’nin çok farklı girmesi 
gerektiğini söyledi. Erdoğan, ‘‘Biz, Türki-
ye’deki belediyelerin büyük çoğunluğunu 
almalıyız. Buna inancımız var mı? Bu bizim 
için çok önemli. Bunu başarmamız lazım’’ 
dedi. Tuzla-Harem arasındaki raylı sistemin 
bu dönem biteceğini, tüp geçit projesinin 
de hazır olduğunu belirten Erdoğan, raylı 
sistemle Tuzla’dan Halkalı’ya kadar gidile-
bileceğini kaydetti. Erdoğan, ‘‘Artık çuf çuf 
dönemini nostaljik olarak yaşayacağız’’ diye 

konuştu. Bu süreçte AK Parti üzerinde ve 
içinde virüs gibi çalışanların da olacağını 
ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: 

‘‘Ben sizden şunu istiyorum; Bu, hizmet 
yarışı. Ehliyet-liyakat çok önemli. Gazeteler 
yazıyor ya kadrolaşma, kadrolaşma, kad-
rolaşma... Bunların hiçbirinin aslı-astarı 
yoktur. 53’üncü, 54’üncü, 55’inci, 56’ıncı 
ve 57’inci, bütün bu hükümetlerin ilk 5 ay 
10 günde yaptıkları ortalama atamalar ve 
Çankaya’dan dönenler oran itibariyle yüz-
de 2-4 arasında, ama bizim dönemimizde 
yüzde 29. Bizim sayımız onların dönemine 
göre daha az. Cuma günü Ulusa Sesleniş 
programında, atamalarla ilgili tablo olarak 
tek tek rakamlar vereceğim. Bir siyaset, üst 
yönetime geldiği zaman ekibiyle gelmeli ve 
gitmelidir.’’

Erdoğan, kamu bankalarının yönetimini 
değiştirdikleri için eleştirildiklerine de deği-
nerek, ‘‘Bunların yönetiminde bu bankalar 
iflas etmedi mi? Krediler batık çıkmadı mı? 
Bunları nasıl savunuyorsunuz?’’ dedi. AK 
Parti’nin muhafazakar demokrat bir parti 
olduğuna, ne dini ne de dinci bir parti olma-
dığına dikkat çeken Erdoğan, kimsenin bu 
yakıştırmayı yapmamasını istedi. Belediye 
başkanlığı için aday olacakların partinin 
il, ilçe ve belde teşkilat başkanlığına aday 
olmamasını da isteyen Erdoğan, teşkilatlara 
seçileceklerin bugünden itibaren 11 ay son-
ra yapılacak yerel seçimlerin hazırlıklarına 
başlayacaklarını kaydetti. Erdoğan, ‘‘Adam 
adama markaj anlayışıyla çalışacaksınız. 
Ulaşılmayacak ev kalmayacak’’ dedi. 
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AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, TBMM Grup toplantısın-
da yaptığı konuşmada güncel konulara 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdo-
ğan, Çeltiksuyu YİBO’da can veren çocuk-
lar için ayrıca düşünmek gerektiğini ifade 
ederek, bazı sorumsuzlukların ve yolsuz-
lukların neticesi olan olayları ‘‘kader’’ diye 
geçiştirmenin mümkün olmadığını vurgu-
ladı. Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Bu olay, kamu otoritesinin devlet imkan-
larını nasıl kullanıldığını bütün çıplaklığı 
ile ortaya koymuştur. Türkiye yıllardır, 
hatta 10 yıllardır har vurup harman sa-
vurma mantığı ile yönetildi. İyi niyetli 
vatan evlatları gerek mevcut sorunları ve 
muhtemel sorunları önleyici konularda 
kafa yordular, öneriler geliştirdiler. Bizden 
çözüm istediler, ancak ne yazık ki bizler 
çözüm üretemedik. Ülkenin temel sorun-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 6 Mayıs 2003 
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ları büyüdü, hiçbir sorun sistemin uygu-
lama biçiminden bağımsız olarak ortaya 
çıkmayacağı ve sistem iyi işletilmeden 
çözülemeyeceği için Ankara, Anadolu’nun 
talepleri altında ezilip kaldı. Bakın her 
acının, her felaketin ardından esasında 
tartıştığımız bir zihniyettir. Yeraltında fay 
kırıklıklarından önce, bağışlayın söylemek 
zorundayım, kırılan ar damarlarıdır. Birbi-
rini tetikleyerek kırılan bu iki faydan son-
ra malzemeden çalmayı alışkanlık haline 
getirenlere, yolsuzluktan ve usulsüzlükten 
beslenenlere gün doğmuştur. Türkiye’nin 
temel sorunu adalet ve kalkınmadır. Sorun 
sadece inşaat malzemesi çalmaya indirge-
nemez. Depremlerden sonra ortaya çıkan 
felaketler aslında geçmişten bugüne miras 
kalmış bir yönetim sorununun sonucudur. 
Malzemeden çalmanın arkasında ahlak 
hırsızlığı, demokrasiden çalmak, hukuk 
kapkaçcılığı, siyaset yankesiciliği ve kamu 
yönetimi kalpazanlığı vardır.’’

Bu sorunların çözümünün, Türkiye’nin 
imkanlarının birlikte düşünerek doğru si-
yaset, tam demokrasi ve ciddi bir yönetim 
anlayışı ile ülkeyi kalkındırmaktan geçti-
ğinin altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

‘‘Sadece mevcut sorunların çözümü değil, 
orta ve uzun vadede ülkemizin karşılaşa-
bileceği her türlü sıkıntıya karşı önlem 
almak bizim öncelikli görevimizdir. Ülke-
mize ve insanımıza karşı borcumuzdur. 
Milletin sesi olan AK Parti, kamu yönetimi 
kalpazanlığına, siyaset yankesiciliğine, 
ahlak ve hukuk kapkaçcılığı ve demokrasi 
hırsızlığına son vermek için işbaşına gel-
miştir, bu böyle bilinmelidir.’’

Kamu binalarının belli bir iç denetim 
sistemi ile yapıldığını, dışarıdan denetlen-
mediğini anımsatan Erdoğan, Bakanlar 
Kurulu’nun dün yaptığı toplantıda bütün 
kamu binalarının, öncelikle okul, hasta-
nelerin tek tek elden geçirilmesi kararının 
alındığını anımsattı. Cumhuriyet tarihin-
de ilk defa devletin bu kadar seri deprem 
mahalline ulaştığını vurgulayan Erdoğan, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un sa-
bah saat 06.00’da deprem bölgesine ulaştı-
ğını, kendilerinin de bölge milletvekilleriy-
le birlikte Ankara’dan hareket ederek saat 
10.30’da deprem bölgesine vardıklarını 
anlattı.

Bingöl’de şu ana kadar 12 bin çadır dağı-
tıldığını, bunun fazla olduğunu anlatan 
Erdoğan, ‘‘Ama her kişi bir çadır isterse o 
zaman ihtiyaca cevap verilemez. Ama ça-
dırlar bir aileye çok rahat yetecek durum-
da’’ dedi. Deprem konusunda ‘‘perde arkası 
değerlendirmesi’’ yapacak durumda olma-
dığını, konuyla ilgili olarak spekülasyonlar 
yapıldığını kaydeden Erdoğan, bunun hem 
siyaset hem de başka çevrelerde bulundu-
ğuna dikkati çekti. Depremden hemen son-
ra Bingöl’e giderek vatandaşların yaşadığı 
acıyı yerinde gördüklerini, yaralıların tek 
tek hatırını sorduklarını ifade eden Erdo-
ğan, o andan itibaren deprem sonrasının 
hesabını yapmaya başladıklarını, tespitle-
re göre 2500 konut yapılması gerektiğini, 
Toplu Konut İdaresi’nin çalışmalara baş-
ladığını ve en geç 8 ay içinde konutların 
bitirilmesinin hedef lendiğini bildirdi. 
TOBB’un 500 konutun yapımını üstlendi-
ğini, bunun yanı sıra çeşitli kampanyalar 
başlatıldığını hatırlatan Erdoğan, bunların 
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İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınarak yapıl-
ması gerektiğini söyledi. Erdoğan, ‘‘Çünkü 
bunlar spekülasyona açık olaylar. Buna 
meydan vermemek gerekir. Tek elden ya-
pılması gerekiyor bu işlerin. 

Tunceli Pülümür’de yaşanan depreme 
de değinen Erdoğan, depremde evlerini 
kaybeden her aileye altta ahır üzerinde 
konut olmak üzere 100 konut yapılacağını 
ve bunların 6-8 ay içinde bitirilip deprem-
zedelere dağıtılacağını bildirdi. ‘‘Bütün 
bunlar bizim hassasiyetimizdir. Bunları 
arkaya bırakmamız mümkün değil’’ diyen 
Erdoğan, Bingöl’de çıkan olaylara yöre 
halkının prim vermesinin mümkün olma-
dığını, ilk gün halkın durumunu gördük-
lerini söyledi. Erdoğan, olayların tasvip 
edilecek hali bulunmadığını belirterek, 
kırıp döken anlayışı dışarıdan gelen art 
niyetli kişilere bağladı. Erdoğan, ‘‘Bunları 
açıklamak zorundayım. Çünkü benim 
ülkemin insanı bu tür olaylar karşısında 
hazırlıklı olsun. Bu olayları istismar etmek 
isteyenlere ülkede yer olmasın. Bu kültürü 
benim insanım kavrayacak, buna inanı-
yorum’’ dedi. Erdoğan, kendilerinin saat 
10.30’de deprem bölgesinde olduklarını, 
ancak bazılarının çıkıp ‘‘Hükümet nerede, 
milletvekilleri nerede?’’dediklerini aktara-
rak, şöyle konuştu:

‘‘İnsaf... Biz saat 10.30’ta oradaydık. Mar-
mara depremine 2 gün gitmeyenler var. 
Ben bunları konuşmaktan bile tereddüt 
ediyorum. Bunlar bizim görevimiz, artıla-
rımız değil. İnsan bakar kör olduğu zaman 
bunlara ne yapacak? Bunlar alıp da bu 
deprem olayını laiklikle ilişkisini kuracak 

kadar merkezden sapma siyaset anlayışı 
var. Bunları ne yapacağız? Derdimiz bun-
ları aşmak.” 

Başbakan Erdoğan konuşmasında Kamu 
Yönetimi Reformu’na da değindi. ‘‘Bizim, 
ülkemizin başına uzun yıllardır musallat 
olan adama iş bulma gibi bir kaygımız asla 
yok ve olamaz. Bizim kaygımız, ehliyetli, 
liyakatli ve bunu ispatlamış insanları işin 
başına koymaktır’’ diyen Erdoğan, bu 
yüzden Kamu Yönetimi Reformu’nu ha-
yati derecede önemsediklerini vurguladı. 
Reformun bugünün meselesi olmadığını, 
1940’lı yıllardan bu yana Türkiye’nin gün-
deminde bulunduğunu hatırlatan Erdo-
ğan, ancak demokratik süreçlerle iktidara 
gelen hükümetlerin, reform konusunda 
cesaret gösteremediklerini, kamu yöne-
timinde reform çalışmalarının daha çok 
olağandışı dönemlerde gündeme geldiğini 
ama sonuçlanamadığını kaydetti. Gelinen 
noktada kamu yönetimini bütünlüklü 
bir tarzda ele alan, hem kurumsal hem 
de süreçlere ilişkin düzenlemeleri baştan 
aşağı yeniden değerlendiren bir reformun 
kaçınılmaz olduğuna işaret eden Erdoğan, 
Türkiye’yi ‘‘Yönetemeyen demokrasi’’ gö-
rüntüsünden kurtarmak gerektiğini vur-
gulayarak, şöyle devam etti:

‘‘Devlete ve kamu otoritesini kullananlara 
sinmiş olan idari zihniyetin demokratik 
süreç içinde dönüştürülmesi gerekir. 
Kamu otoritesini kullananların, bürokrat-
ların ilk ve temel görevi kamuya hizmettir. 
Bize göre memuriyet ayrıcalıklı ve doku-
nulmaz bir konumun adı olmamalıdır. 
Memur, topluma tepeden bakan, işi yoku-
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şa süren, vatandaşa güçlük çıkaran kişi 
değil Batıdaki anlamıyla “civil servant” 
yani kamu hizmetçisi olmalıdır. Bu zihni 
dönüşümü gerçekleştirmek ve bu ideali 
başarmak zorundayız.’’

Erdoğan, Kamu Yönetimi reformunun, 
toplumla devlet arasındaki mesafeyi 
daraltacak, toplumla devleti yakınlaştı-
racak, toplumun sesinin yönetimde daha 
çok yankılanmasını sağlayacak adımların 
atılması açısından da önemli olduğunu 
söyledi. Reform teşebbüsünü ‘‘Türkiye 
eyaletlere bölünüyor’’ ya da ‘‘Cumhuri-
yetin temel ilkelerinden ödün veriliyor’’ 
gibi asılsız gerekçelerle ve sorumsuz 
yaklaşımlarla baltalamaya çalışmanın 
kimsenin yararına olmadığını kaydeden 
Erdoğan, idari yapının ve süreçlerin 
demokratikleştirilmesinin, Türkiye’nin 
potansiyellerini harekete geçireceğini, 
milleti sistemin gerçek sahibi yapacağı-
nı, ayrıca sistemin de sağlam temellere 
oturacağını söyledi. Erdoğan, çabalarının 
‘‘milleti sistemin sahibi kılmak’’ olduğu-
nu dile getirerek, ‘‘Herkesten ricam, nega-
tif enerji yayan, kötümserliğe kilitlenen, 
umutları kırmaktan haz alan anlayışla 
mücadele etmeleridir’’ dedi.

Başbakan Erdoğan, konuşmasında, AK 
Parti’nin bürokraside kadrolaştığı iddia-
larına da yanıt verdi. Hükümet’in hangi 
şartlarda iktidarı devraldığının herkes 
tarafından bilindiği kaydeden Erdoğan, 
her gün, geçmişin dağ gibi önlerine getir-
diği sorunlarla yüzleştiklerin dile getirdi. 
Bütün olumsuz şartlara rağmen her şey 
iyileşme yolundayken olumlu gelişmeler-

den ve istikrardan rahatsız olmanın ancak 
‘‘hastalıklı ruhların’’ yapabileceği bir şey 
olduğunu belirten Erdoğan, milletvekil-
lerini ve partilileri, yakınları veya birileri 
için talepte bulunmamaları konusunda 
uyardı. Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Bizim önceliğimiz Türkiye’dir ve biz 
partizanlık asla yapmayacağız. Arada bu 
tür yanlışları yapan arkadaşlarımı uya-
rıyorum. Bu yanlışları yapmaya devam 
ederseniz, biz temel ilkelerimizden ödün 
vermeyeceğimizin için de atılması gereken 
adımları da atarız. Biz partimizi kurarken 
birilerinin birinci derecede yakınlarını, 
hanımlarını vesaire, bir yerlere getirmek 
için bu yola çıkmadık. Herkes nefsi muha-
sebesini, kişisel muhasebesini iyi yapsın. 
Bizi bu konularla karşı karşıya bırakma-
sın. Bunun için de bakan arkadaşlarıma, 
milletvekillerine veya milletvekili arka-
daşlarım bakanlarımıza gelmesin. Çünkü 
ailesini, yakınlarını, Tayyip Erdoğan’ı, 
Ahmet’i, Mehmet’i kurtarmak değil ülkeyi 
ve milleti ayağa kaldırmaktır derdimiz.’’

Kendi getirdikleri bürokratlar başarısız 
olursa yerlerinde fazladan bir gün bile du-
ramayacağını kaydeden Erdoğan, ‘‘Bizim 
atadığımız bir bürokratın, herhangi bir 
konuda partizanlık yapması söz konusu 
olursa anında gereken yapılacaktır. Biz 
atadığımız her bürokrattan çözüm bekliyo-
ruz, işlerini layıkıyla yerine getirmelerini 
bekliyoruz’’ dedi. Kadrolaşmayı, ‘‘sistemin 
içinde olmayan bir insanı gelip sistemin 
içine koymak’’ sözleriyle tanımlayan Baş-
bakan Erdoğan, şöyle konuştu:
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‘‘Biz sistemin içinde olan bir insanı alıyo-
ruz bir başka yere getiriyoruz. Bunun adı 
olsa olsa bir rotasyon olur. Bunu kadro-
laşma olarak ifade etmek çirkindir, bu ül-
kenin evlatlarına saygısızlıktır, hakarettir. 
Bu ülkede memuriyet görevinde olanlar 
herhangi bir siyasi düşüncenin veya bir 
fikrin mensubu gibi çalıştıkları sürece mi 
iltifat görecekler?’’

AK Parti’nin başarılı olmaya mahkum ol-
duğunu dile getiren Erdoğan, yönetimin 
uyumlu çalışacağı insanları seçmesinin 
doğal hakkı olduğunu vurgulayarak, şun-
ları söyledi:

“Aylık ve yıllık enf lasyon rakamları bir 
yana, yaşanan savaş ortamına rağmen, 
döviz fiyatlarında tahminlerin aksine ya-
şanan düşüş, borsadaki yükseliş, bu güven 
ortamının kalıcılığının pekişme yolunda 
olduğunu göstermektedir. Bütün bu olum-
lu gelişmelerin hayatın her alanına, toplu-
mun her kesimine ve piyasalara yansıma-
sını halka çok görmek, bu hakkı halktan 
esirgemek, sırf partizanlık yapmak için, 
milletin kazanmasının kendilerine kay-
bettireceği endişesi içinde olmak ne kadar 
acıdır.’’

Ekonomik politikaları, sosyal politika-
larla birlikte yürüttüklerini dile getiren 
Erdoğan, hangi kararlarının, nüfusun 
hangi kesimlerini, ne kadar etkileyeceğini, 
hangi hizmet kanalının Türkiye’ye neler 
kazandıracağını iyi düşündüklerini ifade 
etti. Hükümet’in, tarımsal destek prog-
ramlarını yeterli görmediği için çiftçilere 
ulaştırılan destek miktarlarını artırmak 

için yoğun bir çaba içine girdiğini söyleyen 
Başbakan Erdoğan, Hayvancılık Kararna-
mesi kapsamında sağlanan desteklerin 
yüzde 140 gibi önemli oranda artırıldığını 
ve kapsamına yeni destekler ilave ederek 
hayvancılıkla su ürünleri üretiminde yeni 
bir hamle başlatıldığını bildirdi. 

Gelecek dönemdeki Meclis çalışmalarına 
da değinen Erdoğan, AB Uyum Yasaları 
ile ilgili yeni yasal düzenlemelerin, İş Ka-
nunu, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 
İcra ve İflas Kanunu tasarısı gibi kimi te-
mel yasalar Meclis gündemine geleceğini 
bildirdi. İş Kanunu bağlamında, istihdamı 
artırıcı bir icraattan da söz etmek istediği-
ni ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘İşsizlik Sigortası ile ilgili olarak işçi ve 
işveren primlerinden birer puan düşürü-
lerek sektöre yaklaşık 700 trilyonluk bir 
kaynak oluşturulmuştur. Bu çerçevede ay-
rıca İşsizlik Sigortası’ndan yararlanma ve 
işsizlik ödeneği miktarının iyileştirilmesi-
ne dönük çalışmalar da devam etmektedir. 
Devletle vatandaş arasındaki hukuki ihti-
lafları sona erdirmeye ve çalışma barışına 
büyük katkı sağlayacak olan bir müjdemiz 
de şudur. SSK ve Bağ-Kur borçlarını ye-
niden yapılandırıyoruz. Bu konuyla ilgili 
çalışmalar başlamıştır ve kanun tasarıları 
en kısa zamanda Meclis’e gelecektir. Güzel 
gelişmelerin toplumdan bilgi olarak esir-
genmemesi gerektiğini bir kez daha hatır-
latıyor, bu konuda kamuoyunu bilgilendi-
ren medya mensupları başta olmak üzere 
herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 
günler özellikle ekonomide çok olumlu 
gelişmelerin müjdelerini vereceğiz. Özel-
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likle Turizm sektöründeki gelişmelerle 
ihracattaki olumlu gelişmelerin hepimizi 
sevindireceğinin bütün işaretleri alınmış-
tır. Biz, çaba sarf edeceğiz, sizler çalışacak 
çaba sarf edeceksiniz ve bu milletin yüzü 
gülecek. Malzemeden çalma anlayışına, 
ahlak ve hukuk hırsızlığına, siyaset yan-
kesiciliğine, demokrasi kapkaççılığına 
ve kamu yönetimi kalpazanlığına karşı, 
hükümetimize olan desteğinizin artarak 
süreceğine inanıyorum.’’
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Değerli arkadaşlarım… aziz milletim… 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla, dostluk ve kar-
deşlikle selamlıyorum. 

Ankara’nın yoğunluğundan iki gün uzak-
laşarak dünyanın en güzel beldelerinden 
biri olan Antalya’da bir araya geldik. Bu 
birlikteliğimizin hepimiz için, ülkemiz 
için hayırlı olmasını diliyorum. Burada 
daha çok konuşma fırsatı bulacağız. Neler 
yaptığımızı, neler yaptığınızı karşılıklı ko-
nuşma imkanı bulacağız. Ankara’nın resmi 
ortamı dışında söylenecek sözlerin, yapıla-
cak tespitlerin, beraber düşünmemize bü-
yük katkı sağlayacağını umuyorum. Önce-
likle basın mensupları yoluyla milletimize 
seslenirken, siyasi hafızamızı tazeleyerek 
sözlerime başlamak istiyorum.

Şunu herkes açık ve net olarak ifade et-
meli ki Türkiye artık demokratik istikrar 
zeminine oturmuştur. Buna rağmen dış 
dünyadan içeriye pompalanan haberlerle 
demokrasimizi zaaf içinde göstermeye 
çalışan haber ve yorumlar eksik olmuyor. 
Bu milletin gerçek evlatları demokrasimizi 

ve anayasal sistemimizi zaaf içinde gös-
terme çabalarının milletimizin bugününe 
ve geleceğine hizmet etmediğini çok iyi 
bilirler. Demokrasimizin gücü milletimi-
zin gücüdür. Anayasal sistemimizin gücü 
çocuklarımızın geleceğinin parlak ve ay-
dınlık olmasının teminatıdır. Bu gerçeğin 
dışındaki spekülasyonları ortaya koymak 
bu millete yapılacak en büyük kötülüktür. 
Fakat demokrasimizi zaaf içinde gösterme 
çabaları sadece dışarıdan kaynaklanmıyor. 
Ne yazık ki demokrasi dışı fikirleri kafa-
sından atamamış yorum sahipleri de eksik 
olmuyor Türkiye’de. 

Dünya kamuoyunun gözleri bütün dikka-
tiyle üzerimizdeyken, demokrasimizi tar-
tışmalı kılmaya milletin meşru hükümeti-
ni haksız yollarla karalamaya ve Türkiye’yi 
küçük düşürmeye çalışanlar bilsinler ki 
ima ettikleri oyun daha önce oynandı ve 
biz bu filmi daha önce gördük. 3 Kasım 
günü millet o filme en çirkin senaryo ve 
en kötü oyuncu oskarlarını layık gördü. 
Türkiye’nin artık böyle çağ dışı tartışmala-
ra ayıracak vakti ve enerjisi yok. Hepimiz 

AK Parti Genel Merkezi Istişare 
Toplantısı 

Ankara | 16 Mayıs 2003 



67

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-1

üzerimize düşen tarihi sorumluluğu ye-
rine getirmeye, bu ülkenin omuzlarımıza 
yüklediği sorumluluğu başarmaya mec-
buruz. Tam demokrasi için, milletimizin 
itibarını yükseltmek için evrensel insan 
hak ve hürriyetlerinin halkımızdan esir-
genmemesi için hepimiz kalplerimizi, 
umutlarımızı ve enerjimizi birleştirmeli-
yiz. Hepimiz tasfiye edilen eski siyaset an-
layışının ne için tasfiye edildiğini, insani 
zaafların nasıl kullanıldığını ve bu siyaset 
değirmeninin kimleri öğüttüğünü iyi bil-
mek zorundayız. 

Maalesef bu eski alışkanlıkların siyaset 
sahnesinden tamamen silindiğini söyle-
mek mümkün değildir. Oysa demokrasi 
sadece politikaya değil asıl Türkiye’ye, 
Türkiye’nin müreffeh geleceğine lazımdır. 
Demokrasi politikacı için var olan bir şey 
değil, politikacı demokrasinin hizmetinde 
olan kişidir. Hiç kimse kargaşa çıkarma-
ya, gerginlik oluşturmaya, dumanlı hava 
üretmeye ve bu suretle Türkiye’yi yolun-
dan çevirmeye yeltenmesin. Hiç kimse 
çocuklarımıza bize bırakılmış olandan 
daha aydınlık bir Türkiye bırakmamızı 
engelleyebileceğini düşünmesin. Türkiye 
demokrasi konusunda bir daha asla tered-
düt geçirmeyecektir. Karar Türkiye’nin 
kararıdır. Demokrasi işleyecek ve herkes 
bu demokrasi kültürünü içine sindire-
cektir. Türkiye eşittir tam demokrasidir. 
Demokrasimizi zaaf içinde göstermeye ça-
lışmak Türkiye’yi güçsüz kılmak demektir. 
Türkiye’nin tam demokrasi çerçevesinde 
anayasanın değiştirilemez ilkeleri doğrul-
tusunda hukuk devleti prensibine sımsıkı 
bağlı olarak çağdaş bir devlet ve çağdaş bir 

toplum olma ideali temelinde yoluna yü-
rümesi ve yönetilmesi dışındaki seçenek-
leri akıllarından bile geçirenler çocukları-
mızın geleceğine karşı suç işlemektedirler. 

Demokrasimizi zaaf içinde göstermeye 
çalışan dış kaynaklı haber ve yorumlar da 
bunlara bahane üreten iç kaynaklı haber 
ve yorumlar da aynı yerde hizalanıyorlar. 
Aziz milletimizin adalet ve kalkınma dava-
sına da bu arada zarar veriyorlar. Milleti-
mizin önüne umut koyamazsak, ülkemizi 
mutlu insanlar ülkesi haline getirecek atı-
lımları yapamazsak, bu aşkla bu heyecanla 
gece gündüz çalışmayı ve üretmeyi en 
temel meselemiz göremezsek, bize göste-
rilen teveccühü iyi anlamamış, getirilmiş 
olduğumuz yüce görevleri başaramamış 
oluruz. Ancak biliyorum ki AK Parti çatısı 
altında ülkesine inancını yitirmiş insanına 
umut olma azminden uzaklaşmış bir tek 
kişi bile yoktur. 3 Kasım seçim sandığın-
dan çıkan sonuç Türkiye’de işlerin yolun-
da gitmediğinin ama milletimizin buna 
daha fazla tahammül edemeyeceğinin 
vicdani ve siyasi iktidarıdır. 

Milletimiz Türkiye’nin iyi yönetilmediği 
gerçeğini oylarıyla ortaya koymuştur. Yeni 
bir siyaset ve yönetim anlayışının kapısını 
açmıştır. Millet Türkiye’nin problemlerine 
hızlı ve gerçekçi çözümler getiren, yolsuz-
lukların önüne geçen, devlet kaynaklarını 
millet ihtiyaçlarına ve Türkiye’nin yararı-
na olacak yatırımlara harcayan bir yöne-
tim mekanizması arzulamaktadır. Pek tabi 
ki makinenin doğru ve verimli çalışması 
için aksayan parçalar değiştirilecektir. 
AK Parti yönetiminin başına geldiği ilk 
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günden bugüne mekanizmanın doğru ve 
verimli çalışmasını sağlayacak atamalar 
gerçekleştirmiştir. Uyumlu çalışabilece-
ğimizi, üst yapıyı kurmak amacıyla yap-
tığımız cüzi sayıdaki atama kadrolaşma 
suçlamalarına muhatap olmaktadır. Bu 
çok ciddi bir yanlıştır.

Türkiye’nin geleceğini imar etmek için 
yola çıkmış bir siyasi kadronun kadrolaş-
mak gibi küçük hesapları olmaz. Olamaz. 
Uzun bir kara kışın ardından şükür ki 
ekonomimizde bahar geldi, geliyor. Bu 
ekonomik baharı iyi yaşamalı, bize sundu-
ğu fırsatları iyi kullanmalıyız. Piyasalarda 
üretim sektöründe dış pazarlara açılmada 
ve halkımızın ekonomik beklentilerinde 
havaların yeniden soğumasına izin verme-
meliyiz. İstikrarın sağlanması, ekonomi-
nin dengelenmesi, yolsuzluk ve yoksulluk-
ların önüne geçilmesi için ortaya koyulan 
çabaları engellemek üzere ateşe durmadan 
odun atmaya çalışanlara meydana bıra-
kamayız, bırakmamamız lazım. Türkiye 
bizden bunu bekliyor. Onun için boş laf-
ları, kısır çekişmeleri bir yana bırakıp bizi 
bekleyen zorluklara karşı gereken hazırlığı 
her alanda yapmalıyız.

Sayın milletvekilleri… değerli AK Partililer… 

Sizlerden kalkınmış, güçlü ve yaşayanların 
umutlarını kaybetmediği bir Türkiye için 
durup dinlenmeden çalışmanızı, insan-
larımızın dertlerine, sıkıntılarına ve bek-
lentilerine kulak vermenizi, küçük büyük 
ayırt etmeden Türkiye’nin problemlerine 
çareler aramanızı, projeler üretmenizi 
bekliyorum. Bu kutlu yolda ideolojik ön 

yargılara, şahsi ihtiraslara, milletin çıka-
rına olmayan siyasi fantezilere, ufuksuz, 
vizyonsuz ve dar bakışlara, kişisel, mevki 
ve çıkar arayışlarına, kutsal değerlerin 
istismarına ve Türkiye’nin ortak değerleri-
nin tartışma konusu yapılmasına asla yer 
yoktur. AK Parti koşulsuz adaletin egemen 
olduğu kalkınmış bir Türkiye aşkını ve 
heyecanını yüreğinde taşıyan çağdaş ve 
demokrat muhafazakarların adresidir. Bu 
böyle bilinmelidir. 

AK Parti Türkiye’nin kendi değerlerini ko-
ruyan küresel rekabet ortamında güçlü bir 
aktör olarak yerini alması yönündeki çaba-
ların farkındadır. Gelin bunu dosta düşma-
na bir kez daha gösterelim. Her işimizde 
ve her sözümüzde azami titizlik içinde 
olalım. Yakası AK Parti rozeti taşıyanların 
söyledikleri her söz art niyetlerle bir pole-
mik vesilesi yapılabiliyor. Ki negatif elekt-
rik üreten bezirganların işine yarayacak 
malzemeyi vermemeye özen göstermemiz 
gerekiyor. Her birimiz Türkiye’nin gele-
ceğine olan borcumuzu bugün yükümlü 
olduğumuz temsil görevini üstün bir liya-
kat ve hassas bir sorumluluk anlayışıyla 
yerine getirerek ödemeliyiz. 

Yeri gelmişken dikkat çekmek istediğim 
bir başka konu da gerek birbirimizle, ge-
rek medya ile daha sağlıklı, daha güçlü 
ilişkiler kurma meselesidir. Gerek 58. hü-
kümet gerek 59. hükümet olarak AK Parti 
hükümeti başarılı bir hükümettir. Ancak 
bu başarı layıkıyla paylaşılmamakta dola-
yısıyla gerektiği kadar bilinmemektedir. 
Bir başka hükümet eğer bizim aylar içinde 
yaptıklarımızı yıllar içinde yapsaydı bile 
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bunlara ne derlerdi biliyor musunuz? Çok 
başarılı, çok çalışkan. Bu noktada bizim 
sırtımızdaki yük ağırdır. Ama onun şerefi 
de bir o kadar büyüktür. 

Hatırlayınız geçmiş iktidarların kötü bir 
şeyler yapmaması dahi onlar için artı bir 
puan olarak kaydediliyordu. AK Parti’den 
ise mutlaka ve hep daha büyük başarılar 
bekleniyor. Çünkü milletimiz uzun yıl-
lardan beridir ilk defa bu iktidara bizim 
iktidarımız diye bakıyor. Bu hepinizin 
şevkini ülkeye ve millete hizmet etme he-
yecanını sürekli canlı ve diri tutmalıdır. 
Yaptıklarımızı sürekli olarak birbirimizle 
paylaşalım. Bilgi akışını sürekli ve canlı 
tutalım. Bunu kesin olarak sağlamalıyız ki 
toplumun iletişim kanallarıyla da ilişkile-
rimiz sağlıklı ve olumlu olabilsin. 

On yıllardır tartışılan Türkiye’nin en büyük 
sorunlarını çözmek için attığımız dev adım-
lar bile gölgelenmek isteniyor. Milletin se-
vincini acısını paylaşmayanların bizi taktir 
etmelerini alkışlamalarını beklemiyoruz 
ama kendimizi doğru anlatmak, toplumun 
iletişim araçlarını doğru bilgilendirmek 
zorundayız. Şuana kadar 86 temel kanun 
çıkardık. Avrupa Birliği Uyum Yasaları, 
demokratikleşme başta olmak üzere önü-
müzdeki çok yoğun olarak çalışmamızı 
gerektiren bir dönem var. Avrupa Birliği 
hedefi için önümüzdeki 18 ayı çok iyi de-
ğerlendireceğiz. Türkiye yılların ertelenen 
sorunlarını AK Parti iktidarında aşacaktır.

Halkımızla bütünleşmeye devam edeceğiz. 
Ülke sorunlarını önceliklerine göre çözece-
ğiz. Halkımızın bize siyasetimize duyduğu 

güveni 3 Kasım’dan sonraki Siirt ve Çorum 
seçimlerinde test etmiş bulunuyoruz. Bize 
duyulan güveni boşa çıkarmayacak, halkın 
uzun yıllar sonra kurduğu bu istikrarla 
onu genişleteceğiz. Eski siyasi alışkanlık-
lar hepimizin hafızasındadır. Türkiye bu 
alışkanlıklarla bu güne kadar büyük za-
man kaybetti, güç kaybetti. Biz o tuzaklara 
karşı teyakkuz halinde olacağız. Ama bu 
alışkanlıkları hala devam ettirmek isteyen-
ler yok mu? Var. İşte örneği. Şu anda bir İş 
Kanununu çıkarma yasası çalışmaları var 
değil mi? Bu yasanın çıkmasını engelle-
mek için muhalefet partisinin gayretlerini 
görüyoruz. Bizim de çıkarmak için gece 
gündüz demeden yaptığımız çalışmalar 
görülüyor. Birisi çıkarmamak iktidar ise 
çıkarmak istiyor. 

Peki çıkarmamak için gayret eden mu-
halefetin elindeki gerekçe nedir? Sadece 
bu ülkede yatırımcının, işverenin önünü 
kesmek. “Efendim biz işçiyi savunuyoruz.” 
Yalan işçinin falan savunulduğu yok. Bun-
ların tarihlerinde işçiye sağladıkları laftan 
başka hiçbir pozisyon olmadı. İşçiyi sadece 
istismar etmişlerdir. Ve işçi gerçek sahiple-
rini bilmektedir. Bana göre ben işçimin ce-
bine giren paraya bakarım. İşçinin cebine 
girecek parayla onun yaşam standardını 
yükseltmeye bakarım. Ve burada AK Parti 
olarak bizim bir düşüncemiz daha var. 
Bizim görevimiz sadece işini bulmuş olan 
işçi değildir. Bizim görevimiz aynı zaman-
da bu ülkedeki 15 milyon işsizin iş sahibi 
yapılmasıdır. Bunu da unutmayalım. 

Öyleyse ortada iki acı gerçek vardır. Bir, 
mevcut işyerlerinin kapanması tehlikesi. 
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İki, bizim yeni yeni işyerlerinin açılması 
gayretimiz var. Ne için? İşsizliği önleme-
miz gerekiyor. Öyleyse bizim iş güvence-
sinden yana olarak işyeri güvencesini sağ-
lama görevimiz var. Niye çünkü mevcut 
iş sahiplerinin işten atılmasını veya kapı 
önüne konulmasını engellemektir. E nasıl 
olacak bu? E nasıl olsun. Türkiye’nin en 
önemli işadamları buradaki fabrikalarını 
kapatıyor, komşu ülkelerde yeni tesisler 
yatırımlar yapıyorlarsa bunun adı ne 
olabilir? Niçin ülkemin yatırımcılarını 
başka ülkelere bu ülkedeki yatırımlarını 
kapatarak gitmelerine zemin hazırlayalım. 
İki, bizim ülkemizdeki yatırımı daha cazip 
hale getirmemiz lazım. Daha kolay hale 
getirmemiz lazım. Allah aşkına kişi başına 
milli gelirin 1500 doların altında olduğu 
illerde yatırımı teşvik için biz bu kararları 
niye alıyoruz? Niçin buralarda vergi mua-
fiyeti, SSK primlerinde gerekli kolaylıkları, 
arazileri ücretsiz vermek suretiyle yatırımı 
teşvik ediyoruz. Yatırımcımız müteşebbisi-
miz gelsin ülkemde yatırım yapsın, işsizim 
de bu ülkenin en ücra köşesinde iş bulsun 
diye bunu yapıyoruz. 

Ama hala bunu anlayamayan maalesef 
bir zihniyet var. İşte biz basit hesaplara 
girmeden bunu anlatmak ve halletmek 
durumundayız. Asla hiç kimse Türkiye’de 
AK Parti’yi işçinin, emeğiyle alınteriyle ka-
zananın karşısında gösteremez ama müte-
şebbisin de karşısında gösteremez. Çünkü 
biz ne emeği olmayan bir teşebbüs ne de 
teşebbüsü olmayan bir emek düşünemi-
yoruz. Çünkü bunların her ikisi bir arada 
olduğu zaman siz bu ürünü bulamazsınız. 
Ama işte bu yanlış zihniyet, bu geçmişten 

dersini alamayan zihniyet hala tribünlere 
oynamak, tribünlere selam vermek sure-
tiyle bu işi halledebileceğini zannediyor. 
Halledemeyecek. Göreceksiniz biz şuan-
da yaza girdik. Ekonomide artık baharla 
birlikte yaz hamdolsun, hakim durumda. 
Daha iyi günler var önümüzde. Ve işçimi-
zin imkanlarının, hani söz vermiştik ya 
meydanlarda, üçüncü yılın sonunda insa-
nımız cebinde bir şeylerin olduğunun far-
kında olacak. Artık cebi delik olmayacak. 
Bunu bizim dönemimizde görecek. 

Bunu ancak bu teşebbüs yoluyla ruhuyla 
başaracağız. Engelliyorlar. Gönderildi. 
Geri döndü. E şimdi gece gündüz demeden 
iki hafta geçti. Üçüncü haftaya giriyoruz. 
Yazıktır, günahtır. Aynı şeyi orman ola-
yında da yapmadılar mı? Yaptılar. Ortada 
büyük gerçek var. Şu orman arazileri de-
nilen arazilerin orman diye bir vasfı yok. 
Olmamasına rağmen bunu da engellemeye 
çalışıyorlar. Ne yaptılar. Oy kullandırtma-
dılar mensuplarına ama lafa geldiği zaman 
ne diyorlar. Biz demokratız. Biz demokra-
sinin gereklerini yaparız. Parlamento evet, 
parlamenterin iradesini ortaya koyduğu 
yerdir. Eğer onun iradesini ortaya koyma-
ya engel oluyorsanız, bunun adı otoriter 
veya totaliter bir mantık olur. Bu mantık 
hiçbir zaman demokrasiyle örtüşemez, 
bağdaşamaz. Bunu da millet çok iyi değer-
lendiriyor. 

Milletimizden ve onun taleplerinden 
hiçbir zaman AK Parti olarak gözümüzü 
ayırmayacağız. Bunu böyle bilmenizi isti-
yorum. Milletimizin ve onun talepleri her 
zaman bizim yol göstericimiz olacaktır. 
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Siyasetimizin ana ekseni millettir. Halktır. 
Bunun için sosyal dokuya, sosyal barışa 
her şeyden çok önem veriyoruz. Bölgeler 
arası adaletten, toplumun farklı kesimle-
rine kadar herkese eşit yakınlıktayız. Bu 
böyle biline. Asla partizanlık yapmayaca-
ğız, çünkü biz bu ülkenin umudu ve gele-
ceğiyiz.

AK Parti belirli bir kesimin, belirli bir züm-
renin değil Türkiye’nin partisidir. Seçime 
giderken bütün vurgumuzu Türkiye’ye 
yaptık. Seçimden sonraki icraatımız da 
Türkiye içindir. Dar, ideolojik mülahaza-
ların değil, geniş ve sağlıklı bir toplumsal 
mutabakatın üzerinde siyaset yapıyoruz. 
Sıfır kilometre bir parti olarak kurulduk ve 
mevcut partiler içinde herkese aynı mesa-
fedeyiz. Hiçbir dar ideolojik mülahazayla 
ilişkimiz yoktur. Türkiye’nin cumhuriyetle 
sembolleşmiş, demokrasiyle taçlanmış ge-
niş ve sağlam mutabakat alanlarından güç 
alıyoruz. Yeter söz milletindir diye yola çı-
kan demokrasi mücadelesinin bugündeki 
yeter karar milletindir diyen takipçisi ve 
temsilcisiyiz. Partimiz muhafazakar de-
mokrat siyaset felsefesi temelinde merkez 
sağda siyaset yapan demokratik merkezin 
yeni kurucusu olan bir kitle partisidir. 

3 Kasım seçimleriyle aziz milletimiz de-
mokratik merkezi yeniden güçlendirme 
görevini yeniden partimize vermiştir. 
Sayısal çoğunluğumuz 365 milletvekili 
ile çok büyüktür. Ama siyasal çoğunluğu-
muz tüm demokratik merkezi kapsayacak 
kadar ve bu bakımdan sayısal çoğunluğu-
muzla bile mukayese edilmeyecek kadar 
büyüktür. Sayısal gücümüzle ve siyasal 

derinliğimizle toplumun zayıflayan yan-
larına omuz vermek temel önceliğimiz-
dir. Herkesin felaket senaryoları çizdiği 
bir dönemde bu kararlılığı gösterdik. 
İnşallah önümüzdeki günlerde Türkiye’yi 
özlemlerine kavuşturacağız. İki temel 
kavramı asla unutmayacağız; Adalet ve 
Kalkınma. Toplumun zayıf layan yanla-
rına omuz vermek temel önceliğimizdir. 
Herkesin felaket senaryoları çizdiği bir 
dönemde bu kararlılığı gösterdik, inşal-
lah önümüzdeki günlerde Türkiye’yi öz-
lemlerine de kavuşturacağız. 

Zira biz iki temel kavramı asla unutma-
yacağız: Adalet ve Kalkınma. Toplumun 
bütün kesimlerinin bize güvendiğini de 
aklımızdan çıkarmayacağız. Ekonomi po-
litikalarımızın sosyal boyutu her zaman 
belirleyici olacaktır. Kışın sonunun bahar 
olduğunu halkımız gördü Allah’a şükür. 15 
bin kilometrelik bölünmüş yol projemiz-
le bütün sektörleri harekete geçiriyoruz. 
Emekli maaşlarındaki artışla emeklileri-
mizin yüzünü güldürdük. Vergi barışıyla 
toplumun hükümete duyduğu güveni 
ispatladık. Zorunlu tasarruf bir kangrene 
dönüşmüştü, düğümü çözdük. Çiftçi borç-
larına getirdiğimiz kolaylıklarla çiftçimi-
zin yüzünü güldürmenin ilk adımlarını 
attık. Elektrik borçlarını yeniden yapılan-
dırdık ve sürekli vurguladığımız güvenin 
her alanda semere verdiğini gördük. Ener-
ji fiyatları otomata bağlanmıştı. Hep yük-
selirdi ülkemizde. Ama dünyadaki petrol 
fiyatları düşmeye başlayınca ilk defa bizde 
de fiyatların düşmeye başladığını halkımız 
gördü. Niye dürüst, güvenilir bir yönetim 
iş başındaydı da onun için. 
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Geçen akşam bir taksi durağına aniden gir-
dim. Ve 20 mensubu bulunan taksi şoför-
leriyle orada kulübede biraz görüştük. He-
men o esnada kulübenin etrafı bir miting 
alanına dönüştü. Tabi taksi şoförlerinin şu 
temennisi beni duygulandırdı. Size inan-
dık, size güvendik bizi aldatmadınız. Gerçi 
araçlarımızın arkasındaki otogaz fiyatları 
artmaya başladıkça kızıyoruz. Ama ardın-
dan da inmeye başladığını görünce dedik 
ki bizim hükümetimiz bizi yanıltmadı niye 
çünkü siz hep şimdi dünyadaki konjonk-
tür gereği bu artıyor ama indiği taktirde 
de indiğini göreceksiniz demiştiniz, bunu 
bize gösterdiniz, bunu bize ispatladınız 
dediler. 

Aynı şeyi dikkat ederseniz, çiftçimize 
karşı da uyguladık. Ne dedik? Çiftçimize 
mazot fiyatlarını inşallah ekim mevsimin-
de de hasat mevsiminde de yüzde 40’lara 
varan bir indirimle sağlayacağız. İşte 
buyurun. Onun da uygulamasını bu ay 
sonu itibariyle yapıyoruz. Ekim mevsimi 
ve hasat mevsiminde de inşallah yapmaya 
devam edeceğiz. İhracatın önün açtık ve 
mevzuat kirliliğine karşı bir seferberlik 
ilan ettik. Az önce de ifade ettiğim gibi 
kişi başına milli gelirin 1500 doların al-
tında olan illerimize bu farklılıkları, teş-
viki getireceğiz. Şuanda onun çalışmaları 
yapılıyor ve çalışmalar biter bitmez hangi 
iller olduğunu da ilan edeceğiz. Yaklaşık 
36 il zannediyorum bu kapsamın içinde 
olacak ve bunların özelliklerini, hususi-
yetlerini sizlere anlatacağız. 

Sadece bu bile sosyal politika ve toplumsal 
adaletle kalkınma adına büyük bir olaydır. 

Gerginlik politikasıyla, negatif muhalefet 
anlayışından kurtulamayan sosyal demok-
ratlarımız, izlediğimiz bu sosyal politikayı 
hayal bile edemezler. AK Parti iktidarı 
olarak kemikleşmiş alışkanlıkları kaldır-
manın ve toplumun önünü açmanın kolay 
olmadığını biliyoruz. Bizi anlamakta güç-
lük çekenlere sabırla kendimizi anlatma-
lıyız. Ne yapıyoruz? Devletin kurumlarına 
ahenk getirmeye çalışıyoruz. Anayasal 
sistemimizi daha iyi işletmek, devletimi-
zin değiştirilemez daha da güçlendirmek, 
çağdaş ve etkili siyasi uygulamaları çoğalt-
mak için çaba sarf ediyoruz. Toplumun 
taleplerine bütünlük içinde cevap üreti-
yoruz. Yolsuzluk ve kirlenme üreten me-
kanizmaları değiştiriyoruz. Yaptıklarımızı 
yeterli görmüyor, eleştirilere kulaklarımızı 
tıkamıyoruz. Birlikte düşünüyoruz ve 
birlikte karar veriyoruz. İnsan hakları ve 
demokrasi konusunda Türkiye’nin önünü 
açacak, toplumsal barışa doğru bu güven 
zeminini genişleteceğiz. Keşke eski siyasi 
alışkanlıklara sahip olanlar da ezberlerini 
bozsalar ve keşke halkın sevincini kursa-
ğında bırakma gayreti içinde olmasalar 
diyoruz. Keşke yüce meclisin çalışmala-
rında ezbercilik tümden ortadan kalksa ve 
Türkiye daha dinamik bir şekilde yolunda 
ilerlese.

Değerli kardeşlerim…

Sizlerden ricam şartlar ne olursa olsun 
topluma doğru, dünyaya doğru büyük 
adımlar atmanızdır. Bu adımları atıyoruz. 
Uzak Doğu’dan Amerika’ya Avrupa’nın bü-
tün ülkelerine, Orta Doğu’ya, Orta Asya’ya 
her yere adımlarımızı attık. Atıyoruz. 
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AK Parti’nin bütün mensupları duygu ve 
düşünce birliği içinde olduğu kadar ina-
nıyorum ki tüm gönüllerini verenleriyle 
birlikte tam bir dil birliği içinde de olma-
lıdır. Bu konuda azami çaba göstermeli ve 
birbirimizi tamamlar nitelikte olmalıyız. 

Türkiye dışarıda gücü ve potansiyeli ora-
nında tanınmıyor. Dış politikaya getirdiği-
miz dinamizm sadece devletler arası iliş-
kilerde değil, ekonomik alanda, kültürel 
alanda, turizm alanında, eğitim alanında 
büyük imkanlar sundu ve sunacaktır. Bu 
imkanı toplumla paylaştığımız oranda 
başarılı sayılacağız. Türkiye’nin dünya ile 
en çok konuştuğu bir dönemdeyiz. Aynı 
zamanda Türkiye’yi dünyanın da en çok 
konuştuğu bir dönemdeyiz. Daha önce 
hatırlatmıştım bir kez daha dikkatlerinizi 
çekiyorum: Meclisin dostluk gruplarını 
önemseyiniz. Bundan önceki parlamen-
tolar arası dostluk faaliyetlerinden yüz 
ağartıcı sonuçlar alınmamıştır. Turistik 
seyahatler yapılmış ama bu seyahatlerden 
bir hasıla elde edilememiştir. 

İçten dışa doğru Türkiye’nin önünü açacak 
girişimlerde bulunun. Ekonomi bürokrasi-
siyle, dış temsilciliklerimizle temas halin-
de olun ve hangi ülkeyle ne kadar ilişkimiz 
olduğunu izleyin. Bunları yapmadığımız 
zaman küçük hesaplar önümüze çıkacak, 
ileriye bakmadığımız, yol almadığımız 
zaman yerimizde saymış olacağız. Zaman 
zaman AK Parti’nin bir bütün halinde ol-
madığı içinde farklı kümelenmeler olduğu 
yolunda haberler çıkıyor. Birlik ve bütün-
lüğümüzü irdelemeye çalışan bu haberle-
rin gerçek olmadığını her AK Partili bili-

yor. AK Parti içinde geçmişte farklı siyasi 
partilerde siyaset yapmış arkadaşlarımız 
var. Siyasete ilk olara AK Parti saflarında 
katılmış arkadaşlarımız da var. Fakat geç-
miş siyasi algılardan ve davranışlardan bu-
güne bir şey taşınması, bunların AK Parti 
içinde hizipleşme ya da gruplaşmalara yön 
açması söz konusu olamaz. 

AK Parti geçmişin dar siyasi labirentlerin-
de kalmış olanların ve küçücük zihinlerde 
yolunu kaybetmiş olanların değil büyük 
meydanlarda konuşma vizyonuna sahip 
olanların ve okyanusları hedefleyenlerin 
partisidir. Bu böyle bilinmeli. Dar ideolo-
jik mülahazaların ya da sığ dünya görüş-
lerinin bu partide bulunması mümkün 
değildir. Hazreti Mevlana’nın dediği gibi, 
“dün, dünle gitmiştir ve bugün yeni bir 
söz söylenmiştir”, artık AK Parti dönemi 
başlamıştır. AK Parti, duygu, düşünce ve 
dil birliği yönünde en iyiye doğru her ge-
çen gün çok daha etkili adımlar atan bir 
partidir. AK Parti’de, ne geçmişte milletin 
ufkunu karartmış olan siyasi ve ideolojik 
hayaletlerin ne de gerçekçi olmayan siya-
si ve ideolojik hayallerin yeri yoktur. AK 
Parti milletimizin gerçek değerlerinin ve 
sahici uzlaşmasının neticesidir. 

Milletimizin namına ortaya çıkmış hassa-
siyetlerin ifadesi olan AK Parti için başka 
bir şey düşünülmesi zaten söz konusu 
olamaz. Çünkü kendi öz değerlerimizden 
güç alan bir çağdaş vizyon ancak bu yolla 
mümkündür. Aziz milletimiz, kendi öz ikti-
darı olan hükümetimizle beraber geleceğe 
emin adımlarla ilerlemektedir. Milletimiz 
kendini her geçen gün daha çok esenlik 
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ve güven içinde hissedecektir. Bu güvenin 
teminatı olan siz değerli AK Partili millet-
vekillerini, yani kurucular kurulunun tüm 
üyelerini kalbimin derinliklerinden gelen 
hassasiyetle selamlıyor, yüce milletimize 
en derin saygılarımı iletiyorum.
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Samsun’da partisince 19 Mayıs Stadı’nda 
düzenlenen Gençlik Şöleni’ne katılan 
Başbakan Erdoğan, konuşmasında, 19 
Mayıs 1919’ın önemine değindi. Erdo-
ğan, 19 Mayıs’ın öncesiyle ve sonrasıyla 
bir sürecin, bir büyük tarihin yükseldiği 
en anlamlı noktalarından biri olarak iyi 
değerlendirilmediği takdirde, çok an-
lamlı olan mesajını yakalamayacağımızı 
söyledi. Gençlerin Türkiye’nin hem bu-
günleri, hem de yarınları olduğunu ifade 
eden Erdoğan, ‘‘19 Mayıs her şeyden önce 
yakın tarihimizin en kritik perspektif 
değiştirme anlarından biridir. 19 Mayıs 
başlı başına çare aramanın anlamıdır. 19 
Mayıs Anadolu’ya milletin bağrına çare 
bulmaya gelmenin anlamıdır. Millette 
çare bulmanın anlamıdır’’ diye konuştu. 

Gelecek 19 Mayısların çok daha güzel 
olacağını da belirten Erdoğan, ‘‘Yarınlar 
çok daha güzel olacak. Sizin umutlarınızı 
karartanlar biliniz ki iktidara bir daha 
kolay kolay gelemeyecektir. Çünkü siz 
iktidar olacaksınız. Çünkü, siz milletsiniz. 
Bizim iktidarımız gençliğin iktidarıdır. 
Bizim için hepimiz çok değerlisiniz’’ dedi. 
Konuşmasında partisinin eğitime verdiği 

öneme de değinen Erdoğan, 3 gün sonra 
özel eğitim alamayan fakir öğrenciler için 
Türkiye genelinde bir sınav yapılacağını 
kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

‘‘Bu yıl ilk defa yapacağımız uygulamayla 
imtihana giren fakir fukara, garip gura-
ba yavrularımızın içerisinden ilk 10 bin 
öğrenciyi özel okullarda eğitim ve öğre-
time tabi tutacağız. Parasını devletimiz 
ödemek suretiyle. Bu yıl 10 bin öğrenci, 
ilk adımı attık. Hani diyorlardı ya (fakir 
olduğum için okula gidemedim), (fakir 
olduğum için ben özel eğitim alamadım) 
işte bu sorunun cevabını bizim iktida-
rımız veriyor. Sizlerin daha iyi eğitim 
görmeniz için daha iyi koşullarda çalış-
manız için, kendinizi daha geliştirmeniz 
için daha sağlıklı, verimli olmanız için ve 
gelecekten daha ümitli olmanız için bizim 
de gerçekten çok çalıştığımızı bilmenizi 
isterim.’’ 

Dün Antalya’da (ilköğretimde bu yıl ücret-
siz kitaplar verilecek) şeklinde açıklama 
yapmasına rağmen, bazı yayın organların-
ca (Ücretsiz kitaplar 1 yıl ertelendi) diye 
yazıldığını söyleyen Erdoğan, söyle dedi: 

AK Parti Gençlik Şöleni 

Samsun | 18 Mayıs 2003 
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‘‘Halbuki ben ‘bu yıl verilecek’ dedim. Bir 
Başbakan bu ifadeyi halkın huzurunda 
söylüyor ama basın hemen bunu ‘verme-
yecekler’ diye yazıyor. Şimdi Samsun’da 
Gençlik ve Spor Bayramımızın arefesin-
de, buradan yine sesleniyorum. Sizler şa-
hit olun. Bu yıl ilköğretimde ders kitapla-
rınızı Milli Eğitim Bakanlığımız ücretsiz 
olarak verecektir.’’ 
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Siz vekillerin şahsında milletimin “19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı”nı bir kez daha kutluyorum. Mil-
letime her geçen gün bayram coşkusu ile 
geçecek günler diliyorum. Bayramlar, Mil-
let oluşumuzun ve üzerinde sağlam durdu-
ğumuz tarihi zeminin daha iyi kavrandığı 
özel günlerdir. Türkiye inşallah 1919’daki 
gibi yeniden ayağa kalkacak, birikmiş ve 
ertelenmiş sorunlarını aşacaktır. Bütün 
çabalarımız bunun içindir.

AK Parti iktidarı, Türkiye ve Dünya fotoğ-
rafının tamamına bakarak, milletimizle 
beraber ülkemizin problemlerini çözme-
ye, ve geleceğin güçlü, onurlu, istikrarlı, 
güven veren ülkesini kurmak için gece 
gündüz çalışmaya devam etmektedir. 
Halkımızın desteği ve teveccühü devam 
ettikçe hükümetimiz hiçbir zorluğu yada 
yoksunluğu bahane etmeden, ülkemize 
hizmet vermeye ve Türkiye’yi mamur 
kılmaya yönelik çalışmalardan asla geri 
durmayacaktır. Adımlarımız hep ileriye 
dönük olacak ve halkımızla birlikte gele-
ceğe yürüyeceğiz.

İşçi kesimiyle ilgili bir sorun varsa önü-
müzde, işyerini ve işvereni de unutmu-
yoruz. Sözlerimin başında vurguladığım 
gibi ülke ve dünya fotoğrafını bir dünya 
bütünlüğü içinde veya bir dünya geneli 
olmanın ötesinde bir bütünlük içinde gö-
rüyor, çözüme giderken de sorunlarımızı 
bütün içindeki yerlerine göre ele alıyoruz. 
Hatasız olduğumuz iddiasında değiliz, 
hata yapmamak için de topluma, muhale-
fete, talep kurumlarına, iletişim araçlarına 
kulaklarımızı açık tutuyoruz. 

Değerli milletvekilleri…

Meydanlarda halkımıza verdiğimiz sözle-
ri bir bir yerine getiriyoruz ve getirmeye 
devam edeceğiz. Yüklendiğimiz sorumlu-
luğun ağırlığını, sorunların içiçe olduğunu 
gördüğümüz için yapacaklarımızı kısa, 
orta ve uzun vadeli olarak halkımızın önü-
ne koyduk. Bütün platformlarda: “Türkiye 
büyük ve güçlü bir ülkedir. Türkiye’nin 
problemleri çözümsüz değildir. Türkiye 
kendi gücü ve imkanlarıyla krizlerden ve 
karanlık tünellerden çıkmaya muktedirdir. 
Yeter ki Türkiye, dürüst ve liyakat sahibi 
ellerde iyi yönetilsin. Yeter ki, Türkiye’nin 
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sahip olduğu zengin imkanlar heba edil-
mesin. Yeter ki, Türkiye bilinçli bir şekilde 
tökezletilmesin diyerek iktidara geldik. 

Bunu başaracak birikimimiz, irademiz, 
kararlılığımız ve yönetim tecrübemiz var 
demiştik. Bunu defaatle söyledik. Bugüne 
kadarki uygulamalarımızla sözlerimizin 
arkasında olduğumuzu gösterdik. Hü-
kümetimiz milletimize hizmet etmek ve 
ülkemizi kalkındırmak konusunda ısrarlı 
ve kararlı olduğunu herkese göstermiştir. 
Hamdolsun bize destek veren ve vermeyen 
bütün toplumsal kesimlerde bunu açık ve 
net görmüştür. 

Değerli arkadaşlar…

Hafta sonu Antalya’da da söylediğim gibi 
Altı aylık AK Parti İktidarı başarılı bir ik-
tidardır. Bu geçen süre içinde Türkiye’nin 
dış politikada ve içerde yaşadıklarını dü-
şünürsek, bu süre zarfında iktidarımızın 
performansını, tavrını, duruşunu ve geldi-
ğimiz noktayı değerlendirirsek; AK Parti 
İktidarının başarısı kendiliğinden ortaya 
çıkacaktır. Biz dünyada ve bölgemizde sa-
vaş ve terör olmasın, başta çocuklar ve 
kadınlar olmak üzere kan dökülmesin, 
kimsenin burnu kanamasın, milletçe ve 
bireysel olarak kimsenin onuruyla oynan-
masın diye büyük çaba sarf ettik. Siyasi 
inisiyatif aldık, olayların doğrudan ya da 
dolaylı taraflarını ziyaret ettik, onları ül-
kemizde ağırladık. Bu dönem Türkiye için 
dünyanın bütün ülkelerinden çok daha 
fazla dinamizm gerektiren bir dönemdi. 
Milletler camiasının tamamıyla, komşu-
larımızın tamamıyla, Avrupa Birliği ile, 

dost ve müttefiklerimizle ayrı ayrı, ama 
bir bütünlük içinde sürekli temas kurduk, 
temas halinde olduk. Bütün gelişmeleri eş 
zamanlı olarak izledik Türkiye’nin itibarı-
nı korumaya özen gösterdik. 

Üzülerek söylemeliyim ki, bu çabalarımıza 
rağmen bazı olumsuz gelişmeler vuku bul-
du yanı başımızda ve yanı başımızda ce-
reyan eden bu olayda gözyaşı ve kanın ak-
masını ne yazık ki önleyemedik. Daha yanı 
başımızda cereyan eden Irak savaşının 
yaralarını sarma fırsatı olmadan, dünya, 
Suudi Arabistan ve Fas’ta meydana gelen 
terör saldırılarıyla bir kez daha sarsıldı. 
Zaten hep devam etmekte olan Filistin ve 
İsrail eksenindeki nahoş olayların da ivme 
kazanmasıyla karamsarlık duyguları bir 
kez daha arttı ne yazık ki; bunu da üzüle-
rek gördük.

Bizler; bütün mazlumlar, kimsesizler, can 
veren ve acı çeken insanlar için duyduğu-
muz üzüntüyü dile getirirken, hâlâ insanlı-
ğın ve dünyanın geleceği için ümit var ol-
mak istiyoruz. Bu nedenle bundan sonraki 
tüm çabamızda bu ümidimizi besleyecek 
nitelikte olacaktır. ABD ile ilişkilerimizi 
stratejik dostluk temelinde yeni şartlara 
göre yeniden tahkim edip sürdürmeye ça-
lışırken de; kesin üyelik amacına ulaşmak 
amacıyla AB yolculuğumuzu sürdürürken 
de, İsrail–Filistin çatışmasının bir an önce 
barışçı yollarla sona erdirilmesini isterken 
de, Bölge ülkeleriyle ve komşu devletlerle 
ticari, sosyal, kültürel ilişkilerimizi üst 
düzeye çıkarma gayretini gösterirken de, 
öncelikli amacımız dünya barışına katkı-
da bulunmaktır. Zira dünyanın bu kadar 
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küçüldüğü ve ülkelerin bu kadar yakın-
laştığı bir dönemde Adaleti herkes için, 
barışı herkes için, demokrasiyi herkes için 
istemedikçe dünyanın gerilimlerden kur-
tulamayacağı aşikardır.

Dolayısıyla insanlığın ortak değerlerini 
herkes için, evet herkes için savunmak du-
rumundayız. Kendi insanımızın daha in-
sani şartlarda geleceğe güvenle bakmaları 
için çalışmaktan geri durmayacağız. Bu 
bize yaşadığımız coğrafyanın ve mirasçısı 
olduğumuz tarihin yüklediği bir görevdir. 
Türkiye çok özel ve güçlü konumuyla itiba-
rını yükselterek, hukuki sorunlarını gide-
rerek adalet içinde kalkınarak hem kendi 
için hem de yörüngemizdeki ülkeler için 
bir çekim merkezi olmak durumundadır. 
Bu yüzden AB’ye tam üyelik hedefimiz için 
Kopenhag kriterlerinin tamamını yerine 
getirecek düzenlemeler ve anayasal deği-
şiklik paketi önümüzdeki günlerde Mecli-
simize sevk edilecektir.

Bizim Avrupa Birliği hedefimiz sadece 
mevzuatla, anayasa ve yasal düzenleme-
lerle sınırlı kalmayacak, uygulamada da 
Avrupa Birliği standartlarını ülkemizde 
hayata geçirmekte son derece kararlıyız. 
Bu insanımızın yaşam standardını yükselt-
meye yönelik bir adımdır. Bu insanımızın 
insanca yaşama hakkını kendine teslim 
etme olayının adıdır. Kıbrıs’ta attığımız 
cesur adımların sorunun kesin çözümüne 
büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 
Zira biz, düne kadar düşünülemeyeni ger-
çekleştirdik ve ülkemizin kapılarını Güney 
Kıbrıs vatandaşlarına açtık. Kim ne derse 
desin. İster beğensinler ister beğenmesin-

ler. Biz görevimizi insanlık önünde yaptık, 
yapmaya devam ediyoruz. 

Bu cesur adımlarımızın çözüm noktasın-
daki çözüm konusundaki kararlılığımızı 
bütün dünyaya göstermesi gerektiğini bu-
radan bir kez daha dile getiriyorum. Bütün 
taraflara aynı ölçüde duyarlı davranmaları 
çağrısında bulunuyorum. Ve şimdi sıra di-
yorum ki karşı tarafta yani Yunanistan’da. 
Diyorum ki sıra Güney Kıbrıs’ta. Aynı 
şekilde bu iyi niyeti, bu özveriyi göstere-
ceğiz ki karşılıklı olarak bir ortak noktada 
buluşalım ve özlemini çektiğimiz barışa da 
insanlığı, adayı kavuşturalım. 

Değerli arkadaşlarım…

Evet, sorunlarımızı eş zamanlı olarak ele 
alıyoruz dedim. Sosyal sorunları ekono-
mik sorunlarla, dış politika sorunlarını 
güvenlik sorunlarıyla birlikte çözmeye 
çalışıyoruz. Bakınız, eğitim alanında, evet 
bugün aramızda çok sayıda öğretmen ve 
öğrenci var. Kendilerine Ankara’mıza ve 
grubumuza hoş geldiğiniz diyorum. Ho-
calarımıza saygı, yavrularımızın da göz-
lerinden öpüyorum. Bu müjde sizler için. 
Eğitim alanındaki bu dev adımları burada 
açıklıyorum. Önümüzdeki yıl bütün ilköğ-
retim öğrencilerinin yani 8 yıllık öğretim-
de olan öğrencilerin bütün kitaplarını dev-
let ücretsiz olarak temin edip, kendilerine 
teslim edecektir. Dahası, imkansızlıkları 
sebebiyle özel okullarda okuyamayan ve 
kabiliyetini ortaya koyup değerlendireme-
yen fakir, fukara, garip, guraba ihtiyaç sa-
hibi yavrularımıza yeni bir kapı açıyoruz. 
Bu kapı 23 Ağustos’ta yapılacak bir sınavla 
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ilk 10 bin içinde yer alan yavrularımız özel 
eğitim kurumlarında devletimiz tarafın-
dan ücretsiz okutulacaktır.

Bu ilk adımdır. 10 bin fakir, fukara, garip, 
guraba öğrenciye böyle bir imkan, böyle 
bir zemin hazırlanmış oluyor. Bu başarılı 
çocuklarımızın okuma imkanı bulamayan 
evlatlarımız arasından çıkacağı düşünül-
düğünde bunun sadece eğitim sorunları 
açısından değil, sosyal politikalarımız açı-
sından da ne anlama geldiğinin düşünül-
mesini özellikle istiyoruz. Ayrıca, 4842 Sa-
yılı Yasanın kabulü ile, bugüne kadar okul 
ve yurt yaptıran müteşebbisler gelirinin 
yüzde beşini gider gösterebilirken şimdi 
eğitime yapacağı yatırımın tamamını gi-
der gösterebilecektir. Okullara ve yurtlara 
yapılacak her tür ayni ve nakdi yardımlar 
da bu kapsamda değerlendirilecektir. Dep-
rem nedeniyle başta okullar olmak üzere 
hastane gibi kamu hizmet binalarını tah-
kim etmek isteyen vatandaşların katkıları 
da bu kapsamda ele alınacaktır.

Değerli milletvekilleri…

Yıllardır tartışılan ve artık kangren haline 
gelen, her açıdan sosyal adalet duygusunu 
zayıf latan, devlette birden çok israf ka-
pısını aynı anda açan uygulamalara son 
veriyoruz. Bakınız, yıllarca tartışılan bir 
konu: Kamu kurumlarının elindeki sosyal 
kuruluşlar meselesi. Bir kuruluşa “sosyal 
tesis” adını vermek illa ki, o kuruluştan 
sosyal hizmet almayı sağlamıyor. Bunu 
bütün kamu çalışanları çok iyi bilirler. 
Hükümetimiz, kamu kurumlarının elin-
deki 70 adet sosyal tesisi doğrudan satışa 

çıkarmıştır. Bu Sosyal tesislerin bir kısmı 
da Turizm yatırımcılarına sunulmak üzere 
Turizm Bakanlığına devredilmiştir. 

İş Kanunu sizlerin önündedir ve umuyo-
rum ki, bu hafta sonuna kadar çıkar. En 
kısa vadede meclisimizden çıkacak olan 
bu yasayla da inanıyorum ki iş hayatı çok 
daha güvenli, çok daha bereketli bir şe-
kilde geleceğe yürüyecektir. Ayrıca, daha 
önce söz ettiğimiz gibi Çiftçilerimizin borç-
larını yeniden yapılandıracağımız yasa 
Meclise sevk edilmiştir.

Değerli arkadaşlarım…

Çoğunu bir cümleyle ifade etmek zorun-
da kaldığım bu adımların hepsi 67 milyon 
nüfusumuzun mutluluğu içindir. Bakınız, 
ekonomi alanında önemli sonuçlar bekle-
diğimiz bir icraatımızdan söz ediyorum. 
Umuyorum ki, bu müjde dünyanın her 
tarafında yankılansın. Yine daha önce söz 
verdiğimiz gibi Doğrudan Yabancı Serma-
yeyi Teşvik Yasası Komisyonlardan geçti 
ve önümüzdeki günlerde Meclise gelecek. 
Bu yasayla Ülkemize yatırım yapmak 
isteyen yabancı müteşebbisleri caydıran 
devasa mevzuatımızı olabildiğince ko-
laylaştırıyoruz. Bu tasarı yasalaştığında, 
bir yatırım yapmak için yerli müteşebbis 
hangi prosedürü yerine getiriyorsa ya-
bancılar da aynı şeyi yapacak, aynı şart-
larda yatırım yapmak suretiyle ülkemizde 
üretim içerisine girecektir ve bununla da 
bir farklı istihdam alanı ülkemizde doğa-
caktır. 
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Gördüğünüz gibi bir kararlılıkla adım-
larımızı atıyoruz. Derdimiz şu: Türkiye 
yeniden bir üretim heyecanını yakalasın. 
Türkiye yeniden bu üretimle beraber bir 
yatırım heyecanını yakalasın. Türkiye ye-
niden bu yatırımlar nedeniyle bir istihdam 
alanını doğursun ve bununla birlikte de 
büyüme dönemi hızla başlasın. Bunu ya-
kalamaya mecburuz. Şu anda bu heyecan 
Türkiye’mizde var. Bu güven var şimdi de 
istikrar dönemini başlatıyoruz. Bu istik-
rarla birlikte de ben inanıyorum ki yerli ve 
yabancı müteşebbisin o ruhu, o heyecanı, 
ülkemizde neşvünema bulacak ve böylece 
Türkiye yeni bir dönemin adımlarını, ba-
hardan sonra yazla devam ettirecektir. 

Değerli kardeşlerim…

Tabi ki size ve şahsıma düşen de iyi niyetli 
gayretimizi ortaya koymaktır. Ve bu gayret 
yetmiyor, çalışmamız gerekiyor, çalışma-
mız gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Tabi 
bu da yetmiyor. Evet, şimdi yaz mevsimi 
geldi. Yaz mevsimiyle beraber belki arka-
daşlarım Temmuz 1’den itibaren tatili bek-
liyor olabilirler. Arkadaşlar biliyorsunuz 
yapacağımız çok iş var onun için Temmuz 
1’de tatile giremeyeceğiz. Çünkü atacağı-
mız çok adımlar var. Ömrümüz zaten hep 
tatille geçiyor. Bundan sonra üretim üre-
tim üretim. Yasalarda çıkarılması gereken 
yasalarımız var. Bunları inşallah süratle 
gerçekleştirelim. 

Öyle zannediyorum ki meclisimizi 1 ay 
tatile sokmak bizim için yeterli olacaktır. 
Hayırdır, yetmiyor mu yoksa. Ve bu hayırlı 
hizmetlerimiz inanıyorum ki gelecek ku-

şaklar tarafından da hep hayırla yad edile-
cektir. Ve bu üretimin neticelerini gelecek 
nesiller hep konuşacaktır. Ben bu duygular 
içinde tüm arkadaşlarımı tekrar tebrik 
ediyorum, hayırlı bir hafta temennisiyle 
aramızda bulunan öğretmenlerimize önce 
saygılarımı sunuyorum, yavrularımızın 
gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum 
ve tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, 
saygılar sunuyorum. 
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Sevgili vatandaşlarım ve aziz milletimin 
değerli temsilcileri…

Türkiye’yi durgunluktan harekete geçiren, 
ümitsizlikten heyecana götüren, geri gider-
ken ileriye doğru hamleler yaptıran sizlere 
teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. 

Artık her geçen gün belirsizliğin, kaygı-
ların geride kaldığını, sis bulutlarının da-

ğıldığını görüyorsunuz. Israrla vurguladı-
ğımız güven zeminini tesis ettikten sonra 
kısa zaman içinde ülkemizi hamdolsun 
istikrara kavuşturduk. 

Şimdi önümüzde Türkiye’nin büyüme he-
defleri var. Bu hedeflere koşarak varacağız 
ve bu yolda asla yorulmayacağız. Temel 
kavramlarımız; güven, istikrar ve dina-
mizm olacaktır. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 3 Haziran 2003 
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Bu arada hareket noktamızı, bize güç ve-
ren vatandaşımızın taleplerini unutmuyo-
ruz ve siyasetimizi ülkemizin ihtiyaçlarına 
göre belirliyoruz. Yoğun bir şekilde dünya 
devletleriyle konuşurken, aynı zamanda 
toplumla kucaklaşmaya, toplumun sesine 
kulak vermeye özen gösteriyoruz. 

Son günlerde sık sık, açılışlar vesilesiyle 
ülkemizin her kesiminden insanla konuş-
ma, herkesi dinleme imkanı bulduk. Güm-
rük Kapılarından, baraj açılışlarına; Dün-
ya Ticaret Merkezlerinin açılışlarından, 
eğitim ve sağlık kuruluşlarına her alanda 
topluma, ekonomik ve ticari hayata büyük 
bir dinamizm geldiğini, şevkimize şevk, 
heyecanımıza heyecan katacak şekilde 
gördük. Herkesin gözünde parlayan ışığa 
şahit olmak şahsen umutlarımı tazeledi. 
Gördüm ki, Türkiye eski kabus dolu gün-
lerden hızla çıkıyor ve ileri doğru sıçrama 
yapmak için deviniyor adeta. 

Her şeyi dört dörtlük ve mükemmel yaptı-
ğımızı iddia etmiyoruz ama, yıllara sığma-
yan büyük adımlarımızın toplumdan nasıl 
gizlenmek, büyük hedeflerin nasıl küçüm-
senmek istendiğini de esef le izliyoruz. 
Bunu da tabii karşılıyoruz. Zira karamsar-
lıktan ve kötümserlikten beslenenlerin ek-
meği küçülüyor. Bunu böyle biliniz. Yıllar-
dır halkın çaresizliğinden nemalananların 
rahatsızlığını çok iyi anlıyoruz. 

Sloganlarla beslenenler yakın zamanda 
gıdasız kalacaklarını gördüklerinden ağız 
dolusu konuşuyorlar. Gıdaları tükendikçe 
de, kriz ve gerginlik sponsorluğu yaptıkla-
rını ele veren konuşmalar yapıyorlar. Ko-

nuşsunlar, konuşmaları gerekir. Ama şunu 
unutmayın ki konuştukça da batıyorlar. 
Zaten, çıkınlarında, heybelerinde başka 
bir şey yok. 

Biz ise kritik günler geçirdiğimizi, toplum 
ve devlet olarak aynı yöne bakmamız, top-
lumun gücünü devlete taşımamız gerekti-
ğini söylüyoruz. Ve diyoruz ki; Türkiye’yi 
küçük düşürecek söz ve beyanlardan kaçı-
nalım. Dünyanın gözleri üzerimizdeyken 
ilkel tartışmalardan çıkalım ve halkımıza 
hukuku, demokrasiyi, ekonomik refahı ve 
adaleti lütfen çok görmeyelim. 

Değerli arkadaşlarım…

Toplumdan güç almayan siyasi odakların 
ve toplumla kucaklaşmayı beceremeyen 
başaramayan siyaset oyucularının serma-
yesi tektir: Bunlar atılan ileri adımları her 
alanda geriye götürmeye çalışırlar. 

Demokratik hukuk devletimiz bildiğiniz 
gibi geriye götürülmek istendi. Bunu 
hangi enstrümanlarla yaptılar ve nasıl 
başardılar? Sık sık meşruiyet tartışmaları 
açarak yaptılar. Bunu unutmayalım. Bu-
gün de milletin meşru hükümeti üzerinde 
şaibe bulutları dolaştırmaya gayret eden 
siyaset bezirganları olduğunu açıkça gör-
mekteyiz. Bunların hedeflerine ulaşmaları 
asla mümkün değildir. Lakin Türkiye’nin 
enerjisini tüketme konusunda yetenekli 
oldukları da tescillidir bunların. 

Bu bezirganları ciddiye almaya gerek yok 
ama olan Türkiye’ye olmaktadır, zarar 
gören çocuklarımızın aydınlık geleceği-
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dir. Biz içeride birbirimizin meşruiyetini, 
vatandaşlık haklarını tartışıp, didiştikçe 
Türkiye dışarıya yanlış bir fotoğraf verdi. 

Gelin, hep birlikte, birbirimize zaaf isnat 
etmekten, vehimler üretmekten ve öküz 
altında buzağı arama aşamasını da geçip, 
buzağı altında öküz aramaktan başka bir 
şey yapmayan, milletten kopmuş siyasetçi-
lerin gündemlerinden kurtulalım. 

İşte demokrasi, refah ve adalet için güven 
ve istikrar zemini. İşte, dünyada hak ettiği 
itibarı kazanmak için emeğini ve alın te-
rini ortaya koyan insanımız. Bu insanlara 
güvenin. Herkes, hem kendine duyduğu 
güveni, hem de başkasına duyduğu güven 
ve saygıyı lütfen tazelesin. İktidarıyla, mu-
halefetiyle, aydınıyla, köylüsüyle hepimiz 
bu ülkenin çocuklarıyız. 

Hepimiz bu ülkenin ekmeğini yiyor, suyu-
nu içiyoruz. Artık enerjimizi toprağa ver-
mekten, çağdışı ideolojik tartışmalardan 
yakamızı kurtaralım. Önce devlet olarak 
insanımıza güvenelim, ülkemize güve-
nelim ki, vatandaşın da devlete güvenini 
tesis edelim. 

AK Parti iktidarı, halk ile devletin talep-
lerini birbirinden ayrı ayrı ele almıyor. 
Halkımız itibarlı bir devlet istiyor. İm-
kanlarının heba edilmemesini istiyor. Biz 
diyoruz ki, Türkiye’nin imkanları, sahip 
olduğu zenginlikler Türkiye’ye yeter. Yeter 
ki, özgüvenimizi kaybetmeyelim. Savun-
ma psikolojisini bırakalım ve “ben bu ülke 
için ne ürettim?” sorusuna cevap verecek 
bir güce ulaşalım. . 

Geçtiğimiz haftalar üst üste iş dünyamızla, 
sanayicilerimizle, özel sektör temsilcileri-
mizle bir arada oldum. Antalya, İstanbul, 
Samsun, Trabzon, Ankara, Zonguldak ve 
Ağrı’da birlikte olduğum iş adamlarının 
gözlerinin parladığına sevinerek şahit ol-
dum. 

İş dünyamız, politikalarımıza tam destek 
vermekle kalmıyor, geçmişin öz eleştirisini 
yaparak, artık üretmeden kazanmaktan, 
üretim dışı faktörlerden, yani faizle para ka-
zanmaktan bıktık, usandık diyor. Bu özeleş-
tiriyi son derece önemli buluyorum. Bu öz 
eleştiriyi bürokrasinin de yapması gerekir. 
Herkes kursağına gidenin muhasebesini 
yapsın, herkes elini taşın altına koysun ki, 
Türkiye, refahı ve adaleti yakalasın. 

Mutlulukla görüyorum ki, gerilim isteyen-
ler, kavga isteyenler artık taraftar bulamı-
yor. Evet önümüze koyduğumuz yapısal 
reformları gerçekleştirmek, toplumu öz-
lemlerine kavuşturmak için yavaş yavaş 
herkes elini taşın altına koyuyor. 

Değerli arkadaşlarım…

Makro ekonomik ve finansal göstergelere 
baktığımız zaman olumlu gelişmeleri açık-
ça görüyoruz. Bakınız, Yüzde 5’lik yıl sonu 
büyüme hedefimizi, yüzde 20’lik tüketici 
fiyat endeksi enflasyon hedefimizi inanı-
yorum ki tutturacağız. 

Irak Savaşı günlerinde Mart ayı ortasında 
yüzde 70’lere çıkan faiz oranları geçtiği-
miz hafta yüzde 50’nin 2- 3 puan altına 
düşmüştür. Faiz dışı fazlada yüzde 6.5’luk 
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hedefimize inşallah kavuşacağız, kamu 
maliyesi programını planladığımız şekilde 
yürütmekteyiz ve bu konuda da kararlıyız. 
Borç stokunu düşürebilmek için bu zor 
hedefi yakalamak zorundayız. 

Dünyanın dikkatleri üzerimizdedir. Bu sü-
reçte gündemimiz büyüme, rekabet, dışa 
açılma, toplumla kucaklaşma olmalıdır. 
Türkiye’nin asli kurumlarına zaaf isnat 
ederek birbirimize zarar verebiliriz, ama 
ülke olarak bir yere varamayız. 

Bakınız uluslararası piyasalarda Türkiye’ye 
duyulan güvenin artışı bütün göstergelerde 
ortaya çıkıyor. Uzun yıllardan sonra ilk defa 
10 yıllık dış borçlanma gerçekleştirdi hazi-
ne. Yapısal reformlarımız devam ediyor. 

Dün Bakanlar kurulumuzda ele aldık. Sos-
yal Güvenlik kurumlarımız ile sağlık ku-
rumlarımızı, her vatandaşı sosyal güvenlik 
kapsamına almak için yeniden yapılandı-
rıyoruz. Sosyal güvenlik kuruluşlarımızla 
sağlık kuruluşlarını birbirinden ayırıyo-
ruz. İlgili Bakanlıklarımız çalışmalarını 
başlatmış bulunuyor. 

Sağlık bizim için hayati önem arz ediyor. 
Sağlık kuruluşlarımızı bir çatı altında 
birleştiriyoruz. İlk etapta üç büyük ilimiz 
veya daha fazla olabilir, buralarda bunun 
uygulamasına gireceğiz. SSK ya da Bağ-
Kur’lu vatandaşımız da devlet hastanele-
rinden aynı şekilde yararlanabileceklerdir. 

Bunun yanında 1 Temmuzdan itibaren 
başlatacağımız uygulamayla İlk etapta 
İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 

pilot bölgelerde birleşmeyi sağlayacağız. 
Böylece Devlet Demiryolları, PTT ya da 
Milli Eğitim Bakanlığı ait hastaneler de 
dahil olmak üzere, Devlet kurumları bün-
yesindeki sağlık kuruluşlarını da tek çatı 
altında topluyoruz. 

Irak Savaşı günlerinde kollarındaki bile-
zikleri Başbakanlığa gönderen, maaşımın 
yarısını feda ediyorum, yeter ki, Türkiye 
iç-dış borç yükünden kurtulsun diyen va-
tandaşlarımı alkışladığım gibi onları da al-
kışlıyorum. Kim insana ve topluma doğru 
bir adım atarsa onu alkışlamak, ona omuz 
vermek boynumuzun borcudur. Hükümet 
adına söz veriyorum ki, benim vatandaşı-
ma doğru bir adım atana, Hükümetimiz 
binlerce adım atacaktır. 

İşte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Fonu’ndan sorumlu Devlet Bakanlığımız, 
Tarım Bakanlığımız ve Kadın ve Aileden 
Sorumlu Devlet Bakanlığımız şuanda yeni 
bir ortak çalışmanın içerisine giriyorlar. 
İlk planda “Yoksullukla mücadele Kapsa-
mında Sürdürülebilir Üretim ve İstihdam 
projelerinde Yeni Arayışlar” konulu bir 
sempozyum Ankara’da düzenleniyor. Bu 
toplantıya DİE, Tarım Bakanlığı, İş Kur 
Genel Müdürlüğü, Sosyal hizmet ve çocuk 
Esirgeme kurumu, DPT, Adalet Bakanlığı, 
Üniversiteler ve Gönüllü kuruluşların 
Temsilcileri katılacaktır. Buradan somut 
projelerin çıkmasını bekliyoruz. Sizler de 
lütfen takip ediniz. Evet, bu projeyle insan-
lara iş kapısı açmak hedeflenmiştir. El sa-
natlarından hayvancılığa, Arıcılıktan do-
kumacılığa, yerinde çalışmak ve üretmek 
isteyen insanlara imkanlar sunulacaktır. 
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Bunun için ilk etapta Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Fonu’nun kaynakları kullanı-
lacaktır. Projede başarılı uygulamalar orta-
ya konabilirse, Dünya Bankası ya da AB’nin 
bu konular için ayırdığı fonların devreye 
sokulması da mümkün olabilecektir. 

Sivil toplum kuruluşlarının, dernek ve va-
kıfların ilgili kuruluşlarla el ele vermesini 
istiyoruz. Bunu eğitimde, sağlıkta özellikle 
görmek istiyoruz. 

Nerede bir aksama varsa, nerede bir tıkan-
ma varsa, nerede bir takılma varsa diyoruz 
ki bunu hemen odalar aracılığıyla veya di-
rek kendiniz bakanlıklarımıza ve şahsıma 
lütfen ulaştırın çünkü bizim bunları bek-
letmeye tahammülümüz yok. Süratle me-
safe almamız lazım. Onun için yürüyerek 
değil sıçrayarak, hızla bizim amacımıza 
ulaşmamız lazım. Bu makas açığını süratle 
kapamamız gerekiyor. Bu da gayret istiyor. 
Onun için işte tatil matil dinlemeden bu 
işleri yürütmemiz lazım. Niye 3 ayı 1 aya 
indirdik. Bunun için. 

Önümüzde AB Uyum yasaları var. Ülkemizin 
birçok çözüm bekleyen sorunlarına yönelik 
yasalar var. Bunları bir an önce halletmemiz 
lazım ki ne yapalım, mesafe alalım. Bu mev-
zuat kirliliğini ortadan kaldırmamız lazım. 
Bu mevzuat kirliliğini ortadan kaldırmak 
için yapılması gereken yasal düzenlemeler 
var. Sizin oluşturduğunuz TBMM’ndeki 
çatının görevi nedir. Yasamadır. Bu yasama 
görevi böyle kısa vade içerisinde olmaz. 

Avrupa Birliği konusunda elimizi çabuk 
tutmalıyız. Her sahada olduğu gibi bu alan-

da da vakit kaybetmeye tahammülümüz 
yoktur. AB üyelik sürecinde sonuç almak 
için çok uygun bir zemin yakaladığımızı ve 
bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerektiğini 
biliyorsunuz. Ülkemizin AB’ye tam üyeliği 
yönündeki adımları engellemeye dönük 
çıkışların, çocuklarımızın geleceğine zarar 
vereceğini unutmamalıyız. 

 Bütün göstergeler iyi ve doğru yolda ol-
duğumuzu gösteriyor. Türkiye her alanda 
bölgesinde öncü rolünü güçlendiriyor. 
Bakınız TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) 
verilerine göre Mayıs ayında ihracat yüzde 
30.7 artarak 3.9 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşti. Geçen yılın ilk beş ayında 13 
milyar 365 milyon dolar olan ihracat bu 
yılın ilk beş ayında 17 milyar 866 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.1 Haziran itibariyle 
yıllık ihracat artışımızda yüzde 28’lik bir 
artış sağlanmış ve 40 milyar doları aşmıştır. 

Ankara’ya hapis olmayacağız ifadesini altı-
nı çizerek söylüyorum. Lütfen bölgelerimi-
ze şehirlerimize asla ve kat’a gidişlerimizi 
ihmal etmeyeceğiz. Gidip halkımızla dert-
leşmeye onların dertlerine çözüm üretme-
ye gayret edeceğiz. Sadece bir gönüllerini 
almamız bile çok şeyi halledecektir. Hal-
kımız bizden çok şey istemiyor. Ama bile-
siniz ki gerçekten çok fazlasıyla da ihtiyaç 
sahiplerinin olduğu yokluk ve yoksulluk 
içerisinde kıvranan vatandaşlarımızın da 
bizim o şefkat eline ihtiyacı olduğunu bir 
kenara koymayalım. Onun için ilinizi so-
rumlu olduğumuz bölgelerimizi lütfen ih-
mal etmeyelim. Ve ben bu duygular içinde 
hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri… değerli misafir-
ler… basınımızın değerli temsilcileri… Mil-
lete hizmet için çıktığımız yolda hızımıza 
hız katan, çalışma şevkimizi artıran ve 
halkımızla doğrudan diyalog kurmamıza 
vesile olan yeni bir grup toplantısında he-
pinizi muhabbetle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar…

Önemine binaen her fırsatta tekrarlıyo-
rum. Biz Türkiye’nin önüne büyük hedef-
ler koyarak iktidara geldik. Hedeflerimizin 
en büyüğü adalet ve kalkınmadır. Siyasi 
varoluş gayemizi bu iki temel kavramla 
açıklıyoruz. Bu gayeye uygun icraatları-
mız da semerelerini vermeye başlamıştır. 
İktidara gelir gelmez büyük hedeflerimizi 
gerçekleştirmek için süratle işe koyulduk. 
Bu nedenledir ki, iktidarımızın daha ilk 
aylarında ülkemizde gözle görülür bir de-
ğişim süreci başladı. Bu süreci başarıyla 
yürütebilmek için merkezde makro planla-
rı yapıp, gerekli yapısal değişiklikleri ger-
çekleştirirken, aynı zamanda ülkemizin 
dört bir yanını karış karış dolaşıyoruz. Bir 
gün Samsun’da temel atma törenindeysek, 
öbür gün Ağrı’da bir açılışa katılıyoruz. 

Bir gün İstanbul’da Denizcilik sektörü-
nün temsilcileriyle birlikteysek ertesi gün 
Ankara’da Demir yollarımız için dev adım-
lar atıyoruz. 

Bu programlar vesilesiyle ayrıca Ankara’dan 
Siirt’e, Trabzon’dan Konya’ya halkımızla 
birlikte oluyoruz. Böylece asıl dayanak 
noktamızı kaçırmıyor, halkımızla birlik-
te olmakla gücümüzü, kararlılığımızı, iş 
yapma azmimizi pekiştiriyoruz. Gittiğimiz 
her şehirde halkımızın, insanlarımızın 
gözündeki umut ışığının parladığına şahit 
oluyoruz. Bu da bizim çalışma şevkimizi 
artırıyor, umutlarımızı tazeliyor. İçeride 
yoğun tempoyla çalışmalarımızı sürdü-
rürken, dünya ile diyalogumuzu da ihmal 
etmiyoruz. İçeride biz, yabancı devlet baş-
kanlarını ve başbakanları ağırlarken, sayın 
Dışişleri Bakanımız Başbakan Yardımcı-
mız Abdullah Gül Bey ve diğer Bakanları-
mız da yurt içinde ve dışında, Türkiye’nin 
tezlerini, imkanlarını ve kaynaklarını bü-
tün dünyaya anlatıyorlar. 

Örneğin geçtiğimiz günlerde Dışişleri 
Bakanımız Abdullah Gül Bey’in katıldığı 
NATO Dışişleri Bakanları toplantısı ve 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 10 Haziran 2003 
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İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Top-
lantısı bir kez daha Türkiye’nin önemini 
teyit eden gelişmelere sahne olmuştur. 
Türkiye’nin itibarının her alanda yüksel-
diğini görüyorsunuz. Bunları gazetelerde, 
medyada izleme fırsatı bulduğunuza emi-
nim. Kötümserliğe ve karamsarlığa prim 
vermiyoruz, vermeyeceğiz. 

Bakınız şimdi, Ortadoğu Barış Sürecinde 
Türkiye tarihe yön verecek bir gelişmeye 
ev sahipliği yapmak üzere hazırlıklarını 
yapıyor. İnşallah acıların dinmesi için 
kalıcı barışın sağlanması için Türkiye 
tarihi itibarına yaraşır bir katkı sağlaya-
caktır. Amerika’dan Avrupa’ya, Asya’dan 
Ortadoğu’ya dünya devletleriyle ilişkileri-
mizde her geçen gün mesafe alıyoruz. Bu 
temaslara ilave olarak ben de önümüzdeki 
Perşembe günü işadamlarından oluşan 
kalabalık bir heyetle Malezya ve Pakistan’ı 
ziyaret ederken, Başbakan Yardımcımız 
Abdüllatif Şener de Bişkek’te toplanacak 
İktisadi İşbirliği Toplantısına katılacaklar. 

Değerli dostlar…

Biz Türkiye’nin yollarını, tıkanan kanal-
larını açıyoruz. Halen ne yapmakta ol-
duğumuzu anlamakta güçlük çekenlerin 
bizi anlama kanalları da zaman içinde 
açılacaktır. Bizi anladıklarında umuyorum 
ki, negatif propagandanın, karamsarlığın 
kendilerine kaybettirdiğini de anlamış 
olacaklardır. 

Bakınız ne yapıyoruz: Karayollarını, de-
miryollarını, deniz ve hava yollarını açı-
yoruz. Gürbulak sınır kapısıyla Asya’nın, 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ’nin 
Avrupa’ya açılan en büyük kapısını açtık. 
Hemen akabinde, Cumhuriyet tarihimizin 
en büyük projelerinden biri için start ver-
dik. Demir yollarının rehabilitasyonuyla, 
yalnızca Ankara-İstanbul mesafesini 190 
dakikaya indirmiyor Türkiye ile Avrupa’yı 
bütünleştiriyoruz. 15 bin kilometrelik 
bölünmüş yol projemizle Türkiye’nin şe-
hirlerini en güvenli ve en hızlı bir şekilde 
birbirine bağlıyoruz. İşte geçenlerde 27 va-
tandaşımızı kaybettiğimiz trafik kazasında 
bu konudaki haklılığımız bir kez daha çok 
açık net ortaya çıkmaktadır. Vatandaşla-
rımıza tekrar Allah’tan rahmet diyoruz, 
yaralı kardeşlerime de Allah’tan şifalar 
diliyorum. 

Biz, unutmayın, ülkemize hız ve ener-
ji getirdik. Bu hızımızı anlamayanlar, 
Türkiye’nin Dünya ile bütünleşmesini 
anlamıyorlar ve anlayamayacaklar. Türki-
ye dünyanın her tarafıyla temaslarını eş 
zamanlı yürüterek ekonomik büyümesini 
de sağlayacaktır. Bunun için özel sektöre 
daha fazla kulak vermemiz gerekiyor. Zira, 
demiryolu projesini de Gümrük kapılarını 
da özel sektör eliyle birlikte açıyoruz. Artık 
ön yargılardan, gereksiz kaygılardan ve 
vehimlerden sıyrılma zamanı gelmiştir. 
Gürbulak sınır kapısının açılışına katılma-
mızı hafife alanlar Türkiye’ye yön göster-
miyorlar. 

Nitekim Avrupa Birliği için gösterdiğimiz 
kararlılığa tepki gösterenler de aynı ne 
yazık ki aynı marjinal çevrelerdir. Dolayı-
sıyla AB sürecinde zaman kaybetmemek 
için gece gündüz çalışırken, dinlenme 
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hakkımızı feda ederken aynı anda dünya-
nın tamamına, komşularımızın tamamına 
bakmak zorundayız. Bakın Gürbulak sade-
ce Türkiye ve İran’ı birbirine bağlayan bir 
kapı değildir. Bu kapı aynı zamanda bütün 
Avrupa’yı Orta Asya’ya ve Uzak Doğu’ya 
açan bir kapıdır. Bu kapı Türkiye’yi Türk 
Cumhuriyetlerine bağlayan bir köprüdür 
de aynı zamanda. 

Bütün bunları görmeden, kısır ve dar bir 
bakış açısıyla yapılan yorumlar, anlaşılan 
o ki bizim çalışma azmimizi kırmaya, hı-
zımızı kesmeye yönelik girişimlerdir. Ama 
aksine biz her gün daha farklı bir şevkle işe 
sarılıyoruz. 

Sizlerle birlikte Türkiye’yi çok kısa bir 
sürede karanlık günlerden aydınlığa çıkar-
dığımıza inanıyorum. Ülkeyi belirsizlik 
ortamından çekip çıkararak istikrara ka-
vuşturduk. Bunda hiç kuşkusuz halkımı-
zın bize, Hükümetimize duyduğu derin 
güvenin büyük bir payı vardır. Biz de her 
şeyden önce halkımızın bize duyduğu 
güveni haklı çıkaracak adımlar atıyor, 
Türkiye’nin yıllardan beri kangren olmuş 
halde bekleyen yapısal sorunlarına çözüm-
ler üretiyoruz. 

Değerli arkadaşlar…

Hepiniz görüyorsunuz ki, ekonomik pa-
rametrelerde sürekli iyiye doğru bir gidiş 
var. Rakamlar her gün daha iyiye gittiği-
mizi gösteriyor. Ama buna rağmen kimi 
çevreler hala karamsarlık yayıyor ve kimi 
kriz senaryoları üretmekle uğraşıyor. Bu 
çevrelerin son zamanlardaki argümanla-

rından bir tanesi de; Türk Lirasının değer 
kazanması yani döviz kurunun düşük sey-
retmesi. Bu doğrudur. Ama bugünkü Türk 
Lirasının değer kazanmasıyla, geçmişteki 
kimi olaylar arasında benzerlikler kurula-
rak kriz senaryosu üretmek beyhude bir 
çabadır ve anlamsızdır. Çünkü geçmişte 
Türkiye benzer gelişmeleri yaşadığında 
sabit kur politikası uygulanıyordu. Yani, 
Merkez Bankası o zamanlarda kuru sabit 
tutmaya çalışıyor, buna rağmen piyasada 
farklı değerler oluşuyor ve bir noktaya 
gelindiğinde Merkez Bankası artık piyasa 
baskısına dayanamıyor ve dolayısıyla kuru 
kontrol edemeyen, yürütemeyen duruma 
düşürüyordu. 

Oysa bugün dalgalı kur politikası uygu-
lanmakta, yani Merkez Bankası’nın baskı 
altında tuttuğu herhangi bir şey yok. Her 
şey piyasa şartlarında arz- talep dengesine 
göre doğal olarak oluşuyor. Bu nedenle 
bugün Türk Lirasının değer kazanmış 
olmasının geçmişteki gibi bir kriz üretme 
riski yoktur. Her şey kontrol altındadır. Bu 
böyle bilinmelidir. Her şey öngörüldüğü 
şekilde cereyan etmektedir. 

Sevgili dostlar…

Tekrarlamakta fayda görüyorum. Türkiye 
uzun süreden sonra artık nihayet üretime 
ve büyüme sürecine girmiştir. Karanlığı, 
belirsizliği, güvensizliği, çaresizliği geride 
bırakmış, ileriye bakarak yürümektedir. 
Bazı çevreler bunu hala görmemiş veya 
görmezden geliyor olabilirler. Ama gün 
geçtikçe onlar da Türkiye’nin heyecanını 
görecek ve hatta bu heyecana katılacaktır. 
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Evet, ekonomik göstergeler iyiye gidiyor. 
Türkiye henüz asıl problemlerine çözüm 
üretebilmiş değildir. Mesela işsizlik halen 
Türkiye’nin en büyük sorunu olarak karşı-
mızda durmaktadır. 

Bu bağlamda, şu hususun altını özellikle 
çizmek istiyorum. Biz devleti istihdam 
kapısı olmaktan çıkarıyoruz. Çünkü devlet 
eliyle üretim, rekabet ve verimlilik sağ-
lanamadığını bütün dünya anladı. Ama 
bizde anlamayan anlamak istemeyen bazı 
marjinal grupların olduğunu da biliniz. 
Dünyanın artık unuttuğu eski tartışma-
larla daha fazla zaman kaybedemeyiz. 
Komünist ülkeler bile bunu aştı ama bizde 
hala oraya dönmek isteyen onun hayali, 
onun gayreti içinde olan gruplar var. Bunu 
da böyle biliniz. Bunlara da fazla kulak ka-
bartmaya gerek yok. Cevaba da gerek yok. 

Biz yolumuzu çizdik ve işimizi gayet iyi 
biliyoruz ve bu istikamette yürümeye 
devam edeceğiz. Bundan sonra istihdam 
imkanını özel sektör üretecektir. Bu ne-
denle biz özel sektörün önünü açmak için 
Hükümet olarak yapmamız gerekenleri va-
kit geçirmeden gerçekleştirmek istiyoruz. 
Mali Miladın kaldırılması, vergi barışının 
çıkarılması, SSK ve Bağ-Kur borçlarının 
yeniden yapılandırılması, elektrik borçla-
rının yeniden yapılandırılması, şirket kur-
ma prosedürünün kolaylaştırılması, fert 
başına düşen milli gelirin 1500 doların 
altında olan illerde yatırımlara getirilen 
teşvik, doğrudan yabancı sermaye yatırım-
larına getirilen kolaylık, İş Kanunu’nun 
çıkartılması, enf lasyon muhasebesine 
geçiş... Bütün bunların hepsi reel sektörün 

önünü açmak, onların daha fazla yatırım 
yapmasını, rekabet etmesini, dolayısıyla 
daha fazla istihdam üretmesini sağlamak 
içindir. Bu çerçevede teşvikli yatırımlar-
dan bahsetmek istiyorum. 

Bakınız çok basit ama çok anlamlı olan bir 
rakam vermek istiyorum size. Mayıs ayı 
sonuna kadar, geçen yılın aynı dönemine 
göre teşvik miktarı tam 3.5 kat artarak 16 
katrilyon Türk lirasına ulaşmış bulunmak-
tadır. Bu en düşük tahminle 100 bin kişiye 
yeni iş imkanı demektir. 

Değerli milletvekilleri… değerli basın men-
supları…

Dün yazılı medyanın büyük bir bölümü-
nün manşete çıkardığı bir husus hakkında 
düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Haberlerde de görüldüğü gibi, kimi 
serbest meslek sahipleri sabit ücretliler 
kadar bile yıllık vergi vermemişler. Bu ger-
çek uzun uzun tartışılması gereken, devlet 
toplum ilişkileri üzerine kafa yoran herke-
sin üzerinde durması gereken bir gerçeği 
de ortaya koymuştur. Bu alışkanlıklar kar-
şılıklı güveni yaralayan alışkanlıklardır. 
Devlet, adaletle devlet olma görevini ye-
rine getirecek ki vatandaş da vatandaşlık 
sorumluluklarını yerine getirsin. Bunun 
için vatandaşımızın da devlete yardımcı 
olması, adaletin tesisine katkı sağlaması 
gerekiyor. 

Eksik ve yanlış vergi beyanında bulunan 
insanlar bu güne kadar şu mazereti öne 
sürüyor: “Enflasyonun vergisini veriyoruz” 
diyorlardı. Ama artık “Enflasyon muha-
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sebesi sistemine” geçiliyor olmasıyla bu 
mazeret de ortadan kalkıyor. Bu nedenle 
herkesi samimi ve dürüst olmaya çağırıyo-
rum. Bu yeni dönemde herkes elini taşın 
altına koymalıdır. Asgari ücreti ben vatan-
daşıma asgari geçim standardına ulaştır-
mamışken ne kazandığı günlük müşteri 
portföyünde belli olan bir vatandaşımın 
asgari ücretli kadar vergi vermekten ka-
çınması birey olarak adaletsizliğe yapılan 
katkı anlamına gelir. 

Herkes hak ettiğinden fazlasını almakla 
başka insanlara haksızlık ettiğini, baş-
kalarının işine ve aşına mani olduğunu 
anlamalı, bilmeli ve buna göre de davran-
malıdır.

Sevgili dostlar…

Son zamanlarda benim fazlasıyla vurgu 
yaptığım bir konu var: Bürokratik oligarşi. 
Bunu söylerken tek tek hiçbir kamu görev-
lisini rencide etmek gibi bir niyetim yok-
tur ve olamaz. Kastettiğimiz şey devletimi-
ze kapaklanan, ya da devletten nemalanan 
bazı insanların veya anlayışın bu ülkede 
kendilerinde “ ben devletim” deme hakkını 
bulmuş olmasıdır. 

Açık söylüyorum onlar kendilerinde bü-
yük ayrıcalık görüyorlar. Özellikle devlete 
çöreklenmiş, her türlü değişime direnen, 
her fırsatta Türkiye’nin büyümesinin önü-
ne takoz koyan anlayışı kastediyorum bu 
ifadelerimle. Bu anlayış yeniliğe, değişime, 
büyümeye kapalıdır. Bu anlayış heyecan-
sızdır. Zaman zaman Türkiye’yi krize so-
kan da bu anlayıştır. 

Bu bağlamda sizlere artık kamu persone-
linin vatandaşla muhatap olduğunda “Bu-
gün git yarın gel”; “İstediğin yere şikayet 
et” gibi cümleleri bir daha kullanamaya-
cağını müjdelemek istiyorum. Çünkü acil 
eylem planımızda ve hükümet programı-
mızda da söz verdiğimiz “bilgi edinme 
hakkı kanununu” hazırlamış olup Meclis’e 
göndermiş bulunuyoruz. 

Tasarı yasalaştığında vatandaş, yasanın is-
tisna tuttuğu hususlar haricinde, kamuda 
olup bitenler hakkında, her türlü konuda 
bilgi isteyebilecek, kamu personeli de 
bunu yasal bir zorunluluk zemininde ce-
vaplayacaktır. Böylece kamu olabildiğince 
şeffaflığa kavuşacaktır. Bilgi edinme hak-
kıyla vatandaş yönetime katılabilecek ve 
yönetim üzerindeki denetim hakkını daha 
etkin kullanabilecektir. 

Demokrasi, halkın yönetime katılması 
ve yönetimi denetlemesi anlamında bu 
uygulamayla çok açık somut bir şekilde 
ülkemizde tecelli etmiş olacaktır. Toplu-
ma güven budur. Bizim Hükümet olarak 
yönetimin şeffaf ve denetlenebilir hale 
gelmesinden hiçbir korkumuz, hiçbir endi-
şemiz yoktur. Temel anlayışımız, halktan 
aldığımızı yine halkımıza vermek, bize gü-
venen milletimize, bizim de sonuna kadar 
güvendiğimizi göstermektir. 

Değerli arkadaşlar…

Parti olarak temel önceliğimizin adalet 
ve kalkınma olduğunu biliyorsunuz. Bu 
çerçevede hukuk sistemimizin yeniden 
gözden geçirilmesinin bir zaruret olduğu 
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ortadadır. Biz bu zarureti gidermek için 
hukuk alanında köklü ve geniş çaplı bir 
çalışma başlatmış durumdayız. Bu çalış-
malarımızın iki hedefi mevcut:

Birincisi: vatandaşlarımızın beklenti-
lerine cevap vermek. İkincisi: Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik sürecinde uyum 
yasalarını hayata geçirmek. Bu çerçevede, 
6. Uyum Paketinin yanında; hukuk sis-
temimizin aksayan yönlerini düzeltmek 
için dört ayrı kanun tasarısı meclise sevk 
edilmiş olup, komisyonda görüşülmeye 
başlanmıştır. Bunlardan birincisi; Ceza 
Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka-
nunu, Ceza İnfaz Kanunu ve İcra-İf las 
Kanunu’dur. Ayrıca çalışmaları sürdürü-
len Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Huku-
ku Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakeme-
leri Kanunu da yıl sonuna kadar Meclis’e 
sevk edilecektir. Hukuk alanında önemli 
bir çalışmamız da “Ticari sır” kavramıyla 
ilgilidir. Yapılan bu çalışmayla, ticari sır 
kavramı nedeniyle yolsuzluklarla müca-
deleyi zayıflatan unsurlar ortadan kaldı-
rılacaktır. Ancak bu düzenlemeler yapılır-
ken ekonomik zaruretlere ve sermayenin 
hassasiyetlerine azami dikkat gösterile-
cektir. Ayrıca, yolsuzlukla mücadele ko-
nusunda, “Ticari Sır” kavramına yeni bir 
tanım getirirken, mevzuatta mücadeleyi 
zayıflatan hukuki boşlukları dolduracak 
bir çalışma da devam etmektedir. 

Böylece dürüst ve hakkaniyet içinde çalı-
şan iş adamalarını ve sermayeyi tedirgin 
etmeden, devletin ve milletin imkanlarını 
çarçur eden, milletin parasını zimmetine 
geçiren, ya da yakınlarına peşkeş çeken-

lere de etkin bir şekilde hesap sormanın 
yolu açılmış olacaktır. Bunu yapmak mec-
buriyetindeyiz. Zira halkımız da bizden 
bunu istiyor. Gittiğimiz her yerde halkımı-
zın bizden öncelikle istediği, yolsuzlukla-
rın sonuna kadar hesabının sorulması ve 
adalete teslim edilmesidir. 

Aksi halde, “Yaptığı yapanın yanına kar 
kalır” anlayışını değiştiremeyiz ve gelecek-
te olması muhtemel yolsuzlukların önüne 
geçemeyiz. Oysa buna ne Türkiye’nin ne de 
bizim tahammülümüz yoktur. 

Gördüğünüz gibi daha yapacak çok işi-
miz var. Gecemizi gündüzümüze katarak 
çalışmak mecburiyetindeyiz. Meclisimiz 
iyi bir çalışma temposu yakaladı. Bunu 
sürdürmemiz gerekiyor. Önümüzde Avru-
pa Birliği Uyum Yasaları, Kamu Yönetimi 
Temel Kanunu var. Diğer yapısal reform 
kanunları var. Ülkemizin acilen çözüm 
bekleyen sorunlarına yönelik yasalar var. 
Bunları bir an önce çıkarmamız gerekiyor. 
Bakın bunun için Meclis’in sadece bir ay 
tatil yapmasına yönelik teklifimiz büyük 
takdir topladı ve heyecanla karşılandı ve 
sağolun sizlerde istinasız bu teklifi kabul 
ettiniz, benimsediniz. 

Bildiğiniz gibi 3 Kasım’da milletimiz bize 
bu kadar müstesna bir teveccüh göste-
rirken bizden tabi gece gündüz demeden 
çalışmamızı da haklı olarak istedi. Bizim 
de buna layık olmamız lazım. Çünkü bizim 
tatile çok fazla imkan ve fırsatımız yok. 
Yapmamız gereken çok şey var. Makas 
çok açılmış. Tahribat çok büyük. Bunları 
hep birlikte el ele vererek aşacağız. İşte 
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Anadolu’yu dolaşıyoruz ve Anadolu’mu-
zun halini görüyoruz. İnsanımızın o peri-
şan halini görüyoruz. Bakın şimdi anayasa 
komisyonundan 91. madde geçti. Maalesef 
muhalefet partisi yine buna karşı çıktı. De-
diği ne? Dediği şu; diyor ki siz muhalefetin 
sesini kısmak istiyorsunuz. 

Sevgili dostlar…

Muhalefet iş yaptırmamak için adeta 
kendini görevli telakki etmiş. İşte iş yasa-
sında da 126 maddede sadece maalesef 
bir katkıda bulunmak için değil, adeta 
engelleme politikasıyla sabahlara kadar 
çalışmalar sürdürüldü ve 3 hafta bunun 
için kaybedildi. Yazıktır, günahtır. Bizim 
zaman kaybına tahammülümüz yok. Sü-
ratle bunları aşmak durumundayız. Onun 
için şimdi 91nci madde tekrar gündeme 
geldi. Niçin bir an önce biz bu hedeflediği-
miz yasaları yasama organı olarak TBMM 
Genel Kurulu’ndan çıkarmak zorundayız. 
Bunları çıkaracağız ki ülkedeki hizmetin 
önü açılsın. Tıkanmasın. 

Bakın her gün yurt içi yurt dışı gelenler 
hep bu ön tıkamaktan dert yanıyorlar. 
Şimdi size güveniyoruz diyorlar. Çünkü 
siz tıkanan yollarımızı aşacaksınız. Buna 
inanıyoruz diyorlar. Ve bir gazetede müla-
katımda bir saptırmada yaptılar gerçi ama, 
orada şunu söyledim. Sistem hükümet 
olmaya fırsat veriyor ama iktidar olmaya 
fırsat vermiyor. Şimdi olay bu değil mi? 
İşte sistem burada iktidar olmanın önünü 
kesiyor. 364 tane milletvekiliniz ya da oyu-
nuz olsa da. 

Bu bakımdan süratle el ele vererek daya-
nışma içinde çalışacağız ve bu beklenen 
yasaları çıkartıp özellikle Türkiye’deki bu 
heyecanı hatta bu güveni bir yokluğa ya da 
tekrar bir olumsuzluğa götürmeyeceğiz. 
Durmak yok. Aynı hızla aynı aşkla aynı he-
yecanla çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Tabi önümüzde çeşitli yapısal reform 
kanunları var. Ülkemizin acilen çözüm 
bekleyen sorunlarına yönelik yasalar var. 
Bunları biran önce çıkarmamız gerekiyor. 
Bakın bunun için meclisin yoğun bir şe-
kilde bu çalışmaları sürdürmesi hakikaten 
sadece bizi değil, yurt dışından gelenlerin 
de dikkatini çekiyor. Sizden ricam: Ülke-
mizin aydınlık yarınlara ulaşabilmesi için 
canla başla çalışıyorsunuz bu çalışmanızın 
devamıdır. 

Unutmayın!! Halkımız bize güveniyor. Hiç 
endişe etmeyin. Şimdi bu güvene bizim 
bir de istikrarı ilave etmemiz lazım. Bu 
güvene bir de istikrarı ilave ettiğimiz anda 
Türkiye sıçrama dönemine girecektir. Siz-
ler de her an, her gün halkın sesine kulak 
verin. Başarı halkın sesine kulak vermekte 
ve bu sese cevap vermektir. Halkın beklen-
tilerini karşılamak ve bu beklentileri karşı-
lamak suretiyle o mazlum fakir fukara, ga-
rip guraba insanımızın yüzüne tebessümü 
getirmektir. Ben bu düşünce ve duygularla 
hepinizi yeniden muhabbetle selamlıyor, 
başarılı çalışmalar dilerken inşallah Ma-
lezya, Pakistan ve Selanik Zirvesi’nden 
sonra bir arada olmak üzere allahaısmarla-
dık diyorum. 
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AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, “artık hortumların kesil-
meye başladığını” belirterek, “Daha hala 
açıklanmaması gereken noktadayız. Daha 
rakamları açıklayacağız. Bunları duyduğu-
nuz zaman, bu ülkenin nasıl soyulduğunu 
göreceksiniz” dedi. 

AK Parti lideri Erdoğan, Abdi İpekçi Spor 
Salonu’nda düzenlenen partisinin İs-
tanbul 1. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı 
konuşmada, kongrenin kurumsallaşma 
yolunda ilk adım olduğunu söyledi. Parti-
sinin 14 Ağustos 2001’de kurulduğunu ve 
o tarihten beri henüz büyük kongreyi yap-
madıklarını anlatan Erdoğan, en kısa za-
manda büyük kongreyi yaparak, 3 Kasım 
seçimlerinde yarı kurumsal hale gelen AK 
Parti’nin, kurumsallaşmasını tamamlaya-
rak siyasette bir marka olacağını bildirdi. 
Erdoğan, “AK Parti’nin ‘birileri emretti’ 
diye değil, ‘millet emretti’ diye kurulmuş 
bir parti olduğunu ve milletin emrine uy-
dukları için, 16 ayda, Türkiye’nin çok par-
tili döneminde ilk defa TBMM’de yüzde 66 
temsil yetkisi alan tek parti olduklarını” 
vurguladı. 

Son 50 yılda Türk siyasi tarihinde ilk kez 
böyle bir olayın gerçekleştiğini belirten 
Erdoğan, bunu hazmedenlerin yanında 
hazmedemeyenlerin de bulunduğunu 
ifade etti. AK Parti’yi kurmadan önce 
Türkiye’nin 81 ilinde 42 bin vatandaşa 
ulaştıklarını ve “nasıl bir parti olsun” diye 
sorduklarını anlatan Erdoğan, milletin; 
“temiz, dürüst, ilkeli, milletin derdiyle 
dertlenen ve fildişi kuleden millete bakma-
yan bir parti” istediğini söyledi. 

Recep Tayyip Erdoğan, halkın adalet ve 
ekonomide sıçrama istediğini, bu nedenle 
partinin adını da Adalet ve Kalkınma Par-
tisi koyduklarını, ayrıca temiz siyaset iste-
dikleri için partinin kısaltılmış adını “AK 
Parti” şeklinde ifade ettiklerini dile getirdi. 

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdo-
ğan, Türkiye’de AK Parti’yi hazmedeme-
yenlerin yazılı ve görsel medyayla “AK Par-
ti” değil “AKP” dediğine dikkati çekerek, 
bunun nedenini ise “Bunların midesine 
oturduk da onun için” diye açıkladı. “Par-
tililerin tek tek, kapı kapı bu çalışmaları 
sürdürdüğü sürece ve AK Parti markasını 
sadece Türkiye’ye değil dünyaya taşıdık-

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi 

İstanbul | 22 Haziran 2003 
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ları zaman bunun önünde kimsenin dura-
mayacağını” ifade eden Erdoğan, “Selanik 
Zirvesi’nde şunu gördük, artık Türkiye’nin 
önü açıktır” dedi. 

Erdoğan, 3 Kasım öncesinde ekonomi ve 
dış politikanın çöktüğünü, milletin yöne-
tenlere güveninin kalmadığını, kişi başına 
düşen milli gelirin azaldığını ve Türkiye’ye 
borç verilmediğini anlatarak, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bir gecede yüzde 7 bin 
faizin uygulandığı bir Türkiye gördük. 
Bugün bileşik faizde yüzde 50’nin altına 
düştük. Nereden nereye... Bu yıl ödenmesi 
gereken borç miktarı 73.5 milyar dolar.6 
aydır bu borçları en ufak sekteye uğrat-
madan ödüyoruz. Kısmen borçlanmayla, 
kısmen de kazandıklarımızla. Unutmayın, 
artık hortumlar kesilmeye başladı. Yakla-
şık 3 ay önce ‘Yolsuzlukların damarına gir-
dik’ demiştim. Hemen ertesi gün yazmaya 
başladılar. ‘Girdinse hadi açıkla’ dediler. 
Bu öyle kolay değil ki... 

Hemen açıkladığım zaman, ondan sonra 
adres değiştiriyorlar. Merak etmeyin. Daha 
hala açıklanmaması gereken noktadayız. 
Daha rakamları açıklayacağız. Bu kaçağı 
önleyeceğiz. Bunları duyduğunuz zaman, 
bu ülkenin nasıl soyulduğunu göreceksi-
niz.”

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdo-
ğan, “Buradan sendikalara sesleniyorum: 
Lütfen bizi fazla yormayın. Biz ekonomi-
mizi oturttuğumuz andan itibaren işçimi-
zi, memurumuzu enflasyona ezdirmeyece-
ğiz” dedi. Erdoğan, AK Parti İstanbul İl 1. 
Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, 

eğitim alanındaki çalışmalarına değine-
rek, fakir fukara, ancak zeki öğrencileri 
özel okullarda okutamayan ailelerin üzün-
tüsüne şahit olduğunu vurguladı. Şimdi bu 
konuda yeni bir adım attıklarını anlatan 
Erdoğan, 23 Ağustos’ta Türkiye genelinde 
bir sınav açacaklarını ve bu sınavda ilk 
10 bine girecek öğrencileri özel okullarda 
devletin okutacağını bildirdi. 

Başbakan Erdoğan, “Eğer bu hortumlar 
devam etmiş olsaydı bunlar olur muydu? 
Hortumları kestiğimiz için okutuyoruz” 
dedi. İktidara geldiklerinde vatandaşlar-
dan “ilk yıl kendilerinden çok fazla bir şey 
beklememelerini” istediklerini kaydeden 
Erdoğan, buna rağmen çalışmalarına baş-
ladıklarını ve zor durumdaki çiftçi için 
mazota yüzde 35 oranında indirim yaptık-
larını söyledi. Bunu çiftçinin alım gücünü 
artırmak için yaptıklarını ifade eden Erdo-
ğan, zorunlu tasarruf konusuna da deği-
nerek, “İşçinin, memurun maaşında 13 yıl 
boyunca bunların gözü vardı. Maaşlarını 
kesiyor, bunlarla borç ödüyorlardı” dedi. 

Recep Tayyip Erdoğan, zorunlu tasarru-
fun ana parasını ödediklerini, kalanını da 
taksitle ödeyeceklerini kaydetti. Bunları 
yaparken, amaçlarının “devletin artık dar 
gelirlinin maaşına göz dikmemesi” oldu-
ğunu anlatan Erdoğan, tüm bunların adil 
yönetimin bir işi olduğunu ifade etti. AK 
Parti Genel Başkanı Erdoğan, gelecek 4-5 
ay içinde açacakları barajların sayısının 
20’yi aşacağına dikkati çekerek, “Bunlarla 
bir taraftan da elektrik üretimine başlaya-
cağız, ucuz elektrik... Buna geçeceğiz” dedi. 
“Doğalgazla elektrik üreterek ülkenin so-
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yulduğunu” anlatan Erdoğan, bu süreçte 
Karadeniz, Akdeniz ve Ege’nin sularının 
boşu boşuna aktığını belirtti. 

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Er-
doğan, halkın kendilerini İstanbul’dan ta-
nıdığını hatırlatarak, Belediye Başkanlığı 
döneminde Istıranca Dağları’nın sularını 7 
regülatörle toplayarak İstanbul’a getirdiği-
ni ve kentin su sorununu hallettiğini anlat-
tı. Şimdi aynı anlayışla tüm Türkiye’de de 
bu problemi bitireceklerini belirten Erdo-
ğan, “Öyle şeyler yapılıyor ki... İşte son ya-
şanan olayı duydunuz. Şu an Türkiye’nin 
sadece elektrik iletim hattındaki kaybı 
yüzde 65. Bu kaybı sizin lehinize, ülkemi-
zin lehine dönüştüreceğiz” diye konuştu. 

Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyi rayına 
oturttuktan sonra da pek çok sorunu hal-
ledeceklerini vurgulayarak, işçi ve memur 
sendikalarına hitaben şunları söyledi: “Bu-
radan sendikalara da sesleniyorum: Lüt-
fen bizi fazla yormayın. Biz ekonomimizi 
oturttuğumuz andan itibaren işçimizi, 
memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz. 
Ancak, bu ülkeyi bugünlere getirenlere 
takınamadığınız tavrı, bu iktidara takına-
mazsınız. Biz elimizde olmayan imkanları 
veremeyiz. Varsa vereceğiz. Gönlümüz 
hiçbir zaman enflasyona ne işçi kardeşi-
mizi, ne memurumuzu ezdirmek değildir. 
Ama sen şu anda işin var, çalışıyorsun. Bu 
ülkede 5 milyon resmi işsiz var. Bunları ne 
yapacağız?” 

Öncelikli dertlerinin bu işsizleri iş sahibi 
yapmak olduğunu kaydeden Erdoğan, 
sendika yöneticilerinin bu hassasiyeti göz 

ardı etmemelerini istedi. AK Parti Genel 
Başkanı ve Başbakan Erdoğan, AK Partili 
milletvekillerinden de örnek vererek, 
“Benim milletvekili arkadaşlarım da artık 
‘bize zam’ demiyor. Niye? Çünkü ‘böyle 
bir ortamda biz zam talep edemeyiz’ de-
dikleri için. Böyle bir noktadayız” dedi. Şu 
anki parlamentonun “fedakarlık üzerine 
kurulmuş bir parlamento” olduğunu da 
vurgulayan Erdoğan, “düzgün işleyen bir 
yapıyı değil, her yanı delik deşik, çökmüş 
bir yapıyı devraldıklarını” söyledi. 

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, “Türkiye’de hangi taraf-
tan olursa olsun dinin istismar edilmesine 
asla taraftar olmadıklarını” bildirdi. AK 
Parti İstanbul İl 1. Olağan Kongresi’nde 
konuşan Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) 
yolunda çalıştıklarını kaydetti. Türk hal-
kının yüzde 70’inin AB’ye “evet” dediğini 
vurgulayan Erdoğan, “Biz Kopenhag siyasi 
kriterlerini kendi ülke insanımız için isti-
yoruz. Düşünce özgürlüğü, insan hakları 
noktasında istiyoruz. Bu ülkede herkes 
söyleyecek, nesi varsa bunu rahatlıkla söy-
leyebilsin istiyoruz” diye konuştu. Erdo-
ğan, “Türkiye’de gençlerin fikir dalaşında 
değil, fikri müzakerelerde bulunmasını 
istediklerini ve şekilci, kalıpçı olmadıkları-
nı” ifade etti. 

Salondakilere, “Dikkat edin, AK Parti’nin 
kimliği nedir?” diye soran AK Parti lideri 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “AK 
Parti’nin kimliği muhafazakar, demok-
rat bir kimliktir. Biz kuruluşumuzda bir 
şey söyledik; din eksenli bir parti değiliz. 
Türkiye’de hangi taraftan olursa olsun 
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dinin istismar edilmesine asla taraftar 
değiliz. Ama bunun yanında Cumhuri-
yetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün de istismar edilmesine taraftar 
değiliz. Her şey yerli yerinde yapılmalı.”

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatla-
rında görmek istemediği bir şey olduğunu 
da belirterek, “Asla hanım arkadaşlarımız 
arasında herhangi bir ayrıma gidilemez. 
Örtülüsüyle, açık olanıyla omuz omu-
za partide yerlerini alacaklar” dedi. AK 
Parti’ye başka partilerden gelenlere de “şu 
partiliydi, bu partiliydi” ayrımı yapılma-
masını isteyen Erdoğan, “Çünkü kim hangi 
partiden olursa olsun, AK Parti kapısının 
bir milat olduğunu” söyledi. 

Erdoğan, partisinin her geçen gün daha 
ileri gittiğini, ancak bunun AK Partilileri 
rehavete düşürmemesi gerektiğine işaret 
ederek, birkaç ay sonra yerel seçimler ol-
duğunu hatırlattı. AK Parti Genel Başkanı 
Erdoğan, “Adam adama markaj yapacağız, 
kapı kapı dolaşacağız. Yerel yönetim se-
çimlerinde süpürmemiz lazım ki, Türkiye 
siyasi değişimini yaşarken bunun yanında 
fiziki değişimini de yaşasın” diye konuştu. 

Bazı köşe yazarlarının “artık Başbakansın, 
niye belediyecilik günlerini anlatıyorsun?” 
dediklerini, ancak kendisinin o günleri 
övüne övüne anlattığını ifade eden Erdo-
ğan, “Çünkü oradan geldim. Biz paraşütle 
inmedik, basamakları tek tek çıktık” dedi. 
Başbakan Erdoğan, halkın çektiklerini 
bildiklerini ve bu nedenle çok çalışmaları 
gerektiğini belirterek, dünyayı karış karış 
dolaştıklarını, yanlarında götürdükleri 

işadamlarının da bu ülkelerde bağlantılar 
kurduğunu bildirdi. 

Diğer yandan da hükümetin bakanlarının 
dünyanın dört bir yanını duraksız dolaş-
tığını anlatan Erdoğan, Türk dış politika-
sında bugün yakalanan heyecanın hiçbir 
dönemde yakalanamadığını kaydetti. Hü-
kümet hakkında pek çok şey söyleyenler, 
konuşanlar olacağını, ancak kendilerinin 
yollarına devam edeceğini vurgulayan 
Erdoğan, partisinin teşkilatlarına da, “Ben 
teşkilatımdan şunu istiyorum: Ne olur 
kimsenin çirkin yaklaşımlarına asla aynıy-
la mukabele etmeyin” diye seslendi. 

Recep Tayyip Erdoğan, kendilerinin ge-
reken şeyleri zamanı geldiğinde cevap-
layacaklarını anlatarak, şunları kaydetti: 
“Türkiye’de politikayı böyle çirkinleştirdi-
ler. Biz bu çirkin politikaların havuzunda 
yüzmeyeceğiz. Biz temiz siyasetle ilgili 
olacağız. Bize hakaret edenler, saygısızlık 
edenler olabilir. Onlar hesaplarını yargıda 
vereceklerdir. Bunu böyle bilin. Biz hiçbir 
zaman milletimizin onuruyla da, kişisel 
onurumuzla da kimseyi oynatmayız. Bun-
dan hiç şüpheniz olmasın, yapılması ge-
rekeni yaparız. Ve yapıyoruz. Neticelerini 
göreceksiniz.”

Gençlere de seslenen Erdoğan, AK Parti’yi 
dinamik kılacak unsurların gençler ol-
duğunu ve seçilme yaşını 30’dan 25’e 
indirme yönünde hazırlıkları bulunduğu-
nu söyledi. Erdoğan, “Bu iş referanduma 
gidebilir. Referanduma gitmesi halinde 
buna hazır olmanız lazım” dedi. AK Parti 
Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip 



98

Recep Tayyip ERDOĞAN

Erdoğan, AK Parti teşkilatlarındaki kadın-
lardan da daha aktif görevlerde yer almala-
rını istediğini sözlerine ekledi. 

Erdoğan, konuşmasının ardından, değişik 
partilerden ayrılarak AK Parti’ye geçen, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanveki-
li Ümit Özerol, bazı meclis üyeleri ile Bah-
çelievler Belediye Başkanı Saffet Bulut’un 
da aralarında yer aldığı yeni katılımcılara 
parti rozetlerini taktı. 

Bu arada, Recep Tayyip Erdoğan’ın salon-
dan ayrılışı sırasında, Armutlu’daki evinin 
yıkıldığını söyleyerek Başbakan’la konuş-
mak isteyen bir kadın, çevredekiler ve 
güvenlik görevlileri tarafından engellendi. 

AK Parti İstanbul İl 1. Olağan Kongresi’ne; 
Devlet Bakanı Güldal Akşit, İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Murat Başesgioğlu, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun ile çok sayıda milletve-
kili katıldı. Divan Başkanlığı’nı AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın 
yaptığı kongredeki konuşmalar, işitme en-
gelliler için işaret diline de çevrildi. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “AK 
Parti tüyü bitmemiş yetimin hakkını ye-
meyecek, kimseye yedirmeyecektir” dedi. 
Başbakan Erdoğan, AK Parti Tekirdağ İl 
Kongresi’nde yaptığı konuşmada, partisi-
nin kuruluş sürecini anlattı. AK Parti’ye şu 
anda bazı kesimlerin “AKP” dediğini kay-
deden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bizim partimiz adını, adaletin ‘A’sı ile 
kalkınmanın ‘K’sinden aldı. Bu da temiz 
siyaset özlemiyle birleşince AK Parti oldu. 
Niye bize AKP diyorlar? Midelerine otur-
du, hazmedemiyorlar da onun için. Çünkü 
bugüne kadar hep alıp alıp öğütüyorlardı. 
AK Parti tüyü bitmemiş yetimin hakkını 
yemeyecek, kimseye de yedirmeyecektir.” 
Yolsuzlukların üzerine kararlılıkla gittikle-
rini kaydeden Başbakan Erdoğan, şunları 
söyledi:

“(Yolsuzluklara damardan girdik) dedik. 
(Peki o zaman açıklayın) dediler. Açıklayıp 
da ondan sonra varacağımız adresleri mi 
kaybedelim? Şu anda varılanlar var, iz sü-
rülenler var. Kesinleştikçe açıklayacağız. 
Açıklandığı zaman bu milleti nasıl soyup 
soğana çevirdiler, göreceksiniz. Öyle, ra-

kamlar ufak rakamlar değil.” Erdoğan, yeni 
öğretim yılında ilköğretimde defter ve ki-
tapları ücretsiz dağıtacaklarını belirterek, 
“Nasıl yapıyoruz bunu? Hortumculara 
gitmiyor, size gidiyor da onun için” dedi. 

Başarılı yoksul 10 bin öğrenciyi devletin 
özel okullarda okutacağını da kaydeden 
Erdoğan, şunları söyledi: “Bunlar oluyor 
demek ki. Yeter ki hortumcuya gitmesin, 
buralara gitsin. Muhalefet buna da kılıf 
buldu. ‘Bunlar irtica liselerine, okullarına 
buradan fon aktaracaklar’ diyorlar. Elinize, 
dizinize dursun. Bırakın bu ayrımcılığı, 
yetti. Bıktık bu ayrımcılıktan. Artık bu 
milletin evlatlarını birbirinden ayırmak 
devrini kapatalım. Bitsin bu dönem. Bizi 
birbirimize bağlayan tek bağ var. Irkımız 
değil, dinimiz değil. (Bizim kırmızı hatla-
rımız vardır) demiştim. Biz asla dincilik 
yapmayacağız. Çünkü bizim ülkemizde 
Müslümanlar da var, Müslüman olmayan-
lar da. (Irkçılık yapmayacağız) demiştim. 
Çünkü Türkiye’de 30’u aşkın etnik yapı 
var. (Bölücülük yapmayacağız) demiştim. 
Türkiye doğusundan batısına bir bütün-
dür. Yani batıya götür de doğuya götürme, 
olmaz. Benim ülkemin her yeri çağdaş, 

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi 

Tekirdağ | 22 Haziran 2003 
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modern hale gelecek. Bizim ortak payda-
mız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı-
mızdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olarak biz birbirimizi seviyoruz, sevmeye 
de mecburuz. Millet bu meseleyi halletmiş 
de, bu meseleyi halledemeyen bazı yukar-
da gezindiğini zanneden zavallılar var. 
Olay bu...”

“AK Parti siyasette bir dünya markasıdır” 
diyen Erdoğan, Türkiye’yi hep birlikte kal-
kındırmak istediklerini belirtti. Başbakan 
Erdoğan, bugüne kadar hiç durmadıkla-
rını, yürüdüklerini ifade ederek, “Çünkü 
bugüne kadar yürümediler, oturdular. 
Koşmadılar, seyrettiler” diye konuştu. 
AB Selanik Zirvesi’nden de bahseden 
Erdoğan, bu zirveye katılan liderlerin, 
“Türkiye’nin kararlılığını şaşkınlıkla karşı-
ladıklarını” ifade ettiklerini anlattı. 

Dünya ile bütünleşme gayreti içinde ol-
duklarını belirten Recep Tayyip Erdoğan, 
Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evi de zi-
yaret etme fırsatı bulduğunu belirterek, 
şunları söyledi: “Ziyarette beni şaşırtan bir 
şey oldu. Başkonsolos, ‘Buraya gelen ilk 
Başbakan sizsiniz’ dedi. Gerçekten şaşır-
dım. Defteri de bu duygularla imzaladım. 
Bunlar bugüne kadar hep konuşuyorlar. 
Orada Zübeyde Hanım’ın odasına girdim. 
Odada kendi tarihimi, kendi özümü gör-
düm. Evin diğer odalarında yine kendi kül-
türümüzü, kendi değerlerimizi gördüm. 
Bu değerleri bugüne hiçbirisi gerçekten 
taşımamış. Bize hiçbir zaman bütünü 
göstermediler. Hep bir yönü gösterdiler. 
Bu milleti hep aldattılar. Biz, (yalan söyle-
yen tarih utansın) diyoruz. (Gerçekleri bu 

millete gösterelim) diyoruz. Hiçbir zaman 
geçmişimizden utanmayacağız. Yarınımızı 
ona göre hazırlayacağız. Modernleşmenin, 
çağdaşlaşmanın önünde kimse duramaz.”

Kongreye katılmadan önce Çorlu TEM 
bağlantı yolunu hizmete açtığını anlatan 
Erdoğan, Kınalı’dan İpsala’ya kadar olan 
yolun bölünmüş yol olarak yapılması için 
gerekli projeyi de başlatacaklarını söyledi. 
Gençlerin siyasete atılması gerektiğini 
dile getiren Erdoğan; genç, dinamik bir 
parlamento istediklerini, bunun önünü 
açmak için de seçilme yaşını 25’e indir-
meye dönük çaba harcadıklarını yineledi. 
Başbakan Erdoğan, partililerin yoğun te-
zahüratları arasında kongreden ayrılarak, 
helikopter ile Kırklareli’ne geçti. 



101

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-1

AK Parti Genel Başkanı, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, “Türkiye 10-20 yıllık 
vade ve yüzde 10’un altında oranla para 
bulmaya başladı” dedi. Başbakan Erdoğan, 
Kırklareli Atatürk Spor Salonu’nda yapılan 
partisinin il kongresinde, göreve geldikle-
rinde kredibilitesini tamamen bitirmiş bir 
Türkiye devraldıklarını söyledi. 

“Şimdi dikkat edin. Türkiye 10-20 yıllık 
vade ve yüzde 10’un altında oranla para 
bulmaya başladı” diyen Erdoğan, “Nere-
den nereye geldik. Hatırlıyor musunuz, bu 
ülkede bir gecede ‘Anayasa kitabı fırlatıldı’ 
diye, yüzde 7 bin faiz ödendi. Yüzde 5 bin, 
yüzde 1500 faiz ödendiğini hatırlıyor-
sunuz. Bunun bedelini hep siz ödediniz” 
diye konuştu. Şimdi birilerinin çıkarak 
“insaf dışı” saldırılarda bulunduğunu da 
ifade eden Erdoğan, 2003 yılının başında 
Türkiye’nin ödemesi gerek borcun 73.5 
milyar dolar ve ödemesi gereken faizin ise 
65 katrilyon lira olduğunu kaydetti. 

AK Parti’nin felsefesinin “İnsanı yaşat ki, 
devlet yaşasın” olduğunu anlatan Erdoğan, 
şunları söyledi: “AK Parti’nin insanımıza 

bakışı neydi? Daha çıkarken bir şey söy-
ledik. Biz din etkenli bir parti değiliz. Biz 
muhafazakar, demokrat bir partiyiz. Bunu 
niye söyledik. Çünkü bizim dinimiz İslam. 
İslam eksiksizdir, noksansızdır. Biz ise 
noksanız, eksiğiz. Bunu bir partinin önü-
ne getirmek veya bir partinin malzemesi 
haline getirmek ihanettir. Biz asla dincilik 
yapmayacağız, ırka dayalı, bölgeye dayalı 
siyaset yapmayacağız.” 

İlköğretimde kitapların bedava verileceği-
ni yineleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “23 
Ağustos’ta çocuklar hazırlansın, imtihana 
girecekler. Bu imtihanda ilk 10 bin sırada 
yer alan çocuklarımızı, fakir, fukara, yetim 
ne varsa bunlar özel okullarda devletimiz 
tarafından ücretsiz olarak okutulacak.10 
bin öğrenciye bu kapıyı açtık. Muhalefet 
ve köşe yazarları sağolsun başladılar. ‘Bun-
lar irticai okullara imkan hazırlıyorlar, on-
lara kaynak aktarmak için böyle bir şey uy-
durdular.’ Elinize dilinize dursun. Bunları 
nasıl söylüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar 
bunlar. Bu okullar arasında siz böyle ayrı-
ma gittiğiniz sürece biz nereye varırız.” 

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi 

Kırklareli | 22 Haziran 2003 
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10 öğrenciden birinin üniversiteye alındı-
ğını da hatırlatan Erdoğan, konuşmasında 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz’ü de 
eleştirdi. Erdoğan, şöyle konuştu: “Ama 
Yüksek Öğretim Kurumu’nun başındaki 
zat, bakıyorsunuz işi gücü bunlarla, siya-
setle uğraşmak. Siyasetle uğraşıyorsan 
meydana çık. AK Parti’nin milletvekili 
sayısı ile uğraşma. İşi iyi biliyorsan gel 
meydana, siyaset yap. Orada da kaç gram 
olduğunu görelim. Ama kalkıp da YÖK’ün 
özerkliğini kullanmak suretiyle, oradan 
da atıp tutma. Senin işin YÖK’ün başında 
profesör yetiştirmek.” 

Başbakan Erdoğan, 25 yaşa seçilme hakkı 
verilmesini istediklerini de belirterek, bu-
nun için Anayasa değişikliği gerektiğini, 
ilk tekliflerinin yeterli sayıyı bulmadığını 
ve şimdi ikinci teklifin geldiğini kaydetti. 
İkinci teklifte de yeterli sayıya ulaşılama-
dığı takdirde referanduma gideceklerini 
ifade eden Erdoğan, “Size geliyoruz. Bu 
ne demek, (yüzde 50 artı, biz evet) dediği 
takdirde 25 yaş artık parlamentoya gire-
cek demektir. Bunun yolunu açacağız” 
dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’nin her zamandan çok birliğe ve 
beraberliğe ihtiyacının olduğunu ve bunu 
Türkiye için sağlayacaklarını sözlerine 
ekledi. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin 
çalışma süresini artırdıklarını belirterek, 
“Gezme-tozma zamanı değil, iş zamanı. Dur-
mak yok, başarmak zorundayız” dedi. 

Erdoğan, partisinin Hatay il kongresin-
de yaptığı konuşmada, AK Parti’nin 3 
Kasım’dan nereye vardığının 10 ay sonra 
yapılacak yerel seçimlerde ortaya çıkaca-
ğını belirterek, başarılarını “malum çev-
relere” göstereceklerini söyledi. AK Parti 
ve millete olan sevdaları nedeniyle “Aşık 
Veysel gibi yollara döküldüklerini” ifade 
eden Erdoğan, “Biz de uzun ince bir yol-
da gece gündüz yürüyoruz. Durmak yok. 
Anadolu’yu, dünyayı fellik fellik dolaşıyo-
ruz, dolaşacağız” diye konuştu. 

AB sürecinde önemli aşamalar kaydettik-
lerini, bu yönde TBMM’de çalışmalarının 
sürdüğünü anlatan Erdoğan, şöyle devam 
etti: “Hükümet olarak, 3 aylık tatili indi-
receğiz dedik. Meclis, 1 Ağustos’a kadar 
çalışacak. Neden, işimiz var. Gezme-
tozma zamanı değil, iş zamanı. Durmak 
yok, başarmak zorundayız. Bakanlar ve 
milletvekilleri çok koşuyorlar, görüyor ve 
biliyorum. Uykusuz kalıyorlar. Ben de uy-

kusuz kalıyorum. Siz de bu sıcakta bekli-
yorsunuz. Bu bekleyişinizde şahsiyet var. 
Bizi ürküten budur. Bu tavrınız, bizden 
beklentilerinizi artırıyor. Bundan ürküyo-
ruz. Size layık olabilirsek ne mutlu bize.” 

Yolsuzlukların üstüne gittiklerini belirten 
Erdoğan, bazı kesimlerin bunları yapanla-
rın açıklanmasını istediğini ifade ederek, 
“Biz kolay kolay açıklayanlardan değiliz. 
Açıklayalım, adres mi değiştirilsin. Sa-
bırlı olacaksınız, kısa zamanda rakamları 
açıkladığımızda (vay, vay) diyeceksiniz” 
şeklinde konuştu. Eğitim konusunda 
önemli adımlar attıklarını ifade eden Er-
doğan, şöyle devam etti:

“Toplu konutta da yeni çalışmalarımız 
var. Vatandaşlarımızı 10 yıl vade ile konut 
sahibi yapacağız. Kira öder gibi konut sa-
hibi olacaklar. Duble yol dedik, bu ülkeye 
katkımız olsun dedik. Duble yolun 1500 
kilometrelik bölümün temeli atıldı. Çalış-
tırılmayan, devletin greyderleri, dozerle-
riyle yapıyoruz. Bunlarla yetinmiyoruz. 
Türkiye’nin artık kredibilitesi dünyada 
artıyor. Türkiye’ye daha bir farklı bakı-
lıyor. 20 yıl vade ile düşük faizli kredi 

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi 

Hatay | 29 Haziran 2003 
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verilmeye başlandı. Türkiye’ye güven artı. 
Türkiye, siyasi değişimi gerçekleştirirken 
fiziki değişimi de gerçekleştirecek.” Er-
doğan, partililere yönelik konuşmasında 
da yerel seçimlere yaklaşıldığına dikkati 
çekerek, “Hatay’da tüm ilçe ve belde be-
lediyelerini almakta kararlıyız. Fiziki de-
ğişimi gerçekleştirmek için belediyeleri 
istiyorum” dedi. 

Adalet Bakanı Cemil Çiçek de, Türkiye’nin 
80 yılda önemli kazanımlarının olmasına 
rağmen ilim ve teknikte dünyada istenilen 
sırada yer alamadığını, ancak yolsuzluk 
ve çalmada ise ilk 10 arasında bulundu-
ğunu ifade etti. Çiçek, “Bizim hedefimiz 
Türkiye’yi çağdaş yapmak, tüm insanları-
mıza hizmet götürmektir” dedi. Diğer si-
yasi partilerin AK Parti’yi kıskandıklarını 
belirten Çiçek, “Bunun yerine kendileri 
de ak olsunlar. AK Parti çalmadı, ilk önce 
bunu iyi anlamak lazım. Bakanlarımız, 
milletvekillerimiz milletin başını yere 
eğdirmediler. Milletin hakkını, hukukunu 
yetirmedik, çaldırmadık, gece gündüz dü-
rüstçe çalıştık” diye konuştu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi 
Güler ise sevgi ve gönül projesini, adalet 
ve kalkınma hedefiyle gerçekleştirdikleri-
ni belirterek, “Biz sevdik mi böyle severiz. 
Hesapsız, gönülden severiz. Konuşmadan 
çok şeyler yapacağız, yapmaya da başla-
dık. Amacımız eğrileri kesmek, dosdoğru 
gitmek.” 

Hatay Spor Salonu’nda yapılan kongrede, 
konuşmaların ardından AK Parti İl Baş-

kanı İsmail Kimyeci’nin hazırladığı tek 
listeyle seçimlere gidildi. 
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Başbakan Erdoğan, AK Parti Kayseri 
Kongresi’nde yaptığı konuşmada, milletin, 
kendilerine büyük mesuliyet yüklediği-
ni belirterek, gece-gündüz çalıştıklarını 
kaydediyordu. Zaman zaman bazı sıkıntı-
larla karşılaştıklarını, bunları aşmak için 
çabaladıklarını anlatan Erdoğan, şunları 
söylüyordu: 

“Sistemin içinde sıkıntılar yok değil, var-
dır. Bu sıkıntıları, yasama organını en ide-
al şekilde çalıştırarak aşmanın gayreti için-
deyiz. Gece-gündüz çalışan bir parlamento 
var. Artık ana muhalefet partisi pes etmeye 
başladı. Niye? Diyorlar ki, (Yaz tatili başla-
dı). Biz de diyoruz ki, daha çıkaracağımız 
çok kanun var. Bunları çıkaracağız ki Tür-
kiye huzur, sükun bulsun.” 

AB üyeliği sürecinde 1 Ağustos’a kadar 7. 
Uyum Paketi’ni çıkarmaları gerektiğini 
ifade eden Erdoğan, “Avrupalılar bile, (Bizi 
şaşırttınız, bu kadar işi nasıl hallediyorsu-
nuz) dediler” diye konuşuyordu. Başbakan 
Erdoğan, YÖK Yasası ile ilgili olarak da 
şunları söylüyordu:

“YÖK Yasası’nı çıkaracağız. Bu konuda da 
kararlıyız. Bu ülkede herkes yerini bilecek. 
Siyasetçinin görevi belli ise bilim adamı-
nın da görevi belli. Bilim adamına saygısız-
lığı asla kabul etmeyiz. Bilim adamı yerini 
bilmeli. Yerini bilmezse kusura bakmasın. 
Bu ülke, bilime ideolojinin deli gömleğini 
giydirenlerden çok çekti.”

Erdoğan, Bağ-Kur ve SSK’lılar ile meslek 
liselerindeki olumsuzlukları da çözecekle-
rini, meslek sahibi gençlik yetiştirmek iste-
diklerini ifade ederek, şunları söylüyordu: 

“Bilim teknolojisini ülkemizde hissedilir 
hale getireceğiz. Gelişmiş ülkelerde lise-
lerin yüzde 60-70’i meslek lisesi. Biz de 
neredeyse tamamı düz lise. Biz bir hamle 
ile düz liseleri biraz daha geri çekeceğiz, 
meslek liselerine ağırlık vereceğiz. Bilgisa-
yar eğitimi veren meslek liselerine. Mahir 
bir gençlik yetişsin istiyoruz.” 

Yolsuzluklarla ilgili konulara da değinen 
Erdoğan, şöyle devam ediyordu: 

“Damardan girdik. Hortumcularla ilgili 
damardan girdik. Bu adresi bilmek isteyen 

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi 
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bazı köşe yazarları var. Bunlara sesleniyo-
rum; bu işin tekniğinde adres verilmez. 
Adres verildiği zaman hedefler şaşar ve 
varmak istediğiniz noktayı bulamazsınız. 
Hiç adrese gerek yok. Biz netice alırız, ne-
ticeyi de milletimize sunarız. İlköğretimde 
bütün kitapları bedava veriyoruz. Maliyeti 
yaklaşık 250 trilyon. Soruyorlar kaynak? 
Hortum... Hortumlar kesiliyor. Bu olaylar-
la ilgili çok doyurucu bilgiler vereceğiz. 
Susmamız bu işin stratejisi gereği. Açıkla-
yacağız.” 

Turkcell ve Telsim’in gelirleri hakkında da 
bilgi veren Erdoğan, şunları kaydediyordu: 

“Bugüne kadar Telekom 1 alırken bunlar 
4 alıyordu. Dönemimizde dava açıldı ve 
sonuçlandı. Şimdi yüzde 50 onlara yüzde 
50 Telekom’a. Geçen ayın rakamıyla birin-
den ayda 11 trilyon, diğerinden 44 trilyon. 
Şimdi bunların geçmişe yönelik süreci var 
ki; onunla ilgili de dava açıldı. O davada 
neticelendiğinde de, o rakam geldiğinde, 
o zam şok olacaksınız. Kaynakları görüyor 
musunuz nasıl geliyor. Daha çok bunun 
devamı var. Konuşulması gereken zaman-
da konuşulur. Zansız konuşulursa olum-
suz sonuç verir.” 

Erdoğan, kamu işyerlerinde çalışan işçile-
re yapabilecekleri zam konusunda da bilgi 
vererek, kendilerinin ancak bu kadar zam 
verebileceklerini bildiriyordu. Seçmenler-
den, belediye seçimlerinde bütün beledi-
yeleri AK Parti’ye teslim etmelerini isteyen 
Erdoğan, “Bizim bir heyecanımız var. Be-
nim insanım da insanca yaşama hakkını 
kazansın. Kayseri’nin dışı da merkezin 

güzelliğine kavuşsun. Bu da AK Parti’nin 
belediyesi ile olur” diye konuşuyordu. 

Türkiye’yi hep beraber ayağa kaldıracakla-
rını ifade eden Erdoğan, şunları söylüyor-
du: 

“İnşallah aydınlık yarınların Türkiye’sini 
hep birlikte kuracağız. Birbirimizle el ele 
vereceğiz, omuz omuza vereceğiz, ama 
şunları unutmayacağız. 3 tane kırmızı 
hattımız var; ‘Birincisi asla dine dayalı 
milliyetçilik yapmayacağız. Çünkü bizim 
düşüncemizde, bizim inancımızda kim 
hangi inançta olursa olsun, güvence altın-
dadır. Bu bizim tarihin derinliklerinden 
gelen inanç anlayışımızdır. İkincisi asla 
ırka dayalı milliyetçilik de yapmayacağız. 
Çünkü bizim ülkemizde ortak paydamız 
anayasal vatandaşlık, yani Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlığıdır. Bu ortak paydada 
bütünleşeceğiz. Üçüncüsü de asla bölgesel 
milliyetçilik yapmayacağız. Bölgelerimiz 
arasında ayrım yapmayacağız. Türkiyelilik 
bilincini Türkiye’de hakim kılacağız. Ülke-
nin batısı ne kadar kalkınmışsa doğusunu 
da o kadar kalkındıracağız.” 
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Başbakan Erdoğan, Ankara İl Kongresi’nde 
yaptığı konuşmada, partisinin 14 Ağustos 
2001 tarihinde kurulduğunu anımsatarak, 
yaklaşık 50 gün sonra 2. yılını doldura-
cağını söylüyordu. Başbakan Erdoğan, 
“Türkiye’yi öyle heyecan, gayret, sevda 
sarmıştı ki, kuruluşundan 16 ay sonra AK 
Parti iktidar oldu. AK Parti’yi siz iktidar 
yaptınız. Siz, 50 yılın en farklı kararını 
verdiniz. AK Parti’yi TBMM’ye siz taşıdı-
nız” diye konuşuyordu. “AK Parti’yi biz 
kurmadık, siz kurdunuz” diyen Erdoğan, 
partisinin kuruluş aşamasını ve isminin 
nasıl oluşturulduğunu anlattı. Adalet ve 
Kalkınma Partisi isminin “AK Parti” olarak 
tescillendiğini belirten Erdoğan, “Nedense 
birileri AK Parti diyemiyor, AKP diyor. 
Çünkü AK Parti midelerine oturuyor. Zer-
re kadar faydamız varsa, bunu kabul et-
mek durumundasınız. Bunun tartışmasını 
dahi yapamazsınız” diyordu. 

Erdoğan, 18 yıl aradan sonra son 2 aydır 
enf lasyonda eksi rakamların görüldü-
ğünü, yılın ilk 3 ayında büyüme hızının 
yüzde 7.4 olduğunu söyledi. Başbakan Er-
doğan, böylece Türkiye’nin Çin’den sonra 

büyüme hızı en yüksek ülke konumuna 
geldiğini kaydediyordu. 3 Kasım’da 2200-
2300 dolar olan kişi başına milli gelirin 
bugün 3000 doların üzerine çıktığını ifade 
eden Başbakan Erdoğan, bunların Türkiye 
ekonomisinin parametrelerinin iyi oldu-
ğunu gösterdiğini söylüyordu.

“El ele, omuz omuza verelim. En ufak 
öksürmeden nem kapmayalım. Yere sağ-
lam basalım” diyen Erdoğan, yolsuzluğa 
prim verenlerin kendileri ile yürüyeme-
yeceğini kaydediyordu. “Gazetesinden, 
televizyonundan, şurasından, burasından 
‘Hükümet işçiye zam vermiyor’ diye caka 
satanlar var. Onlar müesseselerinde çalış-
tırdıkları kişilerin zamlarını yükseltsinler, 
çıkarımları durdursunlar” diyen Erdoğan, 
hükümetin 73 milyon vatandaşın teslim 
ettiği emaneti korumak durumunda oldu-
ğunu bu nedenle de “har vurup harman 
savuramayacağını” söylüyordu.

Başbakan Erdoğan, işsiz vatandaşlara iş 
imkanı hazırlayacaklarını ifade ederek, 
“İnşallah daha iyi olacak. Hiç endişeniz 
olmasın, önümüzde güzel günler var” diye 

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi 
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konuşuyordu. TBMM’nin 1 Ağustos’a ka-
dar çalışacağını anlatan Erdoğan, bu süre 
zarfında meclisin yapacağı çalışmaları sı-
raladı. Erdoğan’ın bu çalışmaları arasında 
YÖK Yasa Tasarısı’nı sayması, salondakiler 
tarafında alkışla karşılanıyordu. 

Kadınların AK Parti çatısı altında daha 
güçlü yer almalarını isteyen Başbakan 
Erdoğan, “Bu yarışın içinde hanım kardeş-
lerimiz de yer almalı” diyordu. Türkiye’de 
seçilme yaşını 25’e indirmek istediklerini 
belirten Erdoğan, CHP’den, seçilme ya-
şının 25’e indirilmesi ve Orman vasfını 
kaybetmiş arazilerin satılmasını öngören 
düzenlemelerin meclisten geçirilmesi ko-
nusunda destek istiyordu. 

Başbakan Erdoğan, seçilme yaşının 25’e 
indirilmesinin siyasette performansı 
yükselteceğini, bu düzenleme konusunda 
referanduma gidilmesi durumunda kararı 
halkın vereceğini söylüyordu. Başbakan 
Erdoğan, “Milletten yüzde 50 oy alarak, 
parlamentodan çıkmayan kararı halktan 
alacağız. Buna hazır olalım” diyordu. Ko-
nuşmasının ardından Erdoğan’a, resminin 
işlendiği bir halı hediye ediliyordu.
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Değerli milletvekilleri… değerli misafir-
ler… basınımızın değerli mensupları… 
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Sizlerin şahsında milletimize sağlık ve 
mutluluk dolu günler diliyorum.

Türkiye’nin itibarını yükseltmek için 
çıktığımız yolda yürüyor, hedeflerimize 
kararlılıkla ilerliyoruz. Bu kutlu yolda 

ilerlerken zaman zaman önümüze çıkan 
engeller de bir bir bertaraf ediliyor. Dö-
nemsel zorluklar aşılıyor ve her geçen 
gün ülkemizin gücü artıyor. Milletimizin 
yek-vücut olarak kararlı ve asil duruşu her 
zaman olduğu gibi bugün de bize güç ve 
kuvvet veriyor. Bu nedenle her zaman me-
tanetini ve vakarını koruyan milletimize 
müteşekkiriz. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 8 Temmuz 2003 
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Yola çıkarken milletimizin taleplerine ce-
vap vereceğimizi, halkımızı arzularına ka-
vuşturacağımızı söylemiştik. Türkiye’nin 
gücüne, potansiyeline ve itibarına yaraşır 
bir yönetimle ülkemizi büyüteceğimizi 
söylemiştik. Bütün konuşmalarımızda 
güven ve istikrara vurgu yapmış, halkın 
yönetime güvenmesinin, sorunların çözü-
münde anahtar rolü oynayacağını sizlere 
defaatle ifade etmiştik. Bize göre yöneti-
min halka güvenmesi ile halkın yönetime 
güvenmesi birbirini tamamlayan iki temel 
unsurdur. 

Türkiye’nin birikmiş sorunları için bu iki 
temel unsurun sağlanması gerekiyordu 
ve işte biz bunu sağladık. Allah’a şükürler 
olsun ki, kısa zamanda yüzümüz ak çıktı 
ve AK Parti kadroları milletimizin yıllar-
ca ertelenen taleplerine çözümler üretti. 
İzlediğimiz siyaset sayesinde ülkemizde 
her geçen gün güven ve istikrar zemini 
sağlamlaşıyor. Zamanı durdurmuyor, güç-
lükler karşısında şaşkınlık yaşamıyor, hızı-
mızı kesmiyoruz. Sürekli ileriye bakıyoruz 
kendi enerjimizi herkese taşımaya çalışı-
yoruz. Her gün yeni bir etkinlikle, yeni bir 
açılışla Türkiye’nin büyüme hedeflerine 
koşuyoruz.

İçeride ve dışarıda konuştuğumuz herkes-
te büyüme heyecanımızın paylaşıldığını 
görüyorum. Kendi heyecanımızı herkese 
taşımaya çalışıyoruz ve herkesi heyecanı-
mıza ortak olmaya çağırıyoruz. Daha dün 
katıldığım Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
Avrasya grupları temsilcileri ile yaptığım 
görüşmelerde bir kere daha ortaya çıktı 
ki, Türkiye’nin yakın çevresiyle ilişkile-

rinin iktisadi boyutu ne yazık ki, yılların 
ihmali nedeniyle çok güdük kalmıştır. 
Türkiye’nin yakın ve uzak komşularıyla 
iktisadi ilişkileri bugüne kadar hak ettiği 
ölçüde siyasi irade desteğini arkasına ala-
mamış ve bu yüzden gerçek potansiyelleri-
ne ulaşamamıştır. 

Dün ziyaretime gelen Avrasya ülke tem-
silcilerine de söylediğim gibi bu ülkelerde 
ilişkilerimizde ihmal edilen bu boyut bi-
zim en öncelikli konularımız arasındadır. 
Girişimcilerimiz bundan böyle arkaların-
da sağlam bir siyasi iradenin var olduğunu 
bilmenin özgüveni, heyecanı ve bilinci 
içinde davranabileceklerdir. Bundan 
böyle girişimcilerimiz, iş adamlarımız 
Portekiz’den Malezya’da, Ukrayna’da 
Kırgızistan’da, Rusya’da, Kazakistan’da, 
Romanya’da, Azerbaycan’da, Afganistan’da 
aklınıza gelebilecek bütün coğrafyalarda 
yeni bir ruh ve heyecanla girişimlerini 
sürdürürken hükümetimizin desteğini 
yanlarında bulacaklardır.

Değerli milletvekilleri…

Türkiye’ye adalet ve kalkınma vaat eden 
AK Parti iktidarı sayesinde Türkiye, tah-
minlerin ötesinde bir süratle imkansız ve 
çözümsüz görünen sorunların üstesinden 
gelmeye başladı. İşte, yıllardır Türkiye’nin 
tahayyül edemediği ve hiçbir siyasetçinin 
telaffuz edemediği eksi enflasyon hedefi 
ile ülkemiz 18 yıl aradan sonra tanıştı. 
Enflasyon canavarı yıllarca milletimizin 
yolunu kesiyor, adeta haraç alıyordu. 
Enflasyon, çalışma barışını yok ediyor, ya-
pılan bütün toplu iş sözleşmeleri, verilen 
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bütün sözleri, yapılan zamları daha imza-
lanma aşamasında iptal ediyor adeta işçi-
nin cebinden çekip alıyordu. Bütün bunlar 
ülkemizin gerçekleriydi. İşte, güven ve 
istikrarın sağladığı büyük imkan sayesin-
de yıllardır herkesin dilinden düşmeyen 
enflasyon yenilmiştir. Bundan birkaç ay 
önce yaz aylarında eksi enflasyonu telaffuz 
ettiğimizde bunun bir hayal olduğunu söy-
leyenler mahcup olmuşlardır. 

Değerli milletvekilleri…

İşte, Acil Eylem Planımızda öngördüğü-
müz yüzde 5’lik büyüme hedefi AK Parti 
iktidarının ilk üç ayında yüzde 7.4 olarak 
gerçekleşti. Bu büyüme hızıyla ekonomik 
krizin yaralarını saracak ve ülkemizin ile-
riye doğru bir sıçrama hamlesi yapacağına 
inanıyoruz. Bizden önce halkımıza yaşatı-
lan o ağır ekonomik krizden sonra AK Par-
ti iktidarının Acil Eylem Planında yüzde 
5’lik büyüme hedefimizi ifade ettiğimizde 
de bu hedefin gerçekleşmesinin mümkün 
olmadığı söylenmişti. Şimdi ise Uluslara-
rası Yatırım ve Finansman Şirketleri bu bü-
yüme hızı ve gerçek değerini bulmuş Türk 
Lirası ile devletin borç yükünün kolaylıkla 
azalacağı konusunda hemfikir olduklarını 
söylemeye başladılar. 

Evet, AK Parti iktidarı durgunluktan, 
krizden, yolsuzluktan ülkemizi çıkararak 
Türkiye’nin önüne büyüme hedefini koy-
muştur. Yatırım ortamının iyileşmesiyle, 
yeni kaynakların devreye girişiyle büyüme 
oranı sürdürülecek ve büyüme hedefi-
mizde 4’ün üzerindeki her yarım puanlık 
artışta borçların gayrı safi milli hasılaya 

oranını yüzde 3.5 olarak düşürecektir. 
Faiz dışı fazla hedefimizdeki yüzde 6.6’lık 
hedefimizi de enflasyon ve büyüme hedefi-
miz gibi tutturacağız. 

Gururla söylemeliyiz ki, Parlamentomuz 
ve hükümetimiz saat gibi çalışmaktadır. 
Ülkemizin çağdaş hukuk devleti olma yo-
lundaki kararlılığını dünyaya gösteriyor. 
Bize yaraşır bir süratle Meclisten çıkardı-
ğımız 6. Uyum Paketindeki kararlılığımızı 
bundan sonraki Meclis çalışmalarımızda 
da göstereceğiz. İnanıyorum ki, Meclisin 
çalışma temposu bürokrasimize, yerel 
yönetimlerimize de örnek olacaktır. Bu 
çalışma tempomuzun semeresini tam 
manasıyla toplamak için buradan bürok-
rasiye tekrar sesleniyorum. Yasama görevi 
ile halkımıza karşı bir sorumluluğu üstlen-
miş olan milletvekillerimizle ülkenin dert-
lerini paylaşmada diyalogu daha güzel bir 
zemine taşımak, oluşturmak inanıyorum 
ki ülkemizin kaynaklarını da zenginleşti-
recektir. 

Bu çalışma tempomuzun semeresini çok 
açık ve net toplamaya başladık. Dört bir 
koldan Türkiye’nin kaynaklarını birleş-
tirmeye çalışıyoruz. Kimse bizi töhmet 
altında bırakmaya kalkmasın, bu beyhude 
çabalara girenler daha fazla mahcup olur-
lar. Çünkü nerelerine baksanız yılların 
hep oralardan gedikleri çıkıyor. Bütün 
kaçaklarla, bütün hukuksuzluklarla müca-
dele ediyoruz ve bu mücadeleyi her alanda 
sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edece-
ğiz. Yolsuzlukları önlemek ve halkımızın 
menfaatlerini korumak için mücadelemiz 
içerde ve dışarıda devam ediyor. 
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Sanayicilerimiz ortak şikayet konusu 
elektrik fiyatlarının dünya standartlarının 
üzerinde olmasıdır ve bu şikayet konusun-
da da haklıdırlar. 7’den 70’e herkesin me-
selesi olan bu konuda da Türkiye geçmiş-
teki doğalgaz antlaşmalarının ne yazık ki 
faturasını ödemektedir. Türkiye doğalgaz 
antlaşmalarıyla da elektriğe çarpılmıştır. 
Türkiye’nin geleceği ihtiyacının üzerinde 
doğalgaz anlaşmalarıyla maalesef ipotek 
altına alınmış. 

İşte biz yalnız içerideki değil, dışarıya 
bağlı bu sıkıntıları da gidermeye çalışıyo-
ruz. Her hafta bir baraj ya da içme suyu 
açılışı yapıyoruz. Balıkesir’de, Samsun’da, 
Konya’da, İstanbul’da İçme suyu tesisle-
rini açtık. Konya Suğla’da Sulama barajı, 
Ladik’te Derinöz Barajını açtık. Önümüz-
deki hafta Havza’da ve Vezirköprü’de 
açılışlarımızı yapacağız. Evet, Türkiye’nin 
enerjisini Türkiye’ye kazandırmaya karar-
lıyız. 

Yolsuzluklarla nasıl mücadele ettiğimize 
bir örnek daha veriyorum. Çağımız ileti-
şim çağı, haberleşme çağı. Telefon hemen 
herkesin elinin altında. Türk Telekom 
Şirketi ile GSM şirketleri arasındaki asi-
metrik anlaşmaları simetrik hale getirdik. 
Cep telefonu şirketleri Türk Telekom’un 
altyapısını kullanıyor ama, sanki Telekom 
onların altyapısını kullanıyormuş gibi 
bir uygulama ne yazık ki vardı. Karşılıklı 
görüşmelerde birim fiyatın % 70’ini GSM 
şirketleri % 30’unu Telekom alıyordu. 
Şimdi bu oran açılan dava neticesinde yarı 
yarıya indirilmiştir. Dolayısıyla Türk Tele-
kom davayı kazandı ve bir tek kararla Türk 

Telekom’un aylık geliri -evet aylık geliri- 
50 trilyon arttı. Bu ne demek yıllık olarak 
sadece bu kalemde 600 trilyon arttı. 

Değerli milletvekilleri…

Bu kazanımlar milletimize dönecek. Bü-
tün sektörlere yansıyacak ve kısa zamanda 
Türkiye yeni kaynaklara kavuşacak. Evet 
Türkiye’nin yollarını açıyoruz. Dikkat edin 
yalnızca kara yollarını değil, 15 bin km 
duble yollarla başlattığımız ve şuana kadar 
1500 km’lik yaklaşık temelini attığımız 
yollar değil, deniz yollarını da açıyoruz. 
Türkiye’yi dünyaya bağlıyoruz. 

Bakınız Türkiye bir deniz ülkesidir ama 
bugüne kadar denizlerimizin hiç hayrını 
görmemişiz. 1 Temmuz Kabotaj Bayramı-
nın olduğu günde yüzyıldır ihmal edilmiş 
bu sahaya el attık. Akdeniz’e kıyısı olan 
27 ülke arasında Türk limanları en pahalı 
limanlardı. Bize yolcu getiren bizim lima-
na bu fiyatla yanaşmıyor, Yunanistan’a, 
İtalya’ya gidiyordu. Şimdi ise o beklediği-
miz gemi trafiğindeki yeterli artışı da sağ-
layamayan ülkemiz ne yazık ki limanları 
istediği nitelikte kullanamıyor ve bundan 
da beklediği verimi alamıyor. 

Gemilerin yanaşma ücretlerindeki bütün 
kalemleri yüzde 50 oranında indirdik. 
İstanbul boğazı, Çanakkale boğazı ve Mar-
mara Denizinde Gemi Geçiş trafiğinde gü-
venliği sağlamak, çevrenin korunmasında 
standartları yükseltmek için 1 Temmuzda 
Gemi Trafik ve Bilgi Sistemini yani radar 
sisteminin açılışını yaptık. Burada bir müj-
de daha vermek istiyorum. Gemi taşıma-



113

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-1

cılığını daha cazip hale getirebilmek için 
-çünkü belediye başkanlığı dönemimden 
de bunun sıkıntısını çok yakından bilen 
biriyim- 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli 
olmak üzere Kabotaj hattında geçen ge-
milere ucuz yakıt vereceğiz. ÖTV almaya-
cağız ve deniz taşımacılığında bir reform 
yapacağız. 

Bu büyük adımlar geçmiş hükümetlerin 
hayal edemeyeceği adımlardır. Bu yüzden 
sizlerin sorumluluğu çok büyük. Her alan-
da elimizi çabuk tutmalıyız. Bu ülkenin 
kaybedecek zamanı kalmamıştır. Eski yıl-
ların kayıplarını da telafi etmeye mecbu-
ruz. Milli gelirimizde Avrupa Birliği stan-
dartlarını önümüze koymaya mecburuz. 
Bunun için öncelikle bizler çok çalışmak 
zorundayız. 

Bu arada yeri gelmişken bir kez daha ifade 
etmeliyim ki, Meclisin itibarını yükselt-
mek için Meclise devamlılık konusunda 
sizlerden daha titiz davranmanızı istiyo-
rum. Zira bu Meclis sayesinde ülkemizin 
itibarını yükselteceğiz. Önümüzde tatile 
girmeden çıkarmamız gereken yasalar var: 
Muhalefet yorgun düşmüş olabilir ama ik-
tidarın milletvekilleri olarak sizler yorgun 
düşmeyeceksiniz. 

Sevgili arkadaşlarım…

14 Ağustos 2001’de partimizi kurarken 
biliyorsunuz öncelikli ifadem şuydu: “Dik-
kat edin biz uzun soluklu bir yolculuğun 
yolcusuyuz. Biz maraton koşucusuyuz.” 
Her zaman söylediğimiz kullandığım ifade 
bu. Siyaset budur. Ve sizler bu enerjiyi ona 

göre kullanmalısınız ve muhalefet belki 
arkada sizinle beraber koşamayacak. Dö-
külecek ama biz istikametimize aynı hızla 
devam edeceğiz. Çünkü makas çok açıldı. 
Bunu biz kapatacağız. Onun için mesuli-
yetimiz çok. Milletimiz bize ağır bir yetki 
verdi. Mesuliyetin yanında. Son 50 yılın 
en büyük yetkisi bu. Yüzde 66 tenzil yetki-
sini veren bu aziz millete biz layık olmaya 
mecburuz. 

Türkiye Yatırım ve Promosyon Ajansının 
Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı, İcra 
ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun Tasarısı, Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma kurumu Başkanlığı Teş-
kilat Kanunu, YÖK Kanun Tasarısı, Sosyal 
Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleriyle ilgili Kanun tasarısı, Maden 
Kanunu Tasarısı, 6831 Sayılı Orman Ka-
nununda Değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarıları ve diğer kanun tasarıları 
Bakanlar kurulumuzun ve Meclisimizin 
öncelikli gündem maddeleridir. 

Yani bizler tatile girmeden bu ve buna ben-
zer birçok kanun tasarılarını yasallaştır-
malıyız ve yolumuza da bu şekilde devam 
etmeliyiz. İnşallah kararlılıkla ve süratle 
toplumun gündeminde olan düğümleri 
çözeceğiz. Hızımız, enerjimiz sayesinde ka-
yıp yılları telafi edecek ve halkımıza iade 
edeceğiz. Şunu unutmayınız ki yalnızca 
halkımızın değil dünyanın da gözleri üze-
rimizdedir. Nereye gidersek gidelim söyle-
nen şey şu. “Bizi şaşırttınız, hayrete düşür-
dünüz ve bize de heyecan veriyorsunuz.” 
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Meclisimizin ve hükümetimizin çalışma-
larının ne kadar dikkatle takip edildiğini 
her yurt dışı seyahatimizde görüyoruz. 
Her ziyaretimizde, her uluslararası top-
lantıda ve ikili görüşmede muhatapları-
mız Türkiye’de siyasi iradenin ağırlığına 
özellikle vurgu yapıyorlar. Son olarak 
geçtiğimiz hafta yaptığımız Portekiz ziya-
retimizde de attığımız adımların dışarıda 
ne kadar büyük bir ilgiyle izlendiğini açık 
ve net gördük. Üzülerek görüyoruz ki, 
yıllarca iç mesel eler yüzünden dünya ile 
konuşurken de dışarıya zaaf yansıtmışız. 
Sahip olduğumuz imkanları değerlendir-
memiş, itibarımıza yaraşır bir liyakat ile 
temsil edilmemişiz. İçerideki zaaflarımız 
dışarıda hep elimizi zayıflatmış. 

Evet artık, halkının güvenini arkasına 
almış ve halkına güvenen iktidarımız sa-
yesinde dünya ile daha itibarlı bir ülkenin 
temsilcileri olarak masaya oturuyor ve o 
geçmiş yılları hamdolsun unutturuyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Artık buna herkesin inanması gerekiyor ve 
herkes de buna güvenmek zorunda. Halkı-
mızın emeğini, alın-terini, vakarını, kimli-
ğini ve itibarını koruyacağımızdan herkes 
emin olsun. Dışarıda ve içeride herkes, 
imtiyaz yerine bizden adalet beklesin. Her-
kes, büyük bir milletin, büyük bir ülkenin 
ve büyük bir devletin hukukunu kimseye 
çiğnetmeyeceğimizi bilsin. Öteden beri şu 
gerçeğe vurgu yaptık: Biz AK Parti olarak 
halkımızla aynı dili kullanacağımızı söy-
ledik ve aynı dili kullandık. Çünkü bizim 
taleplerimiz halkımızın talepleri idi. 

AK Parti iktidarı olarak dünya ile konu-
şurken de Türkiye’nin itibarına gölge 
düşürmeyeceğimizi söyledik. Barışın, gü-
venin ve adaletin sözcüsü olmaya çalıştık. 
Türkiye’nin dünya için vazgeçilmezliği de 
burada yatmaktadır. Dünya devletleriyle 
konuşurken hiçbir ayrım yapmadık ve ta-
rihi derinliğimize yaraşır düzeyli bir diya-
logu esas aldık. Şimdi bu güvenle diyorum 
ki; konjonktürel sorunlar hiçbir zaman ba-
şımızı yere eğdiremez. Biz sahiden büyük 
ve sahiden güçlü bir ülkeyiz. Gücümüzü 
tarihimizden, coğrafyamızdan ve milleti-
mizden alıyoruz. Bunu böyle biliniz. 

Kimse dönemsel sorunları fırsat bilmesin 
ve gerilimden medet ummasın.

Biz bakkal dükkanı idare etmiyoruz. Biz 
devlet idare ediyoruz, devlet. Bu böyle 
bilinmeli. Maalesef bunu bile kendisi için 
hemen politik ranta döndürmeye gayret 
eden zavallılar var. Birlik, beraberlik, bü-
tünlük bu değildir. Önce olaylar, her cere-
yan eden olay, sakin bir kafayla takip edilir. 
İzlenir, değerlendirilir, ondan sonra karar 
verilir. Bir olay olduğu anda pat diye onun 
üzerine atlanılmaz ve şunu unutmayın 
atalarımız tecrübelerin neticesini ortaya 
çok güzel koymuşlar. Öfkeyle kalkan za-
rarla oturur. Biz de öfkeyle kalkarak değil, 
olgunlukla kalkarak ve olgunlukla da ka-
rarlarımızı alarak adımımızı atarız. 

Bu bizim bir göçebe devleti olmamamızın 
bize verdiği bir olgunluktur. Biz asırları 
aşmış, kökü binlerce yılı aşmış bir tarihten 
geliyoruz. Bunun bir deneyimi var. Öyle 
kalkıp “nota verecek misiniz” ne notası 
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veriyorsunuz. Onu söyledim. Müzik notası 
mı bu? Olayı teşhis edeceksin? Derinliğine 
teşhis edeceksin. Kavrayacaksın, bilecek-
sin, ondan sonra verilmesi gereken neyse 
onu ondan sonra verirsin, konuşursun, 
yaparsın. Basit iki tane ortak arasında 
bir dargınlık olduğu zaman günlerce bu 
dargınlığı nasıl giderelim diye onu telafi 
etmeye çalışır. Hemen ortağı yanlışlık yap-
tı diye ortaklığı bozmaz. Aracılar olur, şu 
olur, bu olur. Oturur konuşur ondan sonra 
da adımını atar. 

Ama bizde bakıyorsunuz muhalefet he-
men çıkıyor kendine göre kimisi şöyle, ki-
misi böyle filan… Yok, bu iktidar bu oyun-
lara gelmez. Bakın Irak olayını yaşadınız. 
Olayda bize neler söylendi. Nasıl saldırıldı 
onu gördünüz. Ne oldu neticede. Attığımız 
adımlar, vakur tavrımız hamdolsun ne 
neticeler getirdiğini gördünüz. Bundan 
sonra da biz aynı anlayışla bu görevimizi 
sürdüreceğiz. Çünkü tarihi bilen herkes, 
özgül ağırlığıyla, imkanlarıyla, gücü ve po-
tansiyeliyle Türkiye’nin yalnız bölgesi için 
değil, dünya barışı için ne kadar önemli bir 
ülke olduğunu iyi bilir. 

Değerli milletvekilleri…

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta bu Kuzey 
Irak’ta cereyan eden talihsiz olay kamu-
oyumuzun hassasiyeti sebebiyle bir iki 
noktasını da açarak sizlere bu ifadelerim-
den sonra sizlere onu da anlatayım. Sayın 
Cheney ile yaptığımız görüşmeler var. 
Bildiğiniz gibi başka sorunlara yol açma 
ihtimali doğuran sorun diplomatik bir 
nezaket içinde aşılmıştır. Askerlerimiz gö-

revlerinin başına dönmüştür. Ayın 6’sında 
ABD Başkan Yardımcısı Sayın Dick Cheney 
etraflı bir telefon görüşmesiyle karşılıklı 
bu görüşmeyi yaptık ve ne söylediysek, ne 
görüştüysek ondan sonra da o uygulamaya 
girdi. 

ABD ile ilişkilerimizin selameti açısından 
askerlerimizin süratle serbest bırakılması-
nı kendilerinden istedim. Konunun bütün 
boyutlarını araştırmak üzere müşterek 
bir komisyon kurulmasını, aksi yöntem-
lerin iki müttefike yakışmayacağını ve 
ilişkilerimizi olumsuz etkileyeceğini de 
kendilerine bizzat ifade ettim. Sayın Che-
ney bu tür olayların ilişkilerimizi zedele-
meyeceğini, Türk Amerikan ilişkilerinin 
gelişmesine büyük önem atfettiklerini, 
askeri makamlarımız arasında müşterek 
bir komisyonun kurulabileceğini, askeri 
personelimizin süratle Süleymaniye’deki 
Türk askeri makamlarına teslim edilebile-
ceğini belirtti.

Ve hemen o günün gecesinde de Dışişleri 
Bakanı Sayın Powell o da Dışişleri Baka-
nımız Sayın Abdullah Gül Bey’i aradılar. 
Ve sabah 6’da gece olması sebebiyle bıra-
kamıyoruz bir misafirhaneye alacağız ve 
sabah 06 00’da da helikopterle kendilerini 
Süleymaniye’ye göndereceğiz dediler. Ve 
11 askerimiz Bağdat’tan Süleymaniye’ye 
görevlerinin başına sabah 06 00’da gön-
derildiler. Yani meşhur Türk atasözünde 
olduğu gibi yanlış bir hesap Bağdat’tan 
döndü. 

Dileriz bundun böyle dostlar ve müttefik-
ler yanlış kaynaklardan aldıkları istihbari 
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bilgilerle hareket etmesinler. Bunu da ken-
dilerine söyledik. İki dost farklı kaynak-
lardan aldıkları istihbari bilgilerle hareket 
etmemeli. Ya direk olarak muhatabından, 
müttefikinden bilgi almalıdır. Ve inşallah 
yanlış hesaplar yapılmaz. Tabii bu mesel 
elerdeki milli hissiyatı elbette anlayışla ve 
takdirle karşılıyoruz. Ne var ki, diplomatik 
nezaket gerektiren bu konuların siyasi 
istismar konusu yapılmasını hiçbir vatan-
daşımızın gönlünün razı olmayacağına da 
inanıyoruz. Bunun da herkesçe bilinmesi 
gerekir. 

Değerli kardeşlerim…

Bu görüşmelerden sonra işte dün saat 14 
45’de de Sayın Dick Cheney bizi tekrar ara-
dı. Ve atılan adımları tekrar ifade ettiler ve 
bu sabah da bildiğiniz gibi her iki tarafın 
hazırlamış olduğu bu komisyonlar çalış-
maya başladılar. İnanıyorum ki bundan 
sonraki süreç için bu atılan adım bizleri 
birbirimize daha yakın kılacak ve Irak’ta-
ki gelişmeleri çok daha yakın bir kontrol 
altında tutmaya neden olacaktır diye dü-
şünüyorum. 

Haftanın başında hepinizi yeniden sevgiy-
le selamlıyor, bu hafta sonu bildiğiniz gibi 
AB ülkelerinden kendilerine ulaşamadığı-
mız Avusturya ile Cuma-Cumartesi günü 
ziyaret edeceğiz. Ve böylece 15 AB üyesi 
ülkeden Kopenhag Zirvesi öncesi ziyaret 
edemediğimiz Avusturya’yı da böylece 
ziyaret ederek, tüm ülkeleri ziyaret etmiş 
olacağız. Türkiye’nin büyümesi, refah ve 
adaletle kalkınması, ülkemizin hak ettiği 
itibara kavuşması için çevremizde olup 

biten her şeyin çalışma ve üretme azmi-
nizi kamçılamasını diliyorum. Sağ olun, 
var olun. Başarılarla dolu hayırlı bir hafta 
diliyorum.
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Başbakan Erdoğan, AK Parti Mersin İl 
Kongresi’nde yaptığı konuşmada da, büyük 
Türkiye hedefine emin adımlarla ilerledik-
lerini, kimse ile polemiğe girmediklerini, 
halkın mutluluğu için ne gerekiyorsa yaptık-
larını bildiriyordu. Türkiye’de bugüne kadar 
ülkenin kaynaklarının hortumculara akta-
rıldığını vurgulayan Erdoğan, “Kapanacak 
daha çok vana var. Bize ne denirse denilsin, 
biz 22 ay önce yola çıkarken ne söylediysek 
şimdi uyguluyoruz. Bizim televizyonumuz, 
gazetemiz yok. Biz halkla yürüyoruz bu yol-
larda” dedi. AK Parti’yi kurarken zor bir yola 
çıktıklarını bildiklerini belirten Erdoğan, 
şöyle konuşuyordu: 

“Bu ülkede, hiç kimseye siyasi kinimiz yok. 
Alevisi, Sünnisi, Hıristiyanı, Musevisi ve 
Müslümanı ile her inanç sahibinin güvence 
altında olacağına söz verdik. Bu vaatlerle 
yola çıktık. AK Parti olarak inanç, ırk ve böl-
gesel milliyetçilik yapmıyoruz. Biz, (Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlığı ortak paydasında 
73 milyonu bütünleştireceğiz) dedik. Niye? 
Çünkü biz Yunus kültürü ile terbiye edilmi-
şiz. Yaradılanı severiz Yaradan’dan ötürü.” 

Erdoğan, bazı çevrelerin yaptıklarını 
görmek istemediklerini, ancak halkın 

gördüğünü, ekonomideki göstergelerin 
ortada olduğunu, enflasyonla mücadelede 
başarılı olduklarını anlatıyordu. Telsim ve 
Turkcell ile yapılan görüşmelerde daha önce 
Telekom’a yüzde 30 pay verildiğini, ancak 
yeni düzenlemelerle şimdi bu oranın yüzde 
50’ye çıkartıldığını ifade eden Erdoğan, “Bu 
sayede Telekom’un kasasına ayda 55 tril-
yon, yılda 660 trilyon lira girecek. İşte size 
ilköğretimde okutulacak ücretsiz kitapların 
parası çıktı” diyordu. 

Yerel seçimlere de değinen Erdoğan, 
Türkiye’de siyasette yeni bir dönem başlat-
tıklarını, halkın temiz siyaset özlemini gider-
diklerini, ancak bunun yanı sıra Türkiye’de 
fiziki değişim de istediklerini vurguluyordu. 
Erdoğan, fiziki değişimin ise yerel yönetim-
ler tarafından sağlanacağını ifade ederek, 
“Bunun için yerel seçimlerde AK Partili bele-
diye başkanlarının seçilmesi lazım” diyordu. 

Erdoğan, kongrenin son bölümünde gençle-
re ve kadınlara seslenerek, seçimlere yönelik 
yoğun bir tempoyla çalışmalarını istiyordu. 
Erdoğan, Türkiye’de 25 yaşın seçilme hakkı-
nın bulunmadığını vurgulayarak, bu konu-
daki hazırladıklarını teklifi tekrar TBMM’ye 
getireceklerini bildiriyordu. 

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi
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Başbakan Erdoğan, partisinin Atatürk 
Spor Salonu’nda yapılan Konya il kongre-
sine katılıyordu. Erdoğan, burada yaptığı 
konuşmada, 8 ay sonra yerel seçimlerin ya-
pılacağını, bu seçimlere de 3 Kasım seçim-
lerindeki şevk ve aşkla hazırlandıklarını 
söylüyordu. Erdoğan, AK Parti’nin, emin 
adımlarla, milletten devraldığı emaneti 
en iyi şekilde kullanmanın gayreti içinde 
olduğunu ifade ediyordu.

Türkiye’nin geleceğinin, “yolsuzlukların 
kalktığı bir Türkiye” olduğunu kaydeden 
Erdoğan, yoksulluk ve yolsuzluğun AK 
Parti iktidarıyla biteceğini belirtti. Er-
doğan, “Yoksulluk ve yolsuzluk bizimle 
bitecek demiştik. Şimdi çomak kovana 
sokuldu” diyordu. Nelerin olduğunu her-
kesin gördüğünü ancak bundan rahatsız 
olanların da millet tarafından görüldü-
ğünü vurgulayan Erdoğan, “Daha çok şey 
var. Çok şeyler olacak. Eğer Türkiye, eğer 
milletimiz bugüne kadar pek çok imkanı 
kaybetmişse, işte bu kovanlara girilmediği 
için kaybetmiştir” diye konuşuyordu.

Başbakan Erdoğan, yurt içindeki bu 
atılımların yanı sıra, dünyayı da “fellik 

fellik dolaştığını” söylüyordu. Başbakan 
Erdoğan, dün Avusturya’da olduğunu, 
burada diplomatik ilişkilerin yanı sıra 
Türk vatandaşlarla da bir araya geldiğini 
hatırlatarak, Türk pazarını gezdiğini, bu-
rada Türkiye’den gelen ürünlerin satılıyor 
olmasından duyduğu memnuniyeti dile 
getiriyordu.

Bir “aşkın” oluştuğunu, emin adımlarla 
Türkiye’nin ilerlediğini dile getiren Erdo-
ğan, “Sanayide, ekonomide bu adımları 
atacağız. O geriye dönüş dönemi, çöküş dö-
nemini unutacağız” diyordu. Geçen yıl bu 
dönemlerde ülkenin “ayakta duramayan 
bir hükümeti, bakanlar kurulunu toplaya-
mayan bir iktidarı” konuştuğunu belirten 
Erdoğan, iktidarı devraldıklarında yüzde 
72-73 olan faiz oranının, bugün yüzde 49-
52’lere gerilediğini bildiriyordu.

Salondaki gençlerin, “Başbakan burada, 
Uzan nerede?”, “Başbakan Erdoğan, seni 
seviyoruz” gibi sloganlar atmaları üzerine, 
Erdoğan, bu sezon birinci lige yükselen 
Konyaspor’un transferlerini soruyordu. 
Erdoğan’ın, “Bu sene de, şampiyonluğa oy-
nayacak mı? Başarılar diliyorum” demesi 

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi
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üzerine, salondakiler, uzun süre tezahürat-
ta bulunuyorlardı. Salonun bir bölümünde 
oturan kadınlara da dönerek, “Sizleri po-
litikada daha ileride, önde görmek istiyo-
rum” diye seslenen Erdoğan, gelecek yıl ya-
pılacak yerel seçimlerde kadınlara önemli 
görevler düştüğünü söylüyordu.

Türkiye’nin kadınlarla, “fiziki” bir dönüşü-
mü yakalayacağını vurgulayan Erdoğan, 
kadınlardan, dayanışma, birlik ve bütün-
lük içinde çalışmalarını istiyordu. Genç-
lere de hitap eden Başbakan Erdoğan, “AK 
Parti gençliği, muhafazakardır, milli değer-
lere sahiptir, vatanseverdir, kötü alışkan-
lıklardan uzaktır, imanlıdır, karakterlidir, 
Cumhuriyet’in değerlerine saygılıdır” diye 
konuşuyordu.

Erdoğan, AK Parti’nin kuruluş sürecini de 
anlatarak, parti kurulmadan önce kamu-
oyu araştırmaları yaptıklarını ve halkın 
adil ve kalkınan bir Türkiye için yeni bir 
partiye ihtiyaç duyduğu mesajını verdiğini 
belirtiyordu. AK Parti’nin, “bölgecilik, ırk-
çılık, dine dayalı milliyetçilik” şeklinde üç 
kırmızı çizgisinin bulunduğunu kaydeden 
Erdoğan, Müslümanı, Hıristiyanı, Musevi-
si, hepsinin kendileri için aynı olduğunu, 
ayrımcılık gütmediklerini, buna da izin 
vermeyeceklerini vurguluyordu. “Başımız-
da kardinal külahı görmektense, Osmanlı 
sarığı görmeyi tercih ederiz” diyen Bizans 
anlayışını anımsatan Erdoğan, Kürt’ün, 
Türk’ün, Laz’ın aynı olduğunu, millete 
hizmet anlayışı ile yola çıktıklarını, tek 
sevdalarının da bu olduğunu söylüyordu.

Başbakan Erdoğan, milletten aldıkları 
emaneti en iyi şekilde koruduklarını ve 
layık olmaya çalıştıklarını belirterek, ay-
dınlık yarınlar için gece-gündüz demeden 
emin adımlarla yürüdüklerini sözlerine 
ekliyordu.
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Başbakan Erdoğan, Rize’de 2 Mart Spor 
Salonu’nda partisinin il kongresine katı-
larak, partililere hitap ediyordu. Erdoğan, 
Türkiye’nin kuzeyini, güneyini, doğusunu, 
batısını kalkındırmak ve yeniden yapılan-
dırmak için ellerinden gelen tüm gayreti 
sarf ettiklerini, ancak bunu da imkanlar 
ölçüsünde yapabileceklerini söylüyordu. 
Türkiye’nin sadece bu yıl 73 milyar dolar 
borç faizi ödeyeceğini kaydeden Erdoğan, 

bu duruma bugüne kadar yapılan ‘hor-
tumlamalarla” gelindiğini ifade ediyordu. 
Erdoğan, “minareyi çalanların kılıfını 
hazırladığını” kaydederek, 10 kuruşa ya-
pılması gereken işin bugüne kadar 100 
kuruşa yapıldığını anlatıyordu. Artık ye-
timin hakkının yenmediği bir hükümetin 
işbaşında olduğunu belirten Erdoğan, hü-
kümetin icraatlarını anlatıyordu.

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi
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Kaynakların artık hortumculara gitme-
diğini ifade eden Erdoğan, kendisinin de 
hep su satarak, simit satarak okuduğunu, 
ama hiçbir zaman onurunu ezdirmediğini 
ifade ediyordu. Erdoğan, “Ben Hacı Ahmet 
Kaptan’ın oğlu Tayyip. Hiçbir zaman ezil-
medim, onurumu ezdirmedim. Babam o 
cesareti verdi” diye konuşuyordu.

İşsizlik sorununa da değinen Başbakan, 
devlet kapısının da istihdam kapısı ol-
maktan çıkarılacağını, işadamlarının yatı-
rımlarını artırmaları için önlerini açacak 
girişimlerde bulunduklarını, bunun da 
işsizlere iş kapısı anlamına geldiğini anla-
tıyordu. Erdoğan, kişi başına geliri 1500 
doların altında bölgelere yönelik kalkın-
mayı teşvik edecek tedbirler alındığını, 
terörün yoksulluk ile birlikte büyüdüğünü 
ifade ederek, “Nerede yolsuzluk olursa ora-
da terör oluşur” diye konuşuyordu.

Erdoğan, gelecek yıl yapılacak yerel se-
çimlere kısa bir süre kaldığını da ifade 
ederek, partililerden çok çalışmalarını is-
tiyordu. Erdoğan, daha sonra, karayoluyla 
Trabzon’a hareket ediyordu.
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B a şb a ka n  Erd o ğ a n ,  1 9  Mayı s  S p o r 
Salonu’nda yapılan AK Parti Trabzon il 
kongresinde partililere hitap ediyordu. 
Başbakan Erdoğan, milletten aldıkları 
emanete layık olmaya çalıştıklarını belirte-
rek, artık “ayakta durmanın ötesinde, iler-
leyen bir hükümetin işbaşında olduğunu” 
söylüyordu. Bazı yazarların son dönemde 
ABD ile yaşanan olaylarla ilgili yaptığı 
değerlendirmelere de değinen Erdoğan, 
şöyle devam ediyordu: 

“Türkiye Cumhuriyeti ordusu Irak’a gir-
medi diye eleştirenler, daha sonra ABD ile 
ilişkiler bozuldu diye eleştirdi. Son dönem-
de ‘Türkiye, ABD’ye karşı vatandaşların 
gururunu çiğnetti’ şeklinde yorumlar ya-
pıldı. Devlet işi ciddiyet ve kararlılık ister. 
Hiçbir zaman devlet işinde duygusallık 
yoktur. Stratejik ortak olan bir ülkeye ne-
den şunu yapmıyoruz, bunu yapmıyoruz 
havalarına girilmez. Atalarımızın güzel bir 
sözü vardır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. 
Irak’ta savaşa girmedik hamdolsun. Çok 
şey kazandık. Türkiye Cumhuriyeti onu-
ruyla, gururuyla şu güne geldi.” 

Başbakan Erdoğan, bazı kesimlerin de 
hükümetin ekonomiyi bilmediğini ileri 
sürdüklerini, ancak son dönemde yaşanan 
olumlu gelişmelerin malum olduğunu be-
lirterek, “Eleştirileri yapanlara sesleniyo-
rum: Bu hükümet, ekonomide sizin bildik-
lerinizi unutarak geldi” diye konuşuyordu. 
Ülke ekonomisinin daha da iyi bir duruma 
geleceğini anlatan Erdoğan, artık yolsuz-
lukların, suiistimallerin ortadan kalktığını 
söylüyordu. Başbakan Erdoğan, göreve 
gelir gelmez milletvekillerinin TBMM loj-
manlarını kullanmamaya başladığını, bu 
sayede her milletvekili için ayda 1, yılda 12 
milyar lira kamu maliyetine katkı sağlan-
dığını ifade ederek, milletvekili maaşları-
nın memur maaşlarına yapılan zam oranı 
kadar artacağını kaydediyordu. 

Memur sendikalarının, son zamma karşı-
lık “sokağa döküleceklerini” duyurdukla-
rını anımsatan Erdoğan, “Nereye dökülür-
lerse dökülsünler. Ne memur karşıtıyım, 
ne işçi. Onlara canım feda. Onların sırtın-
dan siyaset yapanlar var. İdeoloji giydir-
meye kalkışanlar var” diye konuşuyordu. 
“Varsa vereceğiz, yoksa ne vereceğiz” ifade-
sini kullanan Erdoğan, şunları söylüyordu: 

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi

Trabzon | 16 Temmuz 2003 
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“Bugün kamuda çalışan bir işçinin ortala-
ma geliri 1 milyar lira civarında. Bizim bir 
zihniyetimiz var. Belediye başkanlığı döne-
mimizde de böyleydi. Belediye başkanlığı 
dönemimde yüzde 100, yüzde 150 zam 
yaptığımız dönemler oldu. Ama şu anda 
yok ki neyi vereceğiz. Bu yıl, ödenmesi ge-
reken borç 73 milyar dolar. İşçi sendikaları 
da verebileceğimizden daha fazlasını isti-
yorlar. Bu parayı verirsek, ülke batar. 5.5 
milyon işsizi neden düşünmüyorsunuz?” 
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Başbakan Erdoğan, partisinin İzmir 1. 
Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşma-
da, 2. yıllarını doldurmak üzere oldukla-
rını belirterek, “Sizler partimizin kurul-
duğu 14 Ağustos 2001’den 16 ay sonra 
bir karar verdiniz. Verdiğiniz bu kararla 
bizi iktidara taşıdınız” diyordu. Erdoğan, 
şöyle devam ediyordu: 

“Bize öyle bir mesuliyet, öyle bir sorumlu-
luk verdiniz ki, yüzde 66’lık temsil yetki-
siyle AK Parti görev üstlendi. 3 Kasım ile 
bu dönem arasındaki farka baktığınızda, 
Türkiye bir değişik sıçrama devrini başlat-
tı. Hafıza kayıplarını bir tazeleyelim. Ha-
tırlıyor musunuz, bir yıl önce Türkiye’de 
ayakta duramayan bir hükümet vardı. 
Bir yıl önce bu haftalarda, toplanamayan, 
Bakanlar Kurulu olarak bir araya geleme-
yen bir hükümet vardı. Hatırlar mısınız, 
bir yıl önce (Bakanlar Kurulu’nu hasta-
nede mi, evde mi, Meclis’te mi yapalım) 
diye konuşulan bir Türkiye vardı. Artık o 
devirler geride kaldı. Şimdi büyük bir he-
yecanla, bir hafta sonrasının gündemine 
hazırlıklı bir kabine var.”

Erdoğan, bazı bakanlarla ilgili haberlere 
ilişkin de, “Yolsuzlukların haritası var 
ya, söylüyoruz ya (damardan girdik yürü-
yoruz) diye. Yürüdükçe rahatsız olanlar, 
çılgına dönenler var. Biz ülkemizde kuru-
şun hesabını yaparak, yürümeye devam 
edeceğiz. Boşuna uğraşmasınlar. Onlar 
bugüne kadar alışmışlar. Köşeye sıkıştırıp 
oradan imkan elde etmeye alışmışlar. Biz 
delil, belge görmediğimiz sürece o köşe-
lerde yazılanlarla arkadaşlarımıza toz 
kondurtmayız. Bu böyle biline...” diyordu. 

Ana muhalefet partisi genel başkanının 
da “zaman zaman bu tür oyunlara, tezga-
ha” geldiğini anlatan Başbakan Erdoğan, 
“(Belediye başkanı, belediye yargılansın) 
diyorlar. Onları yargılayacak kurumlar, 
kuruluşlar bellidir. Bugüne kadar nasıl 
çalışıyorsa öyledir” diyordu. Kendisiyle 
de uğraşıldığını, hakkında birçok dosya 
üretilmeye çalışıldığını ifade eden Erdo-
ğan, yargının beraat kararı verdiği dosya-
ların bir daha ele alınmasının istendiğini 
söylüyordu. Başbakan Erdoğan, “(Bir 
daha yargılansın) diyorlar. Var mı böyle 
bir şey? Biz 3 Kasım’da halkın huzuruna 
çıktık. Halk bize yüzde 34.4 ile iktidarı 

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi
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teslim etti. Asıl beraat kararı budur, asıl 
ibra budur. Şimdi kendilerine sormak 
lazım, halk size ne verdi?” diye konuşu-
yordu. Başbakan Erdoğan, yaklaşan yerel 
yönetimler seçimlerinde de halkın huzu-
runa giderek, test olacaklarını belirterek, 
“Yine göreceğiz. Terazi ortada” diyordu. 
Erdoğan, şöyle devam ediyordu:

“Biz partimizi nasıl kurduk? Tayyip Erdo-
ğan veya Abdullah Gül kardeşimiz istedi 
diye mi? Hayır. 42 bin kişiyle kamuoyu 
çalışması yaptık. Türkiye’nin yeni bir 
partiye ihtiyacı var mı? Herkes (Evet) 
dedi. Nasıl diye sorduk, cevap, (adil ola-
cak) diye geldi. (Kirli siyasetten bıktık, 
temiz siyaset istiyoruz) dendi. Logosunu 
sorduk, çok şey diyenler oldu. (İllerde 
ve ülke yönetiminde kimleri görmek is-
tiyorsunuz) diye sorduk. İsimler aldık. 
Geniş ve bilimsel araştırmalardan sonra 
bir de Ar-Ge yaptık. Sonra 9 kişilik grup 
olarak nihai değerlendirmede bulunduk. 
Halk bize diyor ki, bu partinin adı adalet, 
kalkınma olsun. Öyleyse partimizin adı, 
Adalet ve Kalkınma Partisi olsun. (Kirli 
siyaset istemeyiz) de dendi, bunu da bir 
yere sıkıştırmak lazım. Adalet’in A’sı, 
Kalkınma’nın K’sı, ikisi AK olur, dedik ki 
AK Parti olsun. Tescillenmiş ve kısaltıl-
mış adı AK Parti.”
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Başbakan Erdoğan, AK Parti Manisa 1. 
Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuş-
mada, 1 ay sonra partisinin 2. kuruluş 
yıldönümünü kutlayacağını, iki yılda çok 
önemli görevler alarak, başarılara imza 
attıklarını söylüyordu. Partisinin kuru-
luşunun 16. ayında milletin kendilerini 
iktidara getirdiğini belirten Başbakan 
Erdoğan, “Cumhuriyet tarihinde olmazı 
gerçekleştirdik. TBMM’de yüzde 66 tem-
sil yetkisi verildi. 365 milletvekiliyle son 
50 yılın rekorunu kırdık. Bu mesuliyet, 
yetki ve sorumlulukları da beraberinde 
getiriyor” diyordu. Göreve geldikten son-
ra ilk işlerinin “çıkarcıların çıkar yollarını 
kesmek” olduğunu belirten Erdoğan, şöy-
le devam ediyordu: 

“Çıkarları kesilenler feryat ediyorlar. Bir 
şeyler yazılıp çiziliyor. İftira kampanyası 
devam ediyor. Tek nedeni ne? Hep aynı 
metotla yürüdüler. Köşeye sıkıştırdılar, 
(ver) dediler ve verdiler. Ama AK Parti 
iktidarından alamayacaklar. 3 Kasım’da 
göreve geldiğimizde halkımıza söz ver-
miştik. (Tüyü bitmedik yetimin hakkını 
yedirmeyeceğiz) dedik. Bu emaneti bize 
siz verdiniz. Biz sizlere verdiğimiz sözü 

tutuyoruz. Bize düşen yürütme görevini 
yapmaktır. Bunu yapıyoruz.” 

AK Parti’nin 3 Kasım seçimlerinde, çok 
yeni bir parti olmasına rağmen büyük 
başarıya imza attığını, şimdi aynı başarıyı 
yerel seçimlerde de göstermek istedikle-
rini belirten Başbakan Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürüyordu: 

“AK Parti 3 Kasım seçimlerine sıfır kilo-
metre bir parti olarak girdi, aldığı ortada. 
Onlar ne aldı? Bunlar fildişi kalelerde 
yaşıyorlar. Bunlar fildişi kalelerden çı-
kıp, halkla bütünleşemezler. Göstermelik 
gazete ve televizyonlarıyla yürümekle 
olmuyor. Ben 17-18 yaşından bu yana 
sizin içinizde siyasi yaşamımı sürdürüyo-
rum. Bu işin bedeli halka hizmettir. İnsan 
olarak hatalarımız olacaktır ama asla 
bilerek hata yapmayız. Birlik, beraberlik, 
bütünlük içinde 8 ay durmadan çalışı-
lacak, gece gündüz koşacaksınız. Sizden 
Manisa’daki 84 belediyeyi silip süpürüp 
almanızı istiyorum. Hedef bu. Hedefimizi 
büyük tutmalıyız. Milletimiz 3 Kasım se-
çimlerinde siyasi değişim için bize görev 
verdi. Şimdi fiziki değişim için yetki isti-

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi

Manisa | 19 Temmuz 2003 
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yoruz. Halkımız en güzelini AK Parti’nin 
belediyecilik anlayışında görecektir. Bu-
günler yakındır.” 

Başbakan Erdoğan, kongrenin ardından, 
Manisa Valiliği’ni ziyaret ediyordu. Vali 
Orhan Işın’dan ilin sorunlarıyla ilgili bilgi 
alan Başbakan Erdoğan’a şifalı geleneksel 
Manisa mesir macunu ikram ediliyordu.  
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Başbakan Erdoğan, partisinin, 14 Eylül 
Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Siirt il 
kongresinde, “siyasette en büyük rakibimiz 
filanca parti” yönünde bir ifade kullanma-
dığını belirterek, “Aç tavuk kendini buğday 
ambarında sanırmış. Hemen hemen aynı 
sürelerde kurulan partileriz. 16 aylık bir 

parti için bu millet 34.4 ile parlamentonun 
yüzde 66’sını AK Parti’ye verdi. 3 Kasım’da 
bu millet, iktidarı ve muhalefeti ile hepsini 
sandığa gömdü” diye konuştu. 

“Diyarbakır’da TOBB’a sordum, ‘kaç üyeniz 
var’ dedim. ‘Esnaf ve sanatkarlarla birlikte 
5 milyon’ dediler. Sizden bir ricam var. Her 

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi

Siirt | 20 Temmuz 2003 
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biriniz yanınızda bir kişi çalıştırırsanız, 
Türkiye’nin resmi işsiz sayısı 5.5 milyon-
dur... Buyurun problemi çözdük” diyen Er-
doğan, Halk Bankası’nın faiz oranlarını yüz-
de 56’dan yüzde 30’a indirdiklerini, artık 
devlet hastanesi ve SSK ayırımı olmadığını 
belirterek, SKK’lının devlet hastanesine gi-
debileceğini ve SSK’lıların özel hastanelere 
gitme yolunu da açacaklarını bildirdi. 

Erdoğan, “Fakir ve fukara, çocuklarını özel 
kolejlere gönderemiyordu. Bu yıl bu konu-
da adım atalım dedik. Sınavda ilk 10 bine 
giden öğrencileri özel okullarda okutalım 
dedik. Eğitim-Sen, Danıştay’a eşitlik ilkesi-
ne aykırı olduğu gerekçesiyle itirazda bu-
lundu. Bunlar eğitimci. Danıştay ne yazık ki 
bu talebimize tersine bir karar verdi. Şimdi 
gerçekleşmiyor gibi” dedi. 

Erdoğan, Türkiye’nin IMF’nin 29’uncu 
kurucu ortağı olduğunu, borcun ise öde-
neceğini söyledi. Başbakan Erdoğan, 
“Onurumuz ve gururumuzla hiçbir zaman 
oynatmadık ve oynatmayacağız. ‘Türkiye, 
borcunu ödeyemiyor’ dedirtmeyiz. Çok 
borcun olması mesele değil, mesele borcun 
ödenmesidir. Kuru sıkı atmakla olmuyor” 
dedi. 

Siyasilerin, bugüne kadar “kuru sıkı” sözler 
sarf ettiğini söyleyen Erdoğan, “Ata ata ma-
alesef bu hale geldik. Maalesef vatandaşla-
rımız da bu dolduruşlara geliyor. Arkadaş, 
verirsin IMF’nin borcunu, çıkarsın istedi-
ğin gibi konuşursun. ABD dünyanın en çok 
borcu olan ülkelerden bir tanesidir. Ama 
borcunu ödeyebilecek gücü vardır. Sağlıklı 

bir ekonomisi var. Biz de bu anlayışı yaka-
lıyoruz, yarınlara yürüyoruz” diye konuştu. 

Konuşmasının ardından il kongresinde de-
lege olarak oyunu kullanan Erdoğan, daha 
sonra, yapımı tamamlanan Siirt Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının 
açılışını yaptı. 
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Başbakan Erdoğan, partisinin Atatürk 
Spor Salonu’nda düzenlenen Batman İl 
Olağan Kongresi’nde partililere seslendi. 
Yola, “İnsanı yücelt ki devlet yücelsin” fel-
sefesiyle çıktıklarını belirten Erdoğan, bir 
gecede yüzde 7 bin 500 faizlerin ödendiği 
günlerin artık geride kaldığını kaydetti. 
Bunun bedelini vatandaşın ödediğini anla-
tan Erdoğan, devlet kaynaklarının da artık 
israf edilmediğini, 3 Kasım seçimlerine 
kadar yüzde 73 olan bileşik faizin bugün 
yüzde 25 gerilediğini belirtti. 

Bunun, vatandaşın alım gücünün artması 
anlamına geldiğini ifade eden Erdoğan, 
geliri bin 500 doların altında olan ve ara-
larında Batman’ın da bulunduğu illere dö-
nük yatırımların vergiden muaf tutuldu-
ğunu ve başka teşvikler verildiğini anlattı. 
Erdoğan, bu sayede sanayinin, ticaretin 
ve yatırımın gelişmesiyle işsizliğin önüne 
geçileceğini vurguladı. 

Batman bölgesinde Ilısu Barajı’nın yapı-
mının sürdüğünü anımsatan Başbakan Er-
doğan, dört büyük medeniyetin buluşma 
noktası olan Hasankeyf ’i kurtaracaklarını 
ve su altında bırakmayacaklarını bildirdi. 

Erdoğan, bölgenin turizme açılmasını 
istediklerini söyledi. Duble yol çalışmala-
rının da devam ettiğini kaydeden Erdoğan, 
yolun “özgürlük” anlamına geldiğini belir-
terek, çalışmaların daha da hızlanacağını 
kaydetti.

Bu arada, bir vatandaşın mevsimlik işçi-
lerin sorunlarını dile getirmesi üzerine 
Erdoğan, bazı yerlerde mevsimlik işçiye 
gerek duyulduğunu, bazı yerlerde ise 
gerek duyulmadığını söyledi. Erdoğan, 
“Ölene kadar mevsimlik işçi olarak kala-
yım diyenler var. Ben popülist konuşmayı 
sevmem. Reel konuşacağım. Buradan 
çıkar sağlamayı düşünsek, ‘Ne olur? 
Batarsa batsın. Bir o kadar daha işçi ala-
lım’ deriz...” diye konuştu. Habur Sınır 
Kapısı’ndan günde 3 bin araç geçtiğini, 
artık Irak’ta Türkiye’den giden gıda mad-
delerinin, ilaçların kullanıldığını anlatan 
Erdoğan, ABD’nin, bölge için Türkiye’den 
asker talep ettiğini açıkladı. 

İşçi ve memurlara da seslenmek istediğini 
ifade eden Erdoğan, Hazine güçlendiği 
sürece işçi ve memurun cebine girecek 
paranın da asla azalmayacağını, yüksele-

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi

Batman | 20 Temmuz 2003 
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ceğini söyledi. Belediye başkanlığı yaptığı 
dönemde belediye imkanları yeterli oldu-
ğu için çalışana yüzde 100-150 oranında 
zamlar yaptığını anlatan Erdoğan, ancak 
nasıl bir ekonomiyi devraldıklarının her-
kesçe bilindiğini, ona göre davrandıklarını 
kaydetti. “Biraz sabredin” diyen Erdoğan, 
ilk yıl kendilerinden fazla bir şey bekle-
nilmemesi gerektiği yönündeki sözlerini 
yineledi. 
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Erdoğan, Altındağ Düğün Salonu’nda dü-
zenlenen İl Olağan Kongresi’ne katıldı ve 
partililere seslendi. Başbakan Erdoğan, 
Bakanlar Kurulu’nun 1 yıl önce nerede 
toplanacağının belli olamadığını belirte-
rek, artık ayakları sağlam yerlere basan bir 
iktidarın göreve geldiğini söyledi. Partilile-
rin, “Vur vur inlesin, Cem Uzan dinlesin” 
tezahüratları üzerine, partilileri susturan 
Erdoğan, şunları kaydetti: 

“Siz iktidarsınız, dolayısıyla vurmaya kır-
maya gelmedik. Bunu 3 Kasım’da söyledik. 
Vallahi biz yapmaya geldik. Bizim bu ülke-
de siyaseti çıkar, menfaat aracı olarak kul-
lanma emelimiz olamaz. Biz, sadece mille-
timizin 3 Kasım’da verdiği yetkiyi Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasa’sının verdiği sınırlar 
içinde kalarak milletimizin egemen olması 
için kullanıyoruz. Biz temel felsefemizi 14 
Ağustos 2001’de ilan ettik: İnsanı yücelt ki, 
devlet yücelsin.” 

Güçlü rakipleri bulunduğu ve ondan çe-
kindiği yolunda görüşler ileri sürüldüğü-
nü kaydeden Erdoğan, “(Şu rakibimiz çok 
güçlü ondan çekiniyoruz. Bunu Tayyip 
Erdoğan söylemiş) diyorlar. Asla haya-

tımda böyle bir şey hasıl olmadı, olamaz. 
Aç tavuk, kendini buğday ambarında 
zannedermiş. Biz hemen hemen yola aynı 
zamanda çıktık. Biz Parlamento’da yüzde 
66 oranında temsil ediliyoruz. Onlar nal 
topladı” diye konuştu. 

Konuşmasını vatandaşların, “iş talebi”yle 
kesmesi üzerine Başbakan Erdoğan, “Ben 
şimdi konuşmayı bıraktım. İşçi Bulma 
Kurumu oldum” dedi. Başbakan Erdoğan, 
istihdamın artırılması için ellerinden ge-
len tüm gayretleri gösterdiklerini, yatırım-
cıların yeni iş alanları yaratarak istihdamı 
artırmak için yaptıkları çalışmalara ikti-
darın tüm desteğini verdiğini belirtti. Er-
doğan, “Bu ülkede taş üstüne taş koyanın 
başımızın üstünde yeri var” diye konuştu. 

Başbakan Erdoğan, dün bir televizyon 
kanalında muhalefet mensubu olan ve 
“Adının başında Profesör unvanı olan” bir 
kişinin, “çocukları Meclis’e dolduracaklar” 
dediğini anlatarak, “Biz Fatihleri yaşamış 
bir ecdadın nesilleriyiz. 25 yaşında bir 
genç, milletten temsil yetkisi alıyorsa, say-
gı duymak lazım” diye konuştu. 

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi

Diyarbakır | 20 Temmuz 2003 
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Değerli milletvekilleri… değerli misafir-
ler… basınımızın değerli temsilcileri… 
Kendisini iyice hissettiren bu sıcak yaz 
gününde sizlerle bir arada olmanın mut-
luluğunu duyuyor ve hepinizi sevgiyle ve 
muhabbetle selamlıyorum.

Genel teamüle aykırı olarak Temmuz 
ayında Meclis’in çalışıyor olması, üstelik 
AK Parti İl Kongrelerinin devam ettiği 
yoğun bir süreçte burada olmanızın ne 
kadar yorucu ve fedakarlık gerektirdiğini 
iyi biliyorum. Bu vesileyle gösterdiğiniz 
performanstan, Meclisimize getirdiğiniz 
itibardan dolayı sizleri tebrik ediyorum. 
Bu tutumunuz siyaset ve demokrasi ilişki-
sinde de sık sık unutulan ya da yerli yerine 
oturtulamayan dengeleri de sağlıklı bir 
zemine taşımaktadır. 

Yıllara yayılan ve gelenekleri giderek sağ-
lamlaşan bir demokrasi siyaset geleneğine 
sahibiz. Fakat bu gelenek içinde siyaset ve 
demokrasi ilişkisinin her zaman sağlıklı 
bir şekilde ele alındığı söylenemez. De-
mokrasi ile siyaset arasında ayrım bile ve 
ülkede güçlü bir siyaset olmadıkça güçlü 
bir demokrasi de olamayacağını anlaya-

mayan zihniyet şemaları maalesef siyaset 
kurumu içinde de görülmüştür. Oysa de-
mokrasinin ön şartı siyasettir. Siyaset de-
mokrasinin adeta oksijenidir. Siyaset dili 
olmadan demokrasinin dili olması bekle-
nemez. Bu nedenle güçlü siyasetin sem-
bolü olan AK Parti iktidarı aynı zamanda 
demokrasimizin güçlenmesinin de adresi 
haline gelmiştir. 

Bizden önce iktidara gelenler daraltılmış 
siyaset alanı içinde birinci parti olmakla 
yetinirler ve herkesin işine yarayacak şe-
kilde siyasi alanın genişlemesine katkıda 
bulunmazlardı. Böylece siyaset zayıf, de-
mokrasi güdük ve Türkiye’nin dengeleri 
kırılgan olmaya devam ederdi. Bundan ne-
malananlar da yollarını bulmaya bakarlar-
dı. Fakat biz dar siyasi alanın bize getirdiği 
ayrıcalıkları elimizin tersiyle bir kenara 
itiyoruz ve kimi kısır siyasi bakışlara göre 
aleyhimize olsa da siyasi alanı genişlet-
mek için elimizden gelen çabayı ortaya 
koyuyoruz. Böylece güçlü siyaset ve güçlü 
demokrasi denklemi AK Parti iktidarının 
vazgeçilmez şiarı haline gelmiştir. 

AK Parti TBMM Grup Toplantı 

Ankara | 22 Temmuz 2003 
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Bilesiniz ki, şimdi burada bulunmakla 
halkımız ve ülkemize karşı çok önemli 
bir katkıda bulunuyoruz. Çok anlamlı bir 
özveri ortaya koymuş oluyorsunuz. Çünkü 
halkımızın beklenti ve talepleri artık erte-
lenmez boyutlardadır. Ülkemizin gerçek-
leri böyle gerektirmektedir. Avrupa Birliği 
süreci başta olmak üzere dış politikadaki 
önemli gelişmeler bu süreçte çok çalışma-
yı zorlamaktadır. Kaldı ki; hem ülke ihti-
yaçlarının beklemeye tahammülü yoktur, 
hem de çok çalışacağımıza dair halkımıza 
sözümüz vardır. 

Ben eminim ki, tek tek AK Parti vekilleri 
olan sizler için halkımıza verdiğimiz sözü 
yerine getirmekten daha ulvi başka bir görev 
olamaz. Bu özverili çalışmalarınız nedeniyle 
Grup Başkanlarımız başta olmak üzere hem 
şahsım adına hem milletim adına, muha-
lefet partisi milletvekilleri de dahil olmak 
üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. 
Umarım bu çalışmalarımızın bereketi bütün 
Türkiye’de hissedilecek ve görülecektir. 

Değerli milletvekilleri…

Bilesiniz ki, çalışmalarımızın bereketi, se-
meresini şimdiden vermeye başlamıştır. 
Yine bildiğiniz gibi, Meclis olarak hükümet 
olarak yoğun çalışmalar içinde olmamıza 
rağmen Ankara’ya kilitlenip kalmış değiliz. 
Gün geçmiyor ki; Türkiye’nin herhangi bir 
köşesinde ya bir açılışa, ya da bir temel 
atma törenine katılmış olmayalım. Gün geç-
miyor ki; sivil toplum örgütlerinin herhangi 
biriyle veya birkaçıyla, halkımızla bir araya 
gelip görüş alış verişinde bulunmayalım.

Bütün bu programlarda gördüğümüz 
odur ki; Türkiye’nin her tarafında, bütün 
sektörlerde büyük bir heyecan yaşanıyor. 
Halkımız, Meclis’in de, hükümetin de per-
formansından memnun vaziyettedir. 

Bizim Türkiye’yi özgürleştirme ve kalkın-
dırma heyecanımız bütün ülkeyi sarmış 
bütün insanlarımıza ulaşmış bulunmak-
tadır. İnsanlar artık Türkiye’nin geçmiş 
günlere dönmeyeceğini çok iyi biliyorlar. 
Halkımız düne göre daha emin ve gelece-
ğinden daha umutludur. 

Bize düşen halkımızın bu güven ve umu-
dunu zayıf latmadan devamlı yükselen 
bir trend halinde sürekli kılmaktır. Emi-
nim ki, Türkiye bunu başaracaktır. Bü-
tün bu tabloları işte dün Diyarbakır’da, 
Batman’da, Siirt’te gördük. Evvelsi gün 
İzmir’de, Manisa’da gördük. Bir evvelsi 
gün Bingöl’de gördük. Bugün inanıyorum 
ki Malatya’da göreceğiz. Yarın inanıyorum 
ki Erzurum da göreceğiz.

Değerli arkadaşlar…

Sadece Türkiye’nin salonlarında, meydan-
larında ve sokaklarında gördüklerimiz 
değil, ekonomik göstergeler de Türkiye’nin 
iyiye gittiğini, o içine kapalı, kendi kendini 
kemiren kısır döngüyü kırdığını göster-
mektedir. Bildiğiniz gibi, Türkiye uzun 
yıllardan sonra ilk defa, son iki ayda eksi 
enflasyonla tanışmıştır. Yüksek enflasyon 
korkusu ve eksi büyüme kabusu geride 
kalmış, her gün ortaya çıkan krizler yerini 
büyüme heyecanına bırakmıştır. Bildiğiniz 
gibi yılın ilk üç ayında açıklanan büyüme 
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oranı, Çin 8.2 ile dünyada birinci, Türkiye 
ise 7.4 ile dünyada ikinci duruma gelmiştir. 
Buna karşılık faiz dışı fazlanın belirlendiği 
oranda gerçekleşmesinde de bir sıkıntı 
yaşamıyoruz.

Tabii ki her şey istenilen seviyede değildir. 
Örneğin, belirli bir düşüş olmasına rağ-
men faiz oranları hala istenilen seviyeye 
gelmemiştir. Biz bunun daha alt seviyelere 
düşmesini istiyoruz. Eksi enf lasyonun 
yaşandığı, döviz kurlarının düşük seyret-
tiği bir ortamda mevcut faiz oranları hala 
yüksektir. Ancak unutmayın ki 3 Kasım’da 
yüzde 72 olan bu oran şuanda yüzde 47’lere 
inmiştir. Irak savaşını yaşadığımız halde bu 
olmuştur. Ve bütün bunlarla birlikte bu ge-
linen noktadan hala memnun değiliz. 

Biliyorum, diğer birçok gösterge gibi, faiz 
oranlarının normale inmesi için de güven 
ve istikrar çok önemlidir. Oysa Türkiye 3 
Kasım 2002 seçimleriyle güven ortamına 
girmiş, Meclis’teki neredeyse üçte iki ço-
ğunluğuyla AK Parti iktidarı bundan son-
ra istikrarın umutlarını vermeye devam 
ediyor ve istikrarın zeminini hazırlama 
gayreti içerisindedir. Yaklaşık yedi aylık ik-
tidar sürecinde yaptıklarımızla da istikrarı 
pekiştirme yolundayız. 

Şunu çok açık net söylemeliyim. Türkiye’nin 
2002 yılının sonlarında yüzde 92, bu yılın 
başında yüzde 80 olan borç rasyosu yaptığı-
mız hesaplara göre bu yılın sonunda yüzde 
70’in altına inecek. Fakat buna rağmen faiz 
oranları yüksek seviyesini korumaya de-
vam etmektedir. Türkiye faizdeki bu kısır 
döngüyü aşmak mecburiyetindedir. Türk 

ekonomisi, % 20-25’ler seviyesinde olan reel 
faiz ödemesinden bir an önce kurtulmak 
mecburiyetindedir. 

Tabii ki, bu değişim piyasa kuralları içinde 
gerçekleştirilecektir ve bu şekilde de ger-
çekleşmelidir. Piyasanın doğal koşullarına 
müdahale etmeden bu değişimi gerçekleş-
tirmek her zaman daha sağlıklı olacaktır. 
Buna inanıyoruz. Bu süreci hızlandırmak 
hepimizin elindedir. Şöyle ki; bildiğiniz 
gibi Hazine, vadesi gelmiş iç borçları 
ödemek için yeniden borçlanmaktadır. 
Eğer sisteme yeni kaynaklar dahil olursa 
bu Hazine’nin yeni borçlanma gereğini 
azaltacaktır. Bu ise faizlerin düşmesine 
önemli bir katkı sağlayacaktır. Öyleyse 
sisteme yeni faiz yükü getirmeyen yeni 
kaynakların ve gelir kalemlerinin girmesi 
gerekmektedir. 

Ekonominin her vatandaşı doğrudan ilgi-
lendiren sosyal boyutlarını, adalet boyutu-
nu da göz önünde tutarak ülkemizin sahip 
olduğu imkanlarla bu kısır döngüden 
kurtulmaya çalışıyoruz. İşte, üzerinde dur-
duğumuz ve hatta gerekirse referanduma 
gitmeyi göze aldığımız 2B uygulaması ve 
benzerleri bunun için önem taşımakta-
dır. Örneğin 2B uygulaması gerçekleşirse 
devletin kârı sadece bu uygulamadan elde 
edeceği kaynakla sınırlı kalmayacaktır. 
Eğer bu tür kaynaklar olmaz ise, Hazine 
o kaynak miktarınca yeniden borçlanma 
ihtiyacı hissedecek yeni bir faiz yükünün 
altına girecektir. İşte bu tür yeni kaynaklar 
Hazine’yi de yeni faiz borçlanmasından 
kurtaracaktır.



136

Recep Tayyip ERDOĞAN

Bildiğiniz gibi bankalar toplam mevdua-
tının halen yüzde 70, yüzde 75’ini devlete 
satmaktadır. Eğer sisteme yeni kaynaklar 
ve gelirler kazandırılabilir, Hazine’nin 
borçlanma ihtiyacını azaltırsak bankalar 
topladığı mevduatın daha fazla bölümü-
nü özel sektöre aktarmak durumunda 
kalacaklardır. Bu ise piyasaları hareket-
lendirecektir. Ekonomi büyümeyi daha da 
arttırmış olarak önümüze çıkacaktır. Zira 
Türkiye’nin her yerindeki ekonomik can-
lanma ve özel sektörün büyüme potansiye-
li bizi yeni imkanlara zorlamaktadır. 

Değerli milletvekilleri…

İşte sizler bu sıcak yaz gününde burada 
çalışmaya devam ederek böylesine önemli 
bir fonksiyonu yerine getirmiş oluyorsu-
nuz. Ve misafirlerimiz de sizlerle bir arada 
oluyor. Gerçi biz referanduma gitmeyi de 
göze aldık. Ama siz yeniden Meclis günde-
mine gelecek 2B yasasını üçte iki çoğun-
lukla Meclis’ten geçirerek referanduma 
gitmeden yasalaşmasını sağlayacaksınız. 
Biz buna inanıyoruz. Burada farklı yakla-
şımlar olabilir. Ya da bu noktada da tabi ki 
böyle bir esneme payını ortaya koyuyoruz. 
Kaldı ki, önümüzdeki günlerde görüşe-
ceğimiz ve yasalaşmasını sağlayacağımız 
tasarı sadece 2B de değil. Bu süreç içinde 
sizler, bundan önce olduğu gibi bundan 
sonra da Türkiye’nin problemlerini çöze-
cek, ülkemizin önünü açacak, Türkiye’nin 
tıkanmış yollarını birbirine bağlayacak 
yeni yasalar çıkaracak, yeni kararlar vere-
ceksiniz. 

Daha fazla vaktinizi almayı düşünmüyo-
rum ancak bir gerçeği hatırlatmadan ede-
meyeceğim. Sanayicimiz şu anda koşuyor. 
Elinden gelen tüm gayretiyle acaba daha 
fazla neler yapabilirim bunun gayreti için-
de. Bakınız Diyarbakır’da sanayi, ticaret 
ve borsaların ekonomik zirvesini yaptık. 
İzmir’de Ege bölgesinin ekonomik zirve-
sini yaptık. Çarşamba günü Erzurum’da 
ekonomik zirveyi Doğu illeri olarak yapı-
yoruz. Ardından Marmara gelecek, Trakya 
gelecek, Akdeniz gelecek. Hepsinde bunla-
rı yapacağız. Ve inşallah Şubat’ta da 4ncü 
İktisat Kongresini İzmir’de toplayacağız. 

Bütün bunlarla bir gayretin, bir koştur-
macanın içinde bir yere doğru gidiyoruz. 
Bu ise inşallah Türkiye’mizin aydınlık 
yarınları olacak. Bu konuda ben tüm 
milletvekili arkadaşlarımı bütün hassasi-
yetiyle konunun üzerinde durmaya davet 
ediyorum. İşte Orman, Hazine Arazileri, 
İmar Yasası’nda yapılacak değişiklikler, yo-
ğun bir maraton ve 1 Ağustos’a geliyoruz, 
şurada artık fazla bir zamanımız kalmadı. 
Neredeyse 8-9 günlük bir süremiz var. Ve 
1 Ağustos’ta parlamento tatile girecek. On-
dan bir buçuk, iki ay tatildeyiz. 

Ama biz hükümet olarak yine durmayaca-
ğız. İnanıyorum ki sizler durmayacaksınız. 
Sizler tatili adeta illerinizde, gideceğiniz 
yerlerde sadece bir mekan değişimi, bir 
hava değişimi olarak gerçekleştireceksi-
niz. Yükümüz ağır, mesuliyetimiz sınırsız. 
Sorunları olan bir Türkiye’yi aldık. Bu 
ülke bizim. Onun için de hep birlikte el 
ele omuz omuza inşallah bu sıkıntıları 
aşacağız. Gittiğimiz yerlerde bunu gördük. 
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Kapalı spor salonlarında halkımızın halini 
gördük. Sürekli olarak o sıcakta saatlerce o 
kongreleri ve saatlerce yaptığımız o zirve 
toplantılarındaki sabırlarını gördük. Ama 
bir şeyi görmek bizi çok mutlu etti o da 
gözler ışıldıyordu. Hepsinde bir umut var-
dı. Hepsinde Türkiye’nin aydınlık geleceği-
ni hazırlamak için ne yapabiliriz sorusuna 
cevap aramak vardı. Meclisimizin özellikle 
yasamadaki yoğun çalışması ve çıkarılan 
yasalar ve bunlarla birlikte elde edilen ba-
şarı her türlü takdirin üzerindeydi. 

Bunu da gittiğimiz her yerde, hamdolsun 
yaptığımız görüşmelerde de gördük. 

Ben sizleri bu haftanın yine yoğun çalış-
malarıyla baş başa bırakıyorum. Bugün 
yoğun çalışmalarınız var. Yarın yoğun 
çalışmalarınız var. Perşembe yoğun çalış-
malarınız var biliyorum. Belki Cuma günü 
de yoğun çalışmalar olacak. Sizleri bu 
duygular içinde selamlıyorum. Haftamız 
bol bereketli olsun. Hayırlı kararlara vesile 
olsun diyor saygıyla sizleri selamlıyorum.
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AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan, Malatya 1. Olağan İl 
Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye 
genelinde yüzde 34.4 oyla, parlamentoda 
yüzde 66 temsil yetkisinin AK Parti’ye 
verildiğini belirtti. Anadolu’yu dolaştıkla-
rını ve ünlü ozan Aşık Veysel gibi “gece, 
gündüz, uzun ince bir yolda” gittiklerini 
belirten Erdoğan, “Türkiye kazan biz kep-
çe, dalıp dalıp duruyoruz” dedi. 

Herkesin başını iki elinin arasına koyarak 
Türkiye’nin bir yıl önce nasıl yönetildiğini 
düşünmesi gerektiğine değinen Erdoğan, 
“Gazeteler, televizyonlar şöyle yazıp, şöy-
le söylüyor. Hükümet Bakanlar Kurulu 
toplantısını yapamıyor, Bakanlar Kurulu 
toplanacak mı? Hastanede mi toplanacak? 
konutta mı toplanacak? Mecliste mi topla-
nacak? Böyle bir günden, hamdolsun bu-
günlere geldik” diye konuştu. 18 yıl aradan 
sonra ilk defa Türkiye’nin eksi enflasyonu 

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi

Malatya | 22 Temmuz 2003 
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yakaladığını anlatan Erdoğan, bununla ka-
lınmadığını ve 2003’ün ilk 3 ayında büyü-
me hızıyla ilgili rakamların açıklandığını, 
Çin’in 8.2 ile birinci, Türkiye’nin de 7.4 ile 
ikinci sıraya yükseldiğini belirtti. Erdoğan, 
şöyle devam etti: 

“Bazıları televizyon programlarında, (Te-
sadüfi oldu) diyorlar. Başarılı oldu mu 
tesadüfi, başarısızlık oldu mu (bunlar be-
ceriksiz). Bunların mantığı, anlayışı bu... 
Niye ilkeleri yok? Hatırlıyor musunuz, 
Irak savaşı sırasında ne diyordu bunlar, 
(Irak savaşı Türkiye’yi mahvetti. ABD ile 
münasebetlerimiz bozuldu). Bir taraftan 
da (Bunlar Mehmetçiğin kanını satarlar) 
diyorlardı. İkisini de yapmadık. Ayakları-
mızın üzerinde durduk, hala duruyoruz. 
Hatırlarsanız şunu söyledik: (Türkiye, 
ABD ile ortaklığını devam ettirecektir) ve 
(Biz stratejik ortaklığımızı devam ettiri-
yoruz) dedik. (Irak’ın hem fiziki, hem de 
siyasi yapılanmasında Türkiye rol üstlene-
cektir, bunu unutmayın) dedik ve dediği-
mizi yaptık.” 

Yıl sonuna kadar ödenmesi gereken iç ve 
dış borcun 73.5 milyar dolar olduğunu ve 
sadece bunun faizinin 65 katrilyon lirayı 
bulduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle de-
vam etti: 

“Bu ülke niye bu hale geldi. Bu yüzden. 
Şu faizi, ödememiş olsaydık, 40 katrilyon 
kasamızda kalmış olsaydı, Türkiye şöyle 
bir ayağa kalkar mıydı? Tabii kalkardı. Ne 
okul sorunu olurdu, ne hastane sorunu 
olurdu, ne yol sorunu olurdu.”

Başbakan Erdoğan, hortumların tek tek 
kesilmesiyle kaynak yaratıldığını ve siya-
seti hiçbir zaman Türkiye’de çıkar aracı 
yaptırmayacaklarını, siyasetin bu ülkede 
milletin genel menfaatleri için yapıldığını 
belirterek, “Bizi bu günlere getiren bazı 
değerler var; bunlar Yunuslardır, Mevlana-
lardır” dedi. Irak’a günlük Habur’dan yak-
laşık 3 bin kamyonun giriş çıkış yaptığını, 
savaştan sonra şu ana kadar 6 ayda Irak’a 
108 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını 
kaydeden Erdoğan, medyayı eleştirerek, 
“Sıkıntı ve eksiklikler her yerde olabilir. 
Bizim gazetemiz de, televizyonumuz da 
sizlersiniz” dedi. 
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Başbakan Erdoğan, partisinin Erzurum İl 
Kongresinde yaptığı konuşmada, Erzurum 
Kongresi’nin 80. yıldönümü nedeniyle 
Bakanlar Kurulu’nun burada toplandığını 
hatırlatarak, AB 7. Uyum Paketi ile ilgili Ba-
kanlar Kurulu kararının bugünkü toplan-
tıda imzalandığını bildiriyordu. Gelecek 
yıl yapılacak yerel seçimlerde Erzurum-
lulardan oy, partililerden de çalışmalarını 
isteyen Erdoğan, Erzurum’a yapılacak yatı-
rımlara ilişkin bilgi veriyordu. 3 Kasım’da 

yüzde 73 olan bileşik faizin 25 puan 
düştüğünü, enflasyonda eksi rakamların 
yakalandığını anlatan Erdoğan, “Borcun 
artmasından korkmayın, ödenmemesin-
den korkun” diyordu. 

Erdoğan, Kongre Caddesi’nde vatandaşla-
ra seslenirken, önce, alandakileri Mustafa 
Kemal ve arkadaşları ile şehitler anısına 
bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyor, 
sonra, İstiklal Marşı’nın seslendirilmesine 

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi

Erzurum | 23 Temmuz 2003 
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öncülük ediyordu. Erdoğan, daha sonra 
yaptığı konuşmada, Erzurum Kongresi’nin 
yıldönümü dolayısıyla Bakanlar Kurulu’nu 
Erzurum’da topladıklarını anımsatarak, o 
günün şartlarının bugünden çok daha zor 
olduğunu söylüyordu.

 İnancın, azmin ve kararlılığın Türkiye’yi 
bugünkü noktaya getirdiğini ifade eden 
Başbakan, 59. hükümetin muasır medeni-
yete ulaşma hedefini daha ileri bir noktaya 
götürme kararlılığında olduğunu belirti-
yordu. Ülkenin bugün de bazı sıkıntılar 
içinde olduğunu, bunların azim ve karar-
lılıkla aşılacağını anlatan Erdoğan, “Ülke-
de yolsuzluklara prim verilmeyecek bir 
hükümet işbaşındadır” diye konuşuyordu. 
Başbakan Erdoğan, Erzurum’un Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulmasında büyük bir 
öneme sahip olduğunu ifade ederek, ay-
dınlığın karanlığa, ümidin ümitsizliğe, hür 
ve bağımsız iradenin mandacılığa galebe 
çaldığı yerin de Erzurum olduğunu söylü-
yordu. Erdoğan, 84 yıl sonra AK Parti’nin 
Erzurum’da bir Bakanlar Kurulu toplantısı 
yaptığını belirterek, istiklal meşalesini 
canları pahasına tutuşturan şehitlere de 
rahmet diliyordu.

“Vatan bir bütündür” diyen tarihi beyan-
nameye sahip çıkma azim ve kararlılığı 
içinde olduklarını da belirten Erdoğan, 
Türk demokrasisini muasır medeniyetin 
üstüne çıkarma azim ve gayreti taşıdıkla-
rını söylüyordu. Nasıl bir ekonomi devral-
dıklarının herkes tarafından bilindiğini 
anlatan Başbakan Erdoğan, ülkenin artık 
sağlıklı bir dönem içine girdiğini dile geti-
riyordu.

Başbakan Erdoğan, Atatürk’ün Erzurum 
Kongresi çalışmaları döneminde 52 gün 
kaldığı, Çaykara Caddesi’nde bulunan 
Atatürk Evi ve Müzesi’nin açılışında, 23 
Temmuz Kongresi’nin önemine dikkati çe-
kerek, Bakanlar Kurulu’nun tarihinde ilk 
defa Erzurum’da tarihi kongre salonunda 
toplandığını, burada da önemli kararlar 
aldığını söylüyordu. 
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AK Parti Bursa 1. Olağan Kongresi’ne katılan 
Başbakan Erdoğan, kongrenin yapılacağı 
Atatürk Spor Salonu’nda, partililerin yoğun 
tezahüratlarıyla karşılanıyordu. Salondaki-
leri selamlamasının ardından kürsüye çıkan 
Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin 1 yıl öncesi 
ile bugününe ilişkin değerlendirmelerde 
bulunuyordu. 

AK Parti’nin yüzde 34.6 oyla ve yüzde 64 gibi 
1950’den beri gerçekleşmeyen bir temsil ço-
ğunluğu ile Meclis’e girdiğini anımsatan Er-
doğan, bunun getirdiği mesuliyetin farkında 
olduklarını, bu amaçla da ülke sorunlarına 
çözümler getirmek amacıyla yoğun şekilde 
yeni adımlar atıldığını bildiriyordu. Göre-
ve geldiklerinde, büyük bir borç yüküyle 
karşılaştıklarını kaydeden Erdoğan, şunları 
söylüyordu: 

“1 Ocak’tan bu yılın sonuna kadar ödenmesi 
gereken borç miktarı 73,5 milyar dolar. Bu-
nun içinde iç borç, dış borç, artı faiz var. Bu 
faizin tutarı 65 katrilyon lira. Bunları öde-
meye mecburuz. Peki ödüyor muyuz? Şakır 
şakır ödüyoruz. Nasıl ödüyoruz? Borcu borç-
la döndürerek ödüyoruz. Ama hamdolsun ki 
Türkiye’de, 3 Kasım’da yüzde 72 olan bileşik 
faiz yüzde 48’lere geriledi. Yani yüzde 24 

indirmişiz. Ne demek bu? Senin cebindeki 
para yüzde 24 değerlenmiş demek. Ayrıca, 
süreyi de 124 günlerden ortalama 276 güne 
çıkardık. Dış borçta da yüzde 14’lerde iken 
artık yüzde 6.3-7’lerle borçlanıyoruz. Burada 
da süreyi 14 aya kadar çıkardık. 3 ayla 4 ayla 
borçlanıyorlardı. Bu ne demek? Türkiye’nin 
artık dış dünyada ve iç piyasada kredibilitesi 
artıyor.” 

Türkiye’nin en büyük sorununun işsizlik 
olduğunu belirten Erdoğan, resmi işsiz 
sayısının 5.5 milyona ulaştığını, bunlara 
iş bulmaları gerektiğini, bunun da ülkede 
yatırımın önünü açmaktan geçtiğini kay-
dediyordu. 5 milyona yakın üyesi bulunan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, esnaf 
ve sanatkar üyeleri ile her işletmenin, bir 
kişiyi işe alması halinde sorunu çözecekleri 
önerisi götürdüğünü anlatan Erdoğan, şöyle 
devam ediyordu: 

“İşverenimizin, yatırımcımızın önünü aça-
lım. Tam kapasite ile çalışır hale gelsinler. 
Rahat yatırım yapabilsinler. Niçin gitsin 
yurtdışında yatırım yapsın. Önce burasını, 
sonra dışarıyı düşünelim. İşsizliğe çare bula-
caksak, yatırım şevkini artıralım, yatırımcıyı 
teşvik edelim” diyordu. 

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi

Bursa | 26 Temmuz 2003 



143

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-1

Başbakan Erdoğan, Yalova’da AK Parti İl 
Kongresi’nde yaptığı konuşmada, parti 
olarak “insanı yücelt ki devleti yüceltesin” 
ilkesiyle yola çıktıklarını ve bu doğrultuda 
gece gündüz çalıştıklarını belirtiyordu. 
Türkiye’de kabına sığmayan bir hükümetin 
işbaşında olduğunu ifade eden Erdoğan, 
tüm bakanların ülkeyi karış karış dolaşarak 
sorunları yerinde tespit ettiğini ve çözüm 
ürettiğini kaydediyordu. Erdoğan, önceki 
dönemlerde ülke ekonomisinin büyük za-
rara uğradığını, kaynakların israf edildiğini 
ve bunun bedelinin de millete ödettirildiği-
ni belirterek, şunları söylüyordu: 

“BDDK’nın el koyduğu bankalardan bir 
tanesi (Tayyip ödemiyor ben kendim 
ödüyorum) diyor. Bir defa bu devlet neyi 
sigorta ettiyse öder. Ama bu millet bunun 
bedelini ağır ödetmesini bilir. Şu anda Tay-
yip Erdoğan olarak, yasalar içinde atılması 
gereken adımları atmakla görevliyim. Çok 
konuşmuyoruz, ortaya çıkmıyoruz diye 
buna kimse farklı yorumla yaklaşmasın.” 

Ekonomide iyileşmeler kaydedildiğini, el 
ele verildiği takdirde çok daha iyi konuma 
gelinebileceğini anlatan Erdoğan, bu nok-
tada çok dikkatli olmaları gerektiğini, po-

litikalarda dengesizlik yapılması halinde 
yeniden çok ağır bir bedel ödenebileceğini 
söylüyordu. Memur sendikalarının maaş 
zamlarına gösterdiği tepkiye de değinen 
Erdoğan, şunları kaydediyordu: 

“Bazı memur sendikaları (meydanlara 
çıkacağız, yürüyeceğiz) dediler. Ben de 
haklı olarak ne dedim (meydanlar boş). 
Niye? Ben memur kardeşime inanıyorum, 
bunların oyununa gelmez. Çünkü bunlar 
ideolojik gömlek giydiriyorlar. Benim 
memurumun, vatandaşımın üzerinden 
istismarla hükümeti yıpratmak istiyorlar. 
Benim memurum bu oyunu bozacaktır. 
Ben buna inanırım. Şunu iyi bilmenizi 
isterim ki; Tayyip Erdoğan başbakanlığın-
daki hükümet, imkanını yakaladığı zaman 
işçisini de memurunu da mağdur etmez.” 

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi

Yalova | 26 Temmuz 2003 
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Partisinin Kahramanmaraş 12 Şubat 
Stadyumu’nda gerçekleştirilen il kongre-
sine katılan Erdoğan, burada yaptığı ko-
nuşmada, bir gecede 7 bin 500 oranında 
faizlerin ödendiği bir dönemin atlatıldığı-
nı hatırlatarak, bunun millete ödetildiğini, 
artık rantiyecilere bu servisi yapacak siya-
si bir iradenin Türkiye’de bulunmadığını 
ifade ediyordu. Erdoğan, “Devletin kasa-

sından kredi alıp, sonra devlete satmak su-
retiyle para kazananların tezgahı bozuldu, 
bu devir kapandı. Rahatsızlıkları bundan” 
diye konuşuyordu.

Muhalefetin, seçilme yaşının 25’e indiril-
mesine ilişkin anayasa değişikliği çalışma-
larını eleştirdiğini belirten Erdoğan, siya-
setin, gençlerin katılımıyla daha dinamik 

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi

Kahramanmaraş | 27 Temmuz 2003 
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olacağını vurguluyordu. Seçilme yaşını 
mutlaka 25’e indireceklerini dile getiren 
Erdoğan, şöyle konuşuyordu:

“25 yaşındaki gencimize er ya da geç se-
çilme hakkını kazandıracağız. Çünkü biz 
21 yaşında bir çağı açıp, bir çağı kapatan 
Fatih’in torunlarıyız. Korkma, aç gencin 
önünü. Eğer önünü açmazsan gencin, 
ayakta duramayanlara kalır parlamento. 
Biz genç ve dinamik bir parlamento isti-
yoruz. Böyle bir parlamento herkesi pes 
ettirir.”

Erdoğan, “Birilerinin televizyonları, gaze-
teleri var, bir yerlere boşaltıyorlar ve her 
gün yeni iftira kampanyaları yürütüyorlar. 
Ama ana vana emin ellerde. Hortumlar 
kesildi, çıldırma ondan” diyordu.
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Başbakan Erdoğan, Gaziantep Kamil Ocak 
Spor Salonu’nda partisinin il kongresinde 
yaptığı konuşmada, ülkede “kabına sığma-
yan bir iktidar ve kabinenin” bulunduğu-
nu dile getirerek, iktidara geldikten sonra 
ekonomik göstergelerin olumlu bir tablo 
yansıttığını dile söylüyordu. Gittiği yerler-
de vatandaşların hep iş istediğini anlatan 
Başbakan Erdoğan, Türkiye’de şu anda res-

mi 5.5 milyon, gayri resmi 10-15 milyon 
işsizin bulunduğunu kaydediyordu. Tüm 
bu sorunları, “kucaklarında bulduklarını” 
dile getiren Erdoğan, devletin kurumlarını 
artık iş kapısı olmaktan çıkaracaklarını 
ifade ediyordu. Önceki dönemlerde siyasi 
kaygılar ve amaçlar nedeniyle gereğinden 
fazla insanın işe alındığını belirten Başba-
kan Erdoğan, şunları söylüyordu: 

AK Parti 1. Olağan Il Kongresi

Gaziantep | 27 Temmuz 2003 
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“İşe aldıklarınız, sandıkta aleyhinize oy 
kullandı, sizi sandığa gömdü. Bu gemi 
böyle yürümüyor. Bu parayla kimseyi bir 
yere çekemezsiniz. Aslolan bir davaya gö-
nül vermektir, inanmaktır. Bu dava millete 
hizmet davası ise bizimle gelinsin. Rant 
davası ise kimse bizimle gelmesin, çıkar 
davası ise gelmesin.”

Başbakan Erdoğan, konuşmasında, “3 kır-
mızı hat” diye nitelendirdiği, “dine dayalı 
milliyetçilik, ırka dayalı milliyetçilik ve 
bölgesel milliyetçilik” kavramlarına vurgu 
yapıyordu. Asla dine dayalı milliyetçilik 
yapılmayacağını ifade eden Erdoğan, Hı-
ristiyan ya da Yahudi diye kesinlikle inanç-
larından dolayı kimseye zulmedilmesini 
istemediklerini, inançların kendi güvence-
leri altında olduğunu bildiriyordu. Türk’ün, 
Kürt’ün, Laz’ın bir bütün halinde Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlığı ortak paydası al-
tında birlik içinde yaşayacağını vurgulayan 
Erdoğan, bölgeler arası ayrıma da müsaade 
etmeyeceklerini ifade ediyordu.

Ülkenin, “sıkıntılı dönemi inşallah 2004’ün 
sonuna kadar” aşacağını anlatan Baş-
bakan Erdoğan, bu dönemin sonunda 
Türkiye’nin “şahlanacağını” söylüyordu. 
Yapacak daha çok işlerinin bulunduğunu 
ifade eden Erdoğan, geçen hafta Bingöl ve 
çevresini ziyaret ettiğini, yine vatandaş-
ların işsizlikten yakındığını anlatıyordu. 
Bölgede, 10 bin deprem konutunun gele-
cek yıl başında bitirileceğini belirten Er-
doğan, bu sayede hem inşaat sektörünün 
canlanacağını hem de yeni iş kapılarının 
açılacağını ifade ediyordu.

Başbakan Erdoğan, yerel seçimlerde de 
vatandaşı fiziki değişim için AK Parti’ye 
gerekli yetkiyi vermesi için partililerden 
çok çalışmalarını isteyerek, kadınları da 
siyasette ön saf larda görmek istediğini 
belirtiyordu. Erdoğan, bazı vatandaşların, 
“Türban serbest olsun” diye bağırmaları 
üzerine, Türkiye’nin yüzde 52’sinin kadın 
olduğunu ve erkeklerin de siyasette ka-
dınların önünü açması gerektiğini ifade 
ediyordu. 
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Değerli milletvekilleri… değerli misafirler… 
değerli basın mensupları ve aziz milletim… 

Sözlerime başlarken sizlerin şahsında aziz 
milletimi sevgiyle ve saygıyla selamlıyo-
rum. Hamdolsun, yüzümüzün akıyla 22. 
yasama döneminin 1. yılının sonuna gel-
miş bulunuyoruz. Kuşkusuz, Meclisimiz, 
mehabetine ve temsil etme şerefine nail ol-
duğu aziz milletimize ona layık bir çalışma 
azmini performansını ortaya koymuştur. 

Bu yasama döneminde çok yoruldunuz, 
çok çalıştınız ama, bu çabalar, bu emekler 
karşılıksız kalmadı ve kalmayacaktır. Bu 
yola çıkarken milletimizin değerlerine, 
yüreğine yaslandık ve kararlılıkla milleti-
mizin bize göstermiş olduğu yolda azimle 
yürüdük. 3 Kasım seçimleriyle tecelli eden 
millet iradesi Türkiye’yi darboğazdan, 
ümitsizlikten ve bunalımlardan çıkardı. 
O gün bugündür halkımızın yıllarca erte-
lenen arzularını cevaplamak için çalışıyo-
ruz. İnşallah daha uzun yıllar çalışacak ve 
milletin arzularını gerçekleştireceğiz. 

AK Parti iktidarı belli bir kesimin, belli bir 
zümrenin iktidarı olmadı, olmayacaktır. 

Bizim önceliğimiz milletimiz olacaktır. 
Bunu ilk geldiğimiz günden bugüne söyle-
dik, söylüyoruz. İktidarımızda milletimizi 
bir bütün olarak kucakladık. Kucaklıyo-
ruz. Türkiye’nin mesel elerini bir bütün 
olarak sahiplendik. Uzlaşmayı, kardeşliği, 
içtenliği, üretimi esas aldık, adalet ve kal-
kınma hedefini siyasetimizin, yönetim 
anlayışımızın esası, temeli olarak kabul et-
tik. İcraatlarımızda partizanlık yapmadık, 
yapmayacağız. Türkiye’nin her alandaki 
birikimini sahiplendik . Ülkemize bir bü-
yüme enerjisi getirdik. 

AK Parti iktidarı kısa zaman içinde güven 
ve istikrarın markası oldu, adresi oldu. 
Türkiye eksi büyümeden artı büyümeye 
geçti. Herkes önünü görmeye ve hesabını 
doğru tutmaya başladı. AK Parti iktidarı 
enflasyon canavarını dize getirme yolunda 
umut verici adımlar atma iradesine sahip 
olduğunu ortaya koydu. Milletimize ver-
diğimiz sözleri yerine getirdiğimiz gibi, 
-tedbiri elden hiçbir zaman bırakmadık ve 
bununla birlikte de bu bütün verdiğimiz 
sözleri de yerine getirme gayreti içinde ol-
duğumuzu da halkımıza ispatladık. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 29 Temmuz 2003 
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Kuşkusuz yaptıklarımızla yetinmiyoruz 
ama, yarınlara ümitle bakabilmek için iyi 
bir başlangıç yaptık. Çok zor şartlar altın-
da bile Türkiye’nin itibarına, milletimizin 
vakarına, devletimizin haysiyetine halel 
getirmedik. Bu başarıyla övüneceğiz ama, 
yetinmeyeceğiz. 3 Kasım akşamı söyledi-
ğimiz bir şeyi, iktidarımızın ilk gününde 
tekrarladık. Dedik ki, “biz iktidar sarho-
şu olmayacağız. İktidar olmak başımızı 
döndürmeyecek.” Allaha şükür başımız 
dönmedi, yaslandığımız zeminden, beslen-
diğimiz değerlerden uzaklaşmadık. Her 
fırsatta siz arkadaşlarıma uzun maraton 
koşucusu olduğumuzu söyledim. Geldiği-
miz noktaya kadar bütün yol arkadaşlarım 
koşmaya devam etti ve ediyor. Bundan 
sonra da birlikte koşacağız. 

Değerli milletvekilleri…

İnanıyorum ki; gelecekte TBMM’nin çalış-
malarını inceleyenler şunu göreceklerdir 
ki, bizim tamamlamak üzere olduğumuz 
yasama yılı diğer yıllara göre hemen ken-
disini belli edecek ve farklı değerlendiri-
lecektir. Bu farklılık hem kemiyet hem de 
keyfiyet açısından, yani hem nicelik hem 
de nitelik açısından bir farklılıktır. Sayısal 
açıdan farklıyız; çünkü gerçekten özverili 
bir biçimde çok çalıştık, Türkiye’nin uzun 
yıllardır bekleyen problemlerine çözüm 
üretmek amacıyla birçok yasa çıkardık. 
İçerik olarak ise, belki de sayısal ağırlığın-
dan çok daha önemli işler yaptık. 

Reform sayılacak birçok yasa bu dönemde 
çıktı. Başta Avrupa Birliği süreci olmak 
üzere Türkiye’nin yollarını kapayan birçok 

tıkanma noktalarını bu dönemde açtık. 
Yıllardır üzerinde konuşulduğu halde, 
bir türlü fiiliyata geçirilemeyen yapısal 
değişikliklere ilişkin yasalar çıkardık bu 
dönemde. Geçmişin parçalı hükümetleri-
nin bir türlü gerçekleştiremediği, SSK gibi 
çalışma yasası olmayan konularla ilgili 
yasal boşlukları doldurduk. Yıllardır Mec-
lis gündeminde bekleyen onlarca belki de 
yüzlerce uluslararası sözleşmeler vardı 
onay bekleyen. Bunların büyük bir çoğun-
luğu bu dönemde görüşüldü ve onaylandı. 

Meclis çalışmalarının genel değerlendir-
mesine geçmeden önce bir iki hususa 
değinmek istiyorum. Bunlardan birincisi; 
Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nun 
çalışmalarıdır. Komisyon çalışmalarını 
tamamlamış olup, ulaştıkları bulgu, belge 
ve sonuçları 1100 sayfalık bir rapor ha-
linde TBMM Başkanlığına teslim etmiş 
bulunmaktadır. Söz konusu raporun ayrın-
tılarına girmeyeceğim. Zaten anlaşılan o ki 
bu rapor ve sonuçları medyada ve kamuo-
yunda ayrıntılı bir biçimde tartışılacaktır. 
İnanıyorum ki, bu tartışmalar Türkiye’nin 
geçmişini aydınlattıkça geleceğine de ışık 
tutacaktır. 

Ben şimdiden şu kadarını söylemek iste-
rim: Biz gerek yasama olarak, gerek yürüt-
me olarak rapor kapsamında ne yapılması 
gerekiyorsa bunun takipçisi olacağız ve 
yapacağız. Bu konuda herkes müsterih ol-
sun. Müsterih olsunlar ki, biz en azından 
toplumun vicdanını rahatlatmak için bu 
meselenin peşini bırakmayacağız. Yine 
herkes müsterih olsun ki, siyasi mülaha-
zalarla kimseyi töhmet altına almayız ve 
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mağdur etmeyiz. Derdimiz sadece adale-
tin gerçekleşmesidir. Çabamız kamunun 
malını çalanı, çarcur edeni, halkımızın 
haklarını gasp edeni ve haksızca güç kul-
lananı ortaya çıkarmaktır. Ülkemizde bir 
daha benzeri yanlışlıkların ve haksızlık-
ların yaşanmasının önüne geçmektir. Bu 
vesileyle başta komisyon üyeleri olmak 
üzere, komisyonda çalışan uzmanlara ve 
personele, komisyona iyi niyetle açıklayıcı 
bilgi verenlere teşekkür eder ve her birini 
ayrı ayrı tebrik ederim.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin emanetini hangi şartlarda, 
kimlerden ve nasıl devraldığımızı iyi bili-
yorsunuz. 22. Yasama döneminin son Grup 
toplantısında yaptığımız bazı işleri başlık-
larıyla hatırlatmak istiyorum. Acil Eylem 
Planımızı hayata geçirdik ve Türkiye’nin 
kanını emen sülüklerin hortumlarını kes-
tik. Bunu böyle biliniz. Böylece “yeter ka-
rar milletindir” sözümüzün kağıt üzerinde 
kalmadığını göstermiş bulunuyoruz. Hiç 
konuşulmayan, üzerinde durulmayan ama 
biz gerçekleştirmeden önce sürekli konu-
şulan “Türkiye’nin bakanlık sayısı niye bu 
kadar fazla, 38 tane bakanlıkla Türkiye 
yönetiliyor, dünyanın neresinde böyle bir 
şey var” diyenler biz 38 bakanı 23’e indir-
dikten sonra bu konuyu hiç konuşmadılar. 

Aslında bu Türkiye’de en önemli, cesur 
ve reformist bir hareketti. Üstelik de 364 
milletvekiline sahip olan bir partinin po-
pülizme meydan okuyuşunun en önemli 
adımıydı bu. Devleti daha işlevsel kılmak 
için önemli bir adımı biz böylece atmış 

olduk. Ama dikkat edin bunu daha sonra 
kimse ne yazdı, ne konuştu. Niye çünkü 
bu adımı AK Parti iktidarı atmıştı da onun 
için. Kamu vicdanında bunlar en güzel 
şekliyle yerini buldu, buluyor. İşte yapılan 
kamuoyu araştırmaları da bunu açıkça 
ortaya koyuyor. Bir yara haline gelen mil-
letvekili lojmanlarına sağolunuz, girme-
diniz, girmedik. Bu karar aslında bizim 
kararımız değildi. Biz hep birlikte milletin 
talebine uyduk bu kararı vermekle. Bu da 
devletiyle kaynaşmasının aslında en güzel 
örneğini teşkil ediyor. 

Bakın burada milletime bu vesileyle 
duyurmak istediğim bir konu var. O da 
şudur: göreve geldiğimiz günden buyana 
milletvekili arkadaşlarım maaşlarına zam 
almamışlardır. Fakat bugüne kadar alış-
kanlık haline gelen maalesef politikacıdan 
politikayı daha iyi yapan bazı çevreler var. 
Bu çevreler hep fırsat buldukça siyasetçiye 
yüklenmeyi kendileri için şiar edinmişler-
dir. Görev telakki etmişlerdir. 

Şu ana kadar zam almadığı gibi ilginç 
olan bir şey daha söylüyorum bakınız me-
murlara yapılan şu son zamda da yine en 
yüksek maaşı alan memurlar biliyorsunuz 
en düşük zammı almışlardır. Niye oransal 
bir zam yapılmamıştır da onun için. Eğer 
oran olarak yapılmış olsaydı bu zam o za-
man milletvekilleri de yüksek maaş alan 
memurlar da büyük zam alacaklardı. Fa-
kat ne oldu, düşük maaş alanlar seyyanen 
yapılan bu zamla birlikte onlar daha fazla 
zam almış oldular. Derdimiz neydi aradaki 
bu farkı hem giderebilmek hem de memu-
rumuzu biraz daha acaba rahatlatabilir 
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miyiz bunun gayreti içindeyiz. Ve millet-
vekilimiz lojmanlara girmemek suretiyle 
kayıplarını söylüyorum: ortalama her mil-
letvekilimizin kaybı 1 milyardır… 

Bunu da milletimizin bilmesini istiyorum. 
Çünkü hafıza-i beşer isyan ile maruzdur. 
Bunu hatırlatmamız gerekiyor, bilmemiz 
gerekiyor ki milletvekilleri hangi şartlarda 
çalışıyor millet bunu bilsin. Millet zanne-
diyor ki milletvekilleri Aman Yarabbi çok 
farklı şartlarda yaşıyor, hiç bunların har-
caması şunu bunu yok. Bunlara getirilen 
yükler yok. Bunların hiç farkında değil. 
Bunu halkımıza duyurmamız gerekir. 
Bilmesi gerekiyor. Bu konulardan da tabi 
milletvekilleri olarak sizler hiç rahatsız ol-
mayacaksınız. Tatlı bir şekilde bunları an-
latmak ve yine o mütevazi yürüyüşümüzü 
hiçbir zaman kaybetmemeniz gerekiyor. 

Bizden buraları hiçbir zaman halkımıza 
karşı birer gurur makamı olarak değil, hiz-
met makamı olarak görmek zorundayız. 
Bunu böyle bilin. Küçük ama sembolik 
olarak tarihi olan bu adımımızla, siyasetin 
soluk açıcı bir yola girdiğini göstermiş ol-
duk. İşbaşına geldiğimiz gün makam araç-
larının bir defa alımını sınırladık. Kamu 
lojmanlarını rayiç bedelleri üzerinden 
oturanlara kiraladık. 

Sermayeyi kaçırtan Mali Milat’a son ver-
dik. Vergi yükünün tabana yayılması için 
gerekli düzenlemeleri yaptık. Temel gıda ve 
ilaçta KDV indirimine gittik. Belki çoğunuz 
bunun farkında da değilsiniz. Biliyorsunuz 
yüzde 18’den yüzde 8’e bir kısım gıda ve 
ilaç maddelerinde gittik. Şimdi tümünde 

gitmenin hazırlıkları yapılıyor. Vergi barışı-
nı sağladık. Türkiye ilk defa eksi enflasyon-
la iki aydır buluşmuş vaziyetti. 

2003 yılının ilk üç ayında ekonomik bü-
yümede 8.2 ile dünyada Çin birinci sırada 
yer alırken 7.4’ büyüme hızıyla Türkiye 
ikinci sırada yer almıştır. Reel faizler yüz-
de 70’lerden yüzde 50’nin altına düştü. Şu-
anda yüzde 48. Türkiye’nin itibarını yurt 
dışında yükselttik ve yabancı yatırımcılar 
için kolaylıklar sağladık. Bildiğiniz gibi 
kredi notu eksi B’ye düşen Türkiye’yi dün 
takip ettiğiniz gibi B’ye tekrar yükselttik. 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nu 
çıkardık. Hazineye uzun süreli borçlanma 
imkanı sağladık. 

Zorunlu tasarruf hesabında yıllar içinde 
kangren olmuş 1.4 katrilyonluk meblağı 
hak sahiplerine ödemeye bağladık. 2003 
yılı bütçesinde 11.3 katrilyon liralık kamu 
harcamalarında tasarruf sağladık. Tarım 
sigortalılarının 65 milyon olan aylıkları-
nı 165 milyona çıkardık. En düşük SSK 
emeklilerinin aylıklarını 257 milyon lira-
dan 332 milyon liraya çıkardık. Esnafımız 
Halk Bankasına yüzde 30’la borçlanabil-
mektedir. Geldiğimizde bu oran yüzde 56 
idi. Yüzde 56’dan yüzde 30’lara indirdik. 
Niçin kapanan dükkanlar yeniden açıla-
bilsin. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde 
sınır ticaretini ihya edecek Sınır Ticaret 
Merkezleri kurulması için Bakanlar Kuru-
lumuz karar aldı. Komşularımızla ticaret 
kapılarını açtık. 

KOBİ’ler için Avrupa Yatırım Bankasın-
dan kredi temin edildi. İhracatçılarımız, 
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yatırımcılarımız için bürokratik engeller 
en aza indirildi. Yani milletten aldığımız 
yetkiyi, milletin emirleri doğrultusunda 
kullandık, kullanıyoruz. Dürüstlüğün ve 
çalışkanlığın cesaret işi haline geldiği bir 
ortamda, cesaret elbisesini giyip, bu güzel 
ülkeye yeniden umut aşılamaya başladık. 
Yani, “Ey aziz millet, yetki de senindir, ka-
rar da senindir” dedik! 

Değerli milletvekilleri…

Rakamlar gerçeği tam olarak anlatamaz. 
Rakamlar temel göstergeler olabilir ama, 
toplum hayatı, ülke yönetimi, devlet yö-
netimi sadece rakamlarla anlatılamaz 
ve anlaşılamaz. İskelete bakmak yetmez, 
sinirlere de bakmak gerekir... Zira mil-
letin mutluluğu, refahı, adalet duygusu, 
güvenlik, emniyet arayışı her şeyden önce 
gelir. Bu anlamda Türkiye’nin yüzünü 
güldürdüğümüzü, icraatımızla mahcup 
olmadığımızı, halkın umutlarını, güvenini 
boşa çıkarmadığımızı söylemek istiyorum. 

Türkiye artık eski gerilimli günlere dön-
meyecektir. Gerilimden nemalananların, 
bizi kendi kirli minderlerine çekmeye 
çalışanların gücü buna yetmeyecektir. 
• Bakınız, burayı iyi dinleyiniz, bugüne 
kadar sürdürülmeye çalışılan bir oyunu 
huzurlarınızda deşifre ediyorum: Kimi si-
yasilerin, kurmuş oldukları yolsuzluk dü-
zenini örtbas etmek için rejim bunalımı 
yaratma oyunlarının artık son kullanım 
tarihi geçmiştir. Bunu böyle bilmenizi 
istiyorum. Çünkü işbaşına geldiği ilk gün, 
en temel hedefinin, anayasal kurumları 
etkili biçimde işletmek olduğunu söyle-

yen aynı zamanda yolsuzluklara karşı da 
son derece kararlı olan bir hükümet iş 
başındadır. 

Biz, sonuna kadar topluma ve millete 
yaslanacağız. Kuru sıkı sloganlara, karala-
malara pabuç bırakmayacağız. Milletin hu-
kukunu üç buçuk hortumcuya çiğnetme-
yeceğiz. Yedirtmeyeceğiz. Politikalarımızı 
milletimizle birlikte milletimiz için belirle-
yeceğiz. Ekonomi politikalarımız toplum-
dan bağımsız, topluma rağmen olmayacak, 
ucuz mazot temininden destek fiyatlarına 
kadar sosyal politikaları, sosyal dokunun 
korunmasını esas alıyoruz. Bunun için 
yüzde 140’lık destek artışı sağladık ve 
yüzde 35’lik mazot indirimi sağladık çift-
çimize. Bunu dikim mevsiminde yaptık, 
hasatta da yapacağız. Çiftçimiz borcunu 
ödeyemediği için artık hapis yatmayacak. 

Evet, sosyal politika halkın yanında olmayı 
gerektirir. Biz şehirleri birbirine, ülkemizi 
dünyaya başlıyoruz. 15 bin kilometrelik 
duble yol projemizi hayata geçirmeye baş-
ladık şuana kadar yaklaşık 1500 km’nin 
temelini attık. Türkiye baştan başa bir 
şantiyeye dönsün, bütün sektörler ayağa 
kalksın istiyoruz. Meskenlerde 150 kilova-
tı aşan enerji kullanımı için yüzde 50 zam 
uygulamasına son verildi. Fakat bunları 
halkımızın büyük bir çoğunluğu bilmiyor. 
Veyahut da ne ödediğini, niçin ödediğinin 
farkında değil. Bu tabi eğitim istiyor. Med-
ya bunları duyurmuyor. Ama bir zam ol-
duğu zaman kıyamet koparıyor. Tıpkı hani 
hep anlatırlar yumurtayla süt meselesini. 
Birisi tüm dünyayı ayağa kaldırır. Birisi de 
sakin olarak görevini yerine getirir. 
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Enerji anlaşmalarının hepsi gözden geçiri-
liyor. Sağlık ve eğitim sistemi yenileniyor. 
Her iki alanda haksız rekabete son verili-
yor. Evet 8 yıllık ilköğretimde bu yıl ders 
kitaplarını tüm yavrularımıza bedava veri-
yoruz. Yoksullukla mücadele temel vurgu-
muz oldu. Bunun için çalışkan ama imkanı 
olmayan 10 bin çocuğumuzu devlet eliyle 
okutmanın yollarını açacağız. 

Değerli milletvekilleri…

Türkiye tam demokrasiye geçebilmeyi 
yıllarca konuştu. Eğer AK Parti iktidarı 
olmasaydı daha yıllarca aydınlarımız, 
siyasetçilerimiz birbirini yemeye devam 
edeceklerdi. AK Parti iktidarında, saat gibi 
işleyen Meclisimiz demokratikleşmenin 
teminatı oldu. Avrupa Birliği konusundaki 
kararlılığımızı tüm Avrupa ve dünya hay-
ranlıkla izledi. Bunu ben söylemiyorum. 
Gittiğimiz Avrupa ülkelerinde, dünya 
ülkelerinde “siz bizi hayrete düşürdünüz, 
siz bizi şaşırttınız, siz bize heyecan veriyor-
sunuz” diyen devlet başkanlarıyla, başba-
kanlarla, ilgili bakanlarla hep karşı karşıya 
olduk. 

Nitekim bunu dünya basınında da öyle 
zannediyorum ki sizlerde okuma fırsatı 
buluyorsunuz. Zira boş durmadık ve hep 
koştuk. Şu 7 aylık süre içinde 28 ülke 
dolaştık. Bu arada ülkemizin tüm illerini 
hamdolsun en az iki kere dolaştık. Niye 
sorunları yerinde tespit edelim, çözümleri 
yerinde üretelim. Zira masa başında ne 
sorun tespiti yapılabilir, ne çözüm üreti-
lebilir. Araziyi tanıyacaksın, göreceksin, 
bileceksin ve buna göre de adım atacaksın. 

Belki bazıları için alışılmadık bir şey olabi-
lir. Bir yıl önceyi şöyle bir düşünelim. Bir 
yıl önce ülkemizde Bakanlar Kurulu topla-
namıyordu. Yazılı ve görsel medya bakıyor-
sunuz şu soruyu hep soruyordu “Bakanlar 
Kurulu ne zaman toplanacak, hastanede 
mi toplanacak, mecliste mi toplanacak, 
başbakanlıkta mı toplanacak? Yoksa mobil 
bir zeminde mi toplanacak? “ Hep bunun 
arayışı içindeydiler. Tarih belirleniyordu, 
tarih geliyordu. “Fevkalade bir olay oldu 
Bakanlar Kurulu toplanamıyor” deniyor-
du. Şimdiyse kabına sığmayan bir hükü-
met, kabına sığmayan bir parlamento var. 

Derdimiz nedir? Derdimiz bu beklenen sıç-
ramayı bir an önce yapmak. Bunun için de 
bütün sorunları bütünüyle ele alıp bunun 
çözümlerini de peyderpey ortaya koyarak 
inşallah aydınlık yarınların Türkiye’sini 
birlikte kurmak. Toplumdan aldığımız gü-
veni Türkiye’nin itibarına tahvil ettik. 

Ve toplum bize şuanda 3 Kasımdan önce-
sine göre daha çok güveniyor. İşte bu hafta 
Gaziantep’teydik, Kahramanmaraş’tay-
dık, Pazar gününü söylüyorum size. Ve 
Türkiye’de ilk defa bir parti il kongresini 
Kahramanmaraş’ta stadyumda yaptık. Ve 
tribünlerin tıklım tıklım olduğu içeriye 
giremeyip dışarıda kalan insanların oldu-
ğu Kahramanmaraş il kongresi… Biz bunu 
bildirilmiş bir kararla yapmadık. Sadece 
Kahramanmaraş’ın kendi evlatlarıyla yap-
tık. Ve oradaki heyecan görmeye değerdi. 
Aynı zamanda oradan bir çok bu noktada 
mesajlar çıkarmak da mümkün. Adeta 
kongrelerimizin bir finali gibiydi çünkü 
75nci kongremizi orada yaptık. 6 ilimizi 
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de inşallah yaparak Büyük Kongremize 
hazırlanmış olacağız. 

Şimdi toplum bize tabi verdiği bu güven-
le birlikte beklentilerini de haklı olarak 
sıralıyor, sıralayacaktır. Katıldığımız açı-
lışlarda, açtığımız yollarda halkın sevgisi, 
halkın yüreğinde yaktığı ateşe ne kadar sa-
hip çıktığını gösteriyordu. AK Parti il kong-
relerinin hepsi birer şölen havasında geçti. 
Katıldığımız bütün kongreleri selamlama 
adına, özellikle de yaşadığımız heyecan 
Türkiye’nin nereye doğru gittiğinin de en 
güzel ifadesiydi. 

Değerli kardeşlerim…

Bakınız Amerika’dan Japonya’ya, Malezya’ya 
Portekiz’e sayısız seyahat yaptık. Sadece 15 
Mart tarihinden bu yana 65 açılış ve temel 
atma törenine katıldım. Yol, su, baraj, okul, 
hastane, konut, organize sanayi bölgeleri 
ile özel sektöre ait fabrikaların açılışlarında 
Türkiye’nin kısa bir sürede büyüme arzu-
sunu gördüm. Bu arada 59 Devlet Başkanı, 
Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile görüştüm. 
Evet bu yoğun ziyaret trafiği ülkemizin artan 
itibarını gösteriyor. 

Türkiye’nin hareket kabiliyetinin durduğu 
bir noktadan sonra gelen bu itibar yal-
nızca AK Parti milletvekillerini değil bu 
ülkeyi seven herkesi sevindirmelidir. Sivil 
Toplum örgütlerinin tüm faaliyetlerine 
yetişmeye çalıştım. 15 Mart 2003’ten bu 
yana tam 49 kez Sivil Toplum örgütleriyle 
bir araya geldim. Zira özel sektörün tem-
silcileri üretim ve yatırım için devletin, 
hükümetin ne düşündüğünü çok merak 

ediyorlar. Bütün şartları zorlayarak her fır-
satta onlarla birlikte olmaya çalışıyorum. 

Yatırım yapmak, üretim yapmak, istihdam 
oluşturmak isteyen her teşebbüsü bütün 
gücümüzle desteklemeliyiz, destekliyo-
ruz. Diyarbakır’da, Güneydoğu Anadolu 
bölgesi ekonomik zirvesini, Erzurum’da 
Doğu Anadolu Bölgesi ekonomik zirvesini, 
İzmir’de Ege Bölgesi ekonomik zirvesini 
TOBB’un düzenlemesiyle gerçekleştirdik 
ve buraya da bakan arkadaşlarımızla bir-
likte katıldık. Diğer bölgelerde düzenlene-
cek olan bu zirvelere katılacağım. 

Değerli arkadaşlarım…

Hatırlayınız krizlerin çıktığı bir dönemde 
umudun, istikrarın geldiği bir döneme gir-
dik ve çalışmayan bir meclisten artık mec-
lisimize de, milletvekillerimize de itibar 
kazandırılan bir döneme girdik. Milletim 
adına gerek AK Partili milletvekili arka-
daşlarıma gerekse muhalefeti temsil eden 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 14 
Kasımdan 24 Temmuza kadar 372 Kanun 
tasarısı Meclisimize geldi. Bugün itibariyle 
bu tasarıların 184’ü kanunlaşmıştır. Ve bu 
kanunların hemen tamamı uzun yıllardır 
beklenen temel değişiklikler getiriyor. Ha-
len 152 kanun tasarısı ilgili komisyonların 
önündedir. 8 Tane Araştırma Komisyonu 
kurulmuştur ve milletin acil talepleri için 
çalışmaktadır. 

Her zamanki grup konuşmalarımızdan 
bu konuşma biraz uzun oldu farkındayım, 
yasama döneminin kısa bir özetini sundu-
ğum bu konuşmamda içinde bulunduğu-
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muz son hafta yapacağımız çalışmalara kı-
saca değinmek istiyorum. Bu son haftada 
sizleri yoğun bir gündem beklemektedir. 

Orman vasfını yitirmiş, arazilerin değer-
lendirilmesi ve milletvekili seçilme yaşı-
nın 25’e indirilmesiyle ilgili Anayasa De-
ğişikliğinin 2.oylaması. SSK yasasının son 
oylaması, Topluma Kazandırma Yasası, 7. 
Uyum Paketi, Kamu ihalesi Kanununda 
Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, Vergi 
Usul ve yönetmelikleriyle ilgili kimi tasa-
rılar yasalaşmak için Meclis gündeminde 
sizleri beklemektedir. 

Yeri gelmişken gündemdeki bu yasalarla 
ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. 

Kısaca 2b diye isimlendirdiğimiz orman 
vasfını kaybetmiş arazilerin değerlendiril-
mesi ve milletvekili seçilme yaşının 25’e 
indirilmesine ilişkin çok şey söylendi. Biz 
anlattık, muhalefet konuştu, parlamento 
dışında değerlendirildi. Yeniden o tartış-
malara girmeden, bu vesileyle yaşadığımız 
bir olguyu değerlendirmekte fayda görü-
yorum. O da Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
bu yasanın oylanmasında üyelerine oy kul-
landırtmamasıdır. Bildiğiniz gibi birinci 
oylama da CHP’li vekiller oy kullanmadı, 
Grup yönetimi tarafından milletvekilleri-
nin oy kullanması engellendi. Bize gelen 
bilgilere göre ikinci oylamada da aynı isti-
kamette davranmaya hazırlanıyorlar. 

CHP Grubu Yönetimi, milletvekillerinin 
oy kullanmasını engellemekle aslında 
Anayasal bir suç işliyorlar bu bir... Ayrıca 
bütün Türkiye’ye ve milletimize de saygı-

sızlıkta bulunuyorlar. Bu da iki. Üç, kendi 
milletvekillerinin iradesine de inanmıyor, 
güvenmiyor, saygı duymuyorlar. Çünkü 
milletvekillerinin asli görevi yasama faali-
yetine katılmaktır. Ve milletvekillerinin bu 
görevden alıkonulmasının bedelini millet 
çok ağır ödetecektir ben buna inanıyorum. 
Zira yasama faaliyetinin özü de Meclis 
gündeminde bulunan konu hakkında mil-
letvekillerinin irade beyanında bulunma-
sıdır. Bunu engelleyemezsiniz. Eğer bunu 
engelliyorsanız bunun adı demokratik par-
lamenter sistem olmaz. Olsa olsa dünyada 
eşi benzeri yok ama otoriter parlamenter 
sistem olur. 

Burada da maalesef böyle bir yanlışlık mil-
letimizin gözleri önünde sergilenmektedir. 
Tabi ki milletvekillerinin irade beyanında 
bulunmaları da ancak oy kullanma hak-
kıyla anlamlı olur. İnanıyorum ki bu ince-
liği yakalamış olan CHP’li milletvekilleri 
gereken tavrı, milletten almış oldukları 
yetkiyi o yetkinin özelliklerine dayalı ola-
rak kullanacaklardır. Zira orman vasfını 
kaybetmiş arazilerle ilgili yapılan çalışma 
herhangi bir partinin menfaati değildir. 
Tayyip Erdoğan’ın da menfaati değildir. 

Buradan elde edilecek olan kaynak bu 
milletin ödemeye mahkum olduğu şu yük-
sek faizlerden kurtulması olayıdır. Çünkü 
sadece vergiden elde edilen kaynaklarla 
bu borçlar ödenmiyor. Yeni kaynaklara ih-
tiyacımız var. Şu anda elimizde de en acil 
Hazine’ye girebilecek kaynak ekonomiye 
girdi olabilecek kaynak, orman vasfını 
kaybetmiş arazilerdir. 
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Bunlar kaynak olarak girdiği zaman, de-
ğerli arkadaşlar, bilesiniz ki faiz oranları 
süratle düşecektir. Faiz düşmeye başla-
dığı zaman bizim bir defa borcu döndür-
medeki maliyetlerimiz ciddi manada 
düşecektir ve böylece de bizim Türkiye’de 
özlediğimiz yarınlara doğru gidişimiz 
hızlanacaktır. Şu anda düşünün bizim 1 
Ocak itibariyle bu yıl ödememiz gereken 
faiz 65 katrilyon TL’dir. Bunu biz kuca-
ğımızda bulduk. Yani bu faizin yarısının, 
yüzde 2’sinin ödenmediği bir Türkiye’nin 
nereye girebileceğini hesap edin. İşte bu 
kaynaklar bu ödenmesi gereken faizler 
noktasında bizi çok daha rahatlatacak, 
gelecekle ilgili olarak da bunu ne yapa-
caktır, asgariye indirecektir. 

Tabi CHP bu tavırla milletvekillerine “evet” 
deme hakkı vermediği gibi “ hayır” deme 
hakkı da vermiyor. Bunu vermiyorsun 
bari bırak öbürünü ver. Onu da vermiyor. 
Bu takdirde milletvekilleri milletin ken-
disine verdiği görevi yapmamış veya bu 
görevi engellenmiş olur. Bu konu CHP’nin 
“kendi iç sorunudur” deyip geçebileceği-
miz bir konu değildir. CHP’nin demokrasi 
ve halka hizmet, halka karşı sorumluluk 
konusunda nerede durduğunu göstermesi 
açısından çok önemlidir. Bu tavır anti-de-
mokratiktir. Bu tavır yasama faaliyetinin 
itibarına yakışmamaktadır. Ne denebilir. 
Ancak olsa olsa bizden yana hayrını gör-
sünler diyelim. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Haftanın gündemini oluşturan diğer yasa-
lar da en az 2b kadar önemli. SSK yasasını 

onaylayarak, ülkenin en önemli ve en kap-
samlı sosyal güvenlik kurumunu çağdaş 
bir norma ve işleyişe taşıyacak yeniden or-
ganizasyonunu sağlarken, 10 Kasım 2001 
tarihinden bu yana süregelen yasal bir 
boşluğu da böylece doldurmuş, gidermiş 
olacaksınız. Bildiğiniz gibi bu yasa aynı 
zamanda, daha önce çıkardığımız Bağ-Kur 
yasasıyla birlikte Bağ-Kur ve SSK borçları-
nın yeniden yapılandırılmasına da imkan 
tanımaktadır. 

Topluma Kazandırma ve 7.Uyum Paketi 
ile AB sürecinde önemli bir mesafe kat 
edilmiş olacaktır. 7.Uyum Paketi ile bir-
likte üyelik müzakerelerinin başlaması 
öncesi yapılması gereken yasal değişik-
likler bir anlamda bitmiş olacaktır. Bun-
dan sonrası, uygulamanın takibi, ve tabii 
ki, üyelik süreci müzakerelerinin başla-
masıyla birlikte bütün AB müktesebatı-
nın iç bünyeye adapte edilmesi şeklinde 
devam edecektir. Bu arada yeri gelmiş-
ken Topluma Kazandırma Yasasından da 
kısaca söz etmek istiyorum. Aslında bu 
yasanın adı Terörden Arındırma Yasası 
olmalıydı. Çünkü bu yasa kimilerin iddia 
ettiği gibi ısmarlama bir yasa değildir, 
bilakis terörü engellemeye ve terörden 
medet umanların güvenini kırmaya yö-
nelik bir yasadır. Toplumsal barış adına 
buna ihtiyaç vardır. Bu yasa Türkiye yeni 
zayiatlar vermesin diye önemseyip Mec-
lis gündemine getirdiğimiz bir yasadır. 
Enine boyuna, en geniş manada müzake-
releri yapılarak meclise getirilmiş olan 
bir yasadır. 



157

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-1

Önümüzdeki hafta yasalaşmasını bekle-
diğimiz tasarılardan bir tanesi de İhale 
Yasası, diğeri de Enflasyon Muhasebesine 
geçişi sağlayacak yasadır. Enflasyon Muha-
sebesiyle ilgili yasayı kamulaştırdığınızda 
gerek seçim öncesi gerek seçim sonrası 
verdiğimiz sözlerden bir tanesini daha ye-
rine getirmenin mutluluğunu yaşayacağız. 
Kamu İhale yasası ile de, birçok noktada 
tıkanmış bulunan kamu yatırımlarının 
ve hizmetlerinin önünü açmış olacağız. 
Yasama döneminin sonunda sizlerden son 
kez son bir gayret göstermenizi istiyorum. 
Geçen sabah saat 5’te telefonla aradım. 
Baktım yeter sayı kalmamış. Çok yorgun 
düştünüz galiba. Temenni ederim ki bu 
defa olmasın. Çünkü ben inanıyorum ki 
sizler 24 saate de 48 saate de meydan 
okursunuz. Ve son söz olarak diyorum ki, 
yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi, ya-
şasın Türkiye Cumhuriyeti, var olsun aziz 
milletimiz ve her şey Türkiye için...
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Değerli arkadaşlarım… Hepinizi sevgiyle 
ve dostlukla selamlıyorum. Sizlerin şah-
sında büyük milletimize en kalbi duygu-
larla muhabbetlerimi sunuyorum. 

Bundan bir yıl önce, AK Parti’nin 1. Ku-
ruluş yıldönümünde “aziz milletimizin 
emaneti emin ellerde olacak” demiştim. 
İşte bugün, aziz milletimizin emaneti-
ni ellerinde taşıyan insanlar olarak bir 

aradayız. Bize bu şerefi bahşeden Allah’a 
hamdediyor, omuzlarımıza bu şerefli ema-
neti yükleyen büyük milletimize teşekkür 
ediyoruz. Milletimiz, 3 Kasım seçimleriyle 
hem çatışmacı, hem statükocu köhne siya-
seti tasfiye etmiş ve Türkiye’ye yaraşır bir 
dinamizmle AK Parti’yi tek başına iktidara 
taşımıştır. Dolayısıyla AK Parti, milletimi-
zin kalbinden doğmuştur. 

AK Parti 2. Kuruluş Yıldönümü 
Toplantısı 

Ankara | 14 Ağustos 2003 
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Milletimizin Adalet ve Kalkınma talebin-
den doğan AK Parti iki yıl önce çıktığı 
yolda azim ve kararlılıkla yürümektedir. 
Yolu açık, yolculuğu bereketli olsun. Bun-
dan bir yıl önce, partimizin birinci kuru-
luş yıldönümünde “gerekirse kendimiz 
bedel ödeyeceğiz ama, milletimize bedel 
ödetmeyeceğiz” demiştim, hatırlarsınız. 
Bu özgüvenle diyorum ki; gördüğünüz 
gibi, bugüne kadar milletimizin başını 
önüne eğdirmedik ve mahcup etmedik. 
Yarın da milletimizi mahcup ve pişman 
etmeyeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Bugün burada partimizin ikinci kuruluş 
yıldönümünü kutlamak üzere toplanmış 
bulunuyoruz. Bu kadar kısa bir zaman 
içinde, Türkiye siyasi tarihinde bir baş-
ka siyasi partiye gösterilmemiş olan bir 
teveccühle karşılaştık. Bu bizim halis ni-
yetimizin, temiz siyaset anlayışımızın ve 
milletimizle aynı lisanı konuşuyor olma-
mızın getirdiği bir bereketti kuşkusuz. Bu 
iki yıl, genelde Türkiye siyaseti, özelde AK 
Partililer olarak bizler için, önemli ipuçları 
ile doludur.

Önce milletimizin bu ülkede siyaset yap-
maya azmeden herkese yol gösteren siyasi 
olgunluğunu takdir etmeliyiz. Milletin 
Türkiye aşkı ve sevgisinden asla şüpheye 
düşmemeliyiz. Neyin Türkiye’nin menfaa-
tine olduğu, neyin olmadığı konusundaki 
milli basirete ve engin kavrayışa kulak 
vermekten asla geri kalmamalıyız. Biz bu 
ilkeler ışığında, Ak parti olarak yola çıkar-
ken dedik ki; Türkiye’de millet, siyasetin 

arkasından gitmeyecektir. Türkiye’de siya-
set her zaman milletin içinden, bağrından 
hayat bulacaktır. 

Bu nedenle AK Parti’nin siyasi anayasa-
sının değişmez maddesi olarak da: Önce 
millet! dedik. Ve işte Türkiye’de siyasetin 
bitme noktasına geldiği, umutların kırıl-
dığı, kimsenin önünü göremediği kriz ve 
bunalım günlerinden sonra siyaset için ak 
bir sayfa açan partimiz ve işte icraatımız. 
Bu büyük millet davasına omuz veren 
herkesi şükranla anıyorum. Geçen bu iki 
yıl boyunca canını dişine takarak AK Parti 
misyonunu ileriye taşıyan, ideallerine sa-
hip çıkan ve hizmet aşkıyla bizimle birlikte 
yollara düşen herkese kalbi muhabbetleri-
mi ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

Eminim ki onların vicdanları rahattır. 
Çünkü partimizi iktidara taşıyan bu uzun 
yolda, aslında sadece AK Parti’ye değil, 
Türkiye’nin mutlu ve aydınlık yarınlarına 
omuz verdiklerinin bilincindedirler. 3 
Kasım seçimlerinden hemen sonra mille-
timize şunları söylemiştim. “AK Parti kad-
roları milletin emanetine liyakatle sahip 
çıkacaklardır” Yine o gün demiştim ki;. 
“Biz iktidar sarhoşluğuna kapılmayacağız. 
Sakın, hiçbir AK Partili iktidar sarhoşluğu-
na ve rehavete kapılmasın, bu emanet bize 
milletimizin emanetidir.”

Değerli kardeşlerim…

Sözlerimizin ve ilkelerimizin ne kadar 
arkasında durduğumuzu iktidarımızın ilk 
dokuz aylık icraatında gördünüz, bütün 
Türkiye gördü. “Bugünden sonra Türk si-
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yasetinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” 
demiştik. Yine gördüğünüz gibi hiçbir şey 
eskisi gibi olmadı. AK Parti iktidarında 
Türkiye, eksi büyümeden, büyümeye geç-
ti. Türkiye, kronik enflasyon canavarını 
durdurdu ve 18 yıl sonra eksi enflasyonla 
tanıştı. Faizler % 70’lerden % 40’lara indi. 
Döviz fiyatları düştü, kapasite kullanım 
oranları arttı. İşyerleri yeniden istihdam 
üretir duruma geldi. Borç ödeme rasyosu 
% 100’ler, % 90’lardan % 70’lere geriledi. 

Toplumun mayasındaki bin yıllık kardeş-
lik duyguları harekete geçti ve gerilim 
tasfiye edildi, yerine güven ve istikrar ege-
men oldu. Yolsuzlara yol göründü ve mil-
letin yolu açılmaya başladı. Malzemeden 
çalanlar hesap vermeye başladı. Devletin 
kaynaklarına ve milletin lokmasına göz 
diken cüretkar hortumcuların hortumları 
kesildi. AK Parti’nin yürürlüğe koyduğu 
Acil Eylem Planımızla Türkiye’nin önce-
likli sorunları 205 kalemde tespit edildi 
ve derhal icraata başlandı. Her fırsatta 
toplumla birlikte düşünmeye devam ede-
ceğiz dedik ve devletin kapılarını ardına 
kadar sivil topluma açtık. Ankara’ya hapis 
olmayacağız dedik ve her gün milletimizle 
birlikte olduk. Türkiye’ye nefes aldırdık.

Değerli kardeşlerim…

Nasıl bir Türkiye devraldığımızı hepiniz 
biliyorsunuz. Yüksek enflasyon, kamu açık-
ları ve borç stoku, düşük büyüme, dengesiz 
gelir dağılımı, yüksek işsizlik... Yoksulluk ve 
yolsuzluk milletin umutlarını alabildiğine 
zayıflatmıştı. Türkiye adeta yönetilemez bir 
hale gelmişti. Yılların biriktirdiği demokra-

tik talepler sürekli erteleniyordu. Peki, AK 
Parti iktidarı ne yaptı? Adalet ve Kalkınma 
kavramlarını siyasetimizin temel direkleri 
yaptı. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmaya-
cağı şekilde adımlar attı. Bilmelisiniz ki, AK 
Parti iktidarının en büyük yatırımı demok-
rasiye olmuştur. Demokrasiye yatırım yapa-
rak gelecek nesillerin güvenliğini, refah ve 
mutluluğunu garanti altına aldık. Bu yatırı-
mın ekonomik değeri ölçülemeyecek kadar 
büyüktür. Uluslararası ilişkilerden dış borç 
ödemelerine, enerji politikalarından eğiti-
me kadar ekonomik ve sosyal alanların hep-
sinde demokrasiye yaptığımız yatırımların 
çarpan etkisi olmuştur. 

Artık dünya ile konuşurken başımız dik ve 
alnımız açıktır. Artık çok yönlü ve uzun dö-
nemli bir dış politika yürüterek ülkemizin 
geleceğini güvenceye alıyoruz. Türkiye’nin 
uzun dönemli çıkarlarını günü birlik si-
yasete feda etmiyoruz. Ülkemizin tarihi 
ağırlığına yaraşır yepyeni bir dış politika 
yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız sayesin-
dedir ki, Türkiye’nin küresel rolü, bölgesel 
önemi büyük ölçüde artmıştır. Son on 
yılın toplamı kadar diplomatik bir trafik 
yaşayarak, 9 aylık Ak parti iktidarımızda 
dünyanın bütün ülkeleriyle tam 377 resmi 
görüşme, ziyaret gerçekleştirdik. 

Daha iktidarımızın ilk gününde Avrupa 
Birliği, Kıbrıs ve Irak meselesi ile yüz-
leştiğimizi biliyorsunuz. Her üç sorun 
alanında son derece ince ve diplomatik 
bir siyaset geliştirdik. Komşu ülkelerle, 
Balkan ve Kafkas ülkeleriyle de diploma-
tik, ekonomik ve siyasi ilişkilerimizde 
geçmişin hatalarını telafi ediyoruz. İşte 
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Kerkük- Yumurtalık Boru Hattında yeni-
den petrol akmaya başlıyor. Özellikle Doğu 
ve Güneydoğu Bölgelerimizi yıllardır 
olumsuz etkileyen sınır ticareti yeniden 
canlanıyor. AB konusunda ilişkilerimiz 
en üst düzeye gelmiş bulunuyor. Kıbrıs’ta 
nereden nereye geldiğimizi biliyorsunuz. 
Bu arada Irak’ta bizim olmadığımız hiçbir 
denklemin Irak’ın normalleşmesine katkı-
sı olmayacağını bütün dünya gördü. 

Değerli arkadaşlarım…

Kuşkusuz yaptıklarımızı ülkemiz için 
yeterli görmüyoruz. Kendimizi henüz yo-
lun başında kabul ediyor ve ülkemiz için 
daha yapacak çok işimiz var diyoruz. Ge-
leceğe güvenle koşacak enerjimiz var. Bü-
tün enerjimizi ülkemiz için harcayacağız. 
Bu arada hepimiz kendi özeleştirimizi, 
muhasebemizi yapmak durumundayız. 
İktidarların yıpratıcı, yorucu, bozucu 
özelliği bizleri değiştirmemeli. Bu konu-
da hepinizi teyakkuza davet ediyorum. 
Kimse yaptıklarını yeterli görmesin ve 
kendini rehavete bırakmasın. Omuzları-
mızdaki emanet milletin emanetidir. Sev-
dasını tazelemeyenlerin tökezleyeceğini, 
hızımıza yetişmeyenlerin eleneceğini 
unutmayalım. 

AK Partililer, bundan böyle de, iktidar 
sarhoşluğu yaşamayacak, kendi menfaat-
leri için millet menfaatlerini unutmayacak 
ve hizmet aşkını asla yitirmeyeceklerdir. 
Çünkü AK Parti, Allah’ın izniyle Türkiye’ye 
asla ihanet etmeyecek, milletinden aldı-
ğı her bir oyu helal ettirecektir. Bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da sa-

mimi, inançlı ve gayretli desteklerinizi 
bekliyorum. Bundan böyle de AK Parti 
Türkiye’nin itibarına itibar katma karar-
lılığındadır. Bakınız, Türkiye silkinmiş, 
üzerindeki ölü toprağını atmış, yeniden 
nefes almaya başlamıştır. Geleceğe umutla 
bakabilmek için gereken özgüven yeniden 
kazanılmıştır. Allah’ın izniyle bundan 
böyle Türkiye’nin yolu da açıktır, ufku da 
açıktır. Yeter ki, milletimize hizmet etmek-
ten duyduğumuz heyecanı, ülkemize bağ-
lılığımızı ve geleceğimize olan inancımızı 
yitirmeyelim. 

Bu azim ve heyecan bizde var. Aynı heye-
can ve azim milletimizde de var. Bu birlik 
ve beraberliğe, bu azim ve heyecana, bu 
Türkiye aşkına bakarak diyorum ki; bu-
günler yarınların habercisidir. İnşallah 
Türkiye, ülkesi ve milletiyle bir daha eğil-
memek üzere ayağa kalkacak, sorunlarını 
tek tek çözecek ve çocuklarına yeniden 
umut veren bir ülke haline gelecektir. 
Bunu sizlere gönül rahatlığıyla müjdeli-
yorum. Sizler de aynı gönül rahatlığıyla 
çocuklarınıza müjdeleyin!

Değerli arkadaşlar…

Geleceğe umutla bakarken, yaşadıklarımı-
zı unutmamamız, geçmişten ders almamız 
gerekiyor. Türkiye’nin siyasi ve ekonomik 
krizlerle kaybettiği yılları hiç hatırımızdan 
çıkarmamanız gerekiyor. Paramızın pul 
olduğu, milli servetin hortumlandığı, yol-
suzlukların her yanı sardığı, gençlerimizin 
ülkemizin geleceğinden umudu kestiği, 
yönetenlerin yönetmekten aciz kaldığı, 
kimseye yararı olmayan tartışmalarla zi-
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hinsel enerjimizin çalındığı o zor yılları 
aklımızdan hiç çıkarmamamız gerekiyor. 

Türkiye’nin bir daha aynı günlere dönme-
mesi omuzlarımızdaki emanetin şuurun-
da olmamıza bağlıdır. Hiçbir ayrımcılık 
gözetmeden milletimize hizmet etmeliyiz. 
Türkiye’nin aynı girdaba yeniden sürük-
lenmemesi için dikkatli ve kararlı hareket 
etmemiz gerekiyor. Allah’ın izniyle bir 
daha aynı korkulu rüyaları görmeyeceğiz. 
Ama bunun için ülkemizde yaşayan her 
bireyin aklıselimle düşünüp hareket etme-
si gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Su 
sızdıran delikleri el birliğiyle kapatırsak, 
gemiyi yüzdürür ve yolumuza esenlik için-
de devam ederiz. 

Bu ülkenin Başbakanı olarak açıkça söy-
lüyorum; Türkiye bugün yakın geçmişiyle 
karşılaştırılamayacak kadar iyi bir nokta-
dadır. Ancak şunu da ilave etmeliyim ki, 
Türkiye henüz bütün sorunlarını çözmüş, 
bütün meşakkatlerini aşmış, bütün dertle-
rine deva üretmiş de değildir. Daha yapma-
mız gereken çok iş var, açmamız gereken 
çok yol var. Sadece benim değil, sadece 
Bakanlar Kurulu’ndaki arkadaşlarımın de-
ğil, sadece Meclis’teki arkadaşlarımızın da 
değil, hepimizin, bu ülkede yaşayan her-
kesin, bu ülkeyi seven her vatandaşımızın 
yapacağı daha çok işler var. Biliyorum mil-
letimiz bugüne kadar çok fedakarlık yaptı 
ve bu fedakarlıklarının karşılığını da pek 
göremedi. Ama ben bu kürsüden milletime 
söz veriyorum. Bundan böyle milletimin 
tek bir kuruşu bile boşa harcanmayacak, 
tek bir lirası bile hortumlanmayacak, ya-
pılmış tek bir fedakarlık bile karşılıksız 

kalmayacak. Milletime diyorum ki, bize 
güvenin, çok yakında düzlüğe çıkacağız. 
Bize desteğinizi esirgemeyin, dualarınızı 
eksik etmeyin. 

Değerli arkadaşlar…

Bütün içtenliğimle inanıyorum ki çok 
yakında Türkiye’de şafağın söktüğüne, gü-
neşin ülkemizin her köşesini aynı şekilde 
aydınlattığına, ısıttığına hep birlikte şahit 
olacağız. Hiç kimsenin merakı, endişesi ol-
masın, Türkiye artık güvenlik sorunlarını 
önemli ölçüde aşmış, huzuru tesis etmiş 
bir ülkedir. 

Barış ve kardeşlik rüzgarı yurdumuzun bir 
ucundan diğer ucuna esmektedir. Köyle-
rimizde, kasabalarımızda, şehirlerimizde, 
vatanımızın köşe bucağında hiçbir vatan-
daşımızın uykusu korku ve endişeler yü-
zünden bölünmemektedir. Türkiye bugün 
güvenli bir ülkedir. Milletimiz birbiriyle 
eskiden olduğu gibi bugün de sıkı sıkıya 
kaynaşmış, düşmanlıklar kırılmış, asayiş 
problemleri asgariye çekilmiş, kanayan 
yaralar sarılmıştır. 

Bu kardeşliğin, bu barış ikliminin bo-
zulmasına bir daha izin verilmeyecektir. 
Milletimizin ufkunu karartmak isteyen-
lere, kardeşi kardeşe düşman etmek için 
fırsat kollayanlara Allah’ın izniyle bir daha 
meydan verilmeyecektir. Türkiye kendine 
güvenini de, güvenliğini de bir daha kay-
betmeyecektir. Herkes şunu bilmelidir; 
devletimiz bütün kademeleriyle bu hassas 
görevin bilincindedir. Yediden yetmişe 
herkesin içi rahat olsun, Türkiye sahipsiz 
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değildir. Sessiz kitleler sesini bulmuş, kim-
sesizler kimine kavuşmuştur. Ülkemizin 
bugün ulaştığı bu sevindirici nokta, istik-
rarlı ve kararlı bir yönetimin eseridir.

Türkiye bugüne kadar istikrarsız yönetim-
lerin, karar almakta acze düşen çok parçalı 
hükümetlerin, kilitlenen Meclis aritme-
tiklerinin çok acısını çekti... 3 Kasım’da 
sandıktan çıkan sonuç, bu vahim tabloya 
milletin itirazını ve istikrarlı yönetime 
olan özlemini dile getiriyordu. Bu sonuç 
aynı zamanda milletimizin AK Parti ikti-
darından beklentilerini de ortaya koymuş 
oluyordu. Bugün sevinerek görüyoruz ki 
AK Parti’ye gösterilen bu teveccüh, istik-
rarlı, kararlı ve sorunların üstüne vakit 
kaybetmeden gidebilen bir hükümet an-
layışının önünü açmıştır. Bugün iktidara 
geldiğimizden çok daha büyük bir halk 
desteğine sahibiz. Partimizin il kongreleri 
tam bir şölen havasında geçti. Genel kuru-
lumuza daha çok büyüyerek ve coşkumu-
zu da büyüterek gidiyoruz. 

İzlediğimiz siyasetin ne kadar isabetli 
olduğu gerçeği Türkiye büyük Millet Mec-
lisine de yansımış bulunmaktadır. Hükü-
metimiz aynı enerji ve güçle problemlerin 
üzerine gidebilmektedir. Keza, bürokratik 
kademelerin de bizdeki bu heyecanı pay-
laşma yarışına girmiş olduklarını görmek 
bizi ayrıca sevindirmektedir. Meclisimiz 
geçmiş dönemlere göre yüzde 40 oranında 
daha fazla çalışmış, tarihinin en verimli 
çalışma dönemini geçirmiştir. Devlet yö-
netimimizde uzun yıllardır görülmemiş 
bir uyum ve düzen hüküm sürmektedir. 
Devletin kurumları arasında çatışma ve 

gerilim yerine ahenk hakim olmuştur. Vel-
hasıl yönetimdeki istikrar, bütün ülkemize 
yayılmış, işçisinden sanayicisine, memu-
rundan emeklisine, çiftçisinden esnafına 
toplumun bütün kesimleri yeniden devle-
tine ve hükümetine güvenir hale gelmiştir. 

Bir kere daha görülmüştür ki istikrarlı 
programlar, istikrarlı uygulamalar, istik-
rarlı hükümetler, Türkiye’nin bütün has-
talıklarının ilacıdır. Hükümetimiz bunu 
açıkça göstermiştir. Bakınız enerjimizin en 
net olarak yansıdığı alanlardan biri olan 
enerji sektöründen birkaç örnek veriyo-
rum. 2003 yılının ilk altı ayında elektrik 
üretimimiz yüzde 6.5 arttı. Devlet Su işleri 
Genel müdürlüğümüz Haziran ayında 4, 
Temmuz ayında 8 tane tarımsal sulama, 
içme suyu ve enerji barajının ya temelini 
atmış ya da hizmete açmış bulunuyor. 
TEDAŞ sadece alacaklarını yeniden yapı-
landırarak 1.1 Katrilyon liralık bir kayna-
ğa ulaştı. Evet, Türkiye Avrupa ile bölge 
ülkeleri arasında enerji koridoru haline 
geliyor. Doğalgaz ve akaryakıt fiyatları ilk 
kez düşüyor ve skandallarla ülke günde-
minde olan enerji hatları temizleniyor. 
Şehirlerimiz bir bir doğalgaza kavuşuyor. 
İşte Erzurum, Kayseri ve Konya’yı diğer 
illerimiz takip edecektir...

Değerli arkadaşlarım…

Evet, ekonomik politikalarımızı sosyal 
politikalarla, dış politikamızı ekonomik 
hedeflerimizle birlikte yürütüyoruz. Bö-
lünmüş yollarla Türkiye’yi bir şantiyeye 
çevirdik. Ülkemizin yıllardır çözüm bek-
leyen eğitim ve sağlık sorunlarına kalıcı 
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çözümler üreterek geleciğimize yatırım 
yapıyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımı-
zın geleceğine güvenle bakmasını istiyo-
ruz. Bunun için eğitim en öncelikli gele-
ceğimizdir. Bu yüzden bütün ilköğretim 
öğrencilerimizin ders kitaplarını ücretsiz 
olarak dağıtıyoruz. Eğitimde haksız reka-
beti kaldırmanın ilk adımı olarak yoksul 
ailelerimizin çocuklarını devlet eliyle özel 
okullarda okutmak istiyoruz. İlköğretim-
den üniversiteye kadar haksız rekabetin 
ve haksız uygulamaların önünü kapattığı 
gençlerimizin maruz kaldığı bütün yan-
lışları telafi etmek istiyoruz. 

Başlattığımız Sağlıkta Dönüşüm Proje-
sini tamamladığımızda gerçek anlam-
da bir sağlık reformu yapmış olacağız. 
Türkiye’nin tarımda ve hayvancılıkta ye-
niden kendine yeter bir ülke olması için 
her türlü tedbiri alıyoruz. Orman Vasfını 
Kaybetmiş Arazilerin ekonomiye kazandı-
rılması için büyük bir dirayetle gerçekleş-
tirdiğimiz yasal düzenlemede kararlıyız. 
2003 yılının ilk yarısında bütün parasal 
hedef lerimiz tutmuştur. Yüzde 6.5 faiz 
dışı fazla, yüzde 5 büyüme hedefimiz 
ile yüzde 20’lik enf lasyon hedefimizde 
sapma yaşanmamış, güven ve istikrar 
her alanda belirleyici olmuştur. Mali pi-
yasalar, bankacılık sektörü, siyasi ve eko-
nomik dalgalanmalara karşı muhafaza 
altına alınmıştır. 

Bakınız, yanı başımızda yaşanan savaşın 
yol açtığı talep daralmasına rağmen ihra-
catımız ilk yedi ayda yüzde 34.4 oranında 
büyüme kaydetmiştir. Temmuz ayında 
Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmış ve 

bir ayda 4.4 milyar dolarlık ihracat yapıl-
mıştır. 47 tane çevre ve komşu ülke ile 
ihracatımız geçmiş yıllara göre yüzde 46 
oranında artmıştır. Mali miladın kaldı-
rılması, vergi barışı, çiftçi borçlarından, 
SSK ve Bağ-kur borçlarının yeniden yapı-
landırılmasına kadar bir dizi işlemle hem 
toplumsal barışı yeniden tesis ettik, hem 
ekonominin tıkanan kanallarını açtık. 
Başta Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Ye-
rel Yönetimler Yasası, Bilgi Edinme hakkı 
gibi çalışmalarımızla Türkiye’nin yıllardır 
çözüm bekleyen yapısal sorunlarını gider-
mek azmindeyiz.

Evet; bu samimiyetin berekete dönüşmesi, 
gayretin semereye dönüşmesidir. Her şey 
Türkiye için diye yola çıktık ve her şeyi 
Türkiye için yapıyoruz. Kuşkusuz yaptıkla-
rımızla yetinmiyoruz ve gelecek ufuklara 
bakıyoruz. Gelecek nesillerin aidiyetinden 
mutluluk duyacağı, geleceğine güvenle ba-
kacakları bir Türkiye özlüyoruz. Ülkemiz 
hem dünya ile bütünleşsin hem de kendi 
şerefli mazisine, manevi dinamiklerine sa-
hip çıksın istiyoruz. Bunun için toplumsal 
dokumuzun korunmasını, bizi millet kılan 
değerlerin muhafaza edilmesini hayati de-
recede önemsiyoruz. Bu topraklarda yaşa-
yan insanlar olarak iddia ile söylüyorum, 
bizim bütün dünyaya ve uygarlığa çok ka-
lıcı etkilerimiz, katkılarımız olacaktır. İşte 
biz, dünyaya buradan bakıyoruz. Dünyada 
hiçbir ülkenin, hiçbir sektörün sahip ol-
madığı zenginliklere ve imkanlara sahibiz. 
Bu zenginlikleri gelecek nesillere emanet 
bırakmalıyız ki, Yarınki Türkiye’de yaşaya-
cak insanlar bizi hayırla yad etsinler. 
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Değerli arkadaşlarım…

İftiharla söylüyorum ki, partimizin prog-
ramına en çok sinmiş kavram demok-
rasidir. Ekonomideki istikrar Türkiye’yi 
mali açıdan nasıl düzlüğe çıkartacaksa, 
demokrasideki istikrar da toplumsal dirlik 
ve düzenimizi, birlik ve beraberliğimizi 
o kadar sağlamlaştıracaktır. Türkiye ek-
siksiz demokrasiyi fazlasıyla hak eden 
insanların yaşadığı bir ülkedir. Bu ülkede 
bu saatten sonra hiç kimsenin antidemok-
ratik sınırlamalarla, temsil haklarının göl-
gelenmesiyle, temel özgürlüklerinin tartış-
maya açılmasıyla uğraşmaya niyeti yoktur. 
Modern demokrasinin tarifi açık ve nettir. 

Avrupa Birliği sürecinin sonuna yaklaş-
makta olan bir ülkenin, kendi insanlarına 
özürlü ve kusurlu bir demokrasi tarifi da-
yatmaktan vazgeçmesi şarttır. Bu ülkenin 
kendine özgü şartları olduğunda herkes 
hemfikirdir. Ancak Türkiye’ye özgü bu 
şartların, bu sıkıntıların varlığı, Türkiye’ye 
özgü bir demokrasi tarifi yapmayı haklı 
çıkarmaz. Türkiye kendi insanına, kendi 
demokratik geçmişine ve siyasi kültürüne 
güvenebilecek kadar olgun bir ülkedir. 
Bize özgü demokrasi tarif lerinden, bu-
günün sosyal ihtiyaçlarına cevap veren 
çağdaş ve özgürlükçü gerçek demokrasi 
tariflerine geçmenin vakti geldi diye düşü-
nüyorum. 

Türkiye tam demokrasiye hazırdır. 
Türkiye’ye özgü sıkıntıların giderilmesi için 
en büyük garanti de, göreceksiniz demok-
rasimizin eksiklerinin giderilmesi yolunda 
attığımız cesur adımlar olacaktır. Buradan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 
gecesini gündüzüne katarak çalışan herke-
se bir kez daha teşekkür ediyorum. Hassa-
ten AB’ye uyum yasalarının Meclisimizden 
geçmesi konusunda gösterilen bu gayret 
benim için gurur kaynağıdır. Yurtdışı gezi-
lerimiz sırasında Meclisimizin bu duyarlı 
gayretlerinin dış çevrelerce ne kadar büyük 
bir takdirle karşılandığına şahit oluyoruz. 
Bu da bize ayrıca mutluluk veriyor. Aynı 
mutlulukla söyleyebilirim ki, hükümeti 
devraldığımız günden bu yana AB yolunda 
aldığımız mesafe gerçekten ümit vericidir. 
Çok yakın bir zamanda bu kararlı gayretle-
rimizin karşılığını göreceğimize dair inan-
cım tamdır. 

Hepinizin de şahidi olduğunuz üzere göre-
ve geldiğimiz günden bu yana, dünyanın 
dört bir tarafına oldukça yoğun ve faydalı 
dış geziler yaptık. Bu temaslarımızda da 
gördük ki, Türkiye kendi içine kapandıkça, 
kendi problemlerinde boğuldukça, aslında 
kendi büyüklüğünü hissetmekten uzakla-
şıyor. Dünyada Türkiye’nin yeri, bugün bi-
zim kendi aramızda konuştuğumuzun çok 
üstünde bir ağırlığa sahiptir. Yeter ki bizler 
ülkemizi olması gerektiği her yerde, bu-
lunması gerektiği her zaman ve taşıması 
gerektiği kadar büyük bir ağırlıkla temsil 
edebilelim. İçi boş tekerlemeleri bir tarafa 
bırakalım artık. Türkiye barışçı ve dostane 
çabalarını sürdürdüğü sürece, dünyada 
bir çok dostluk köprüsü, bir çok işbirliği 
imkanı kurabilecek durumdadır. 

Bu süre içinde yaptığımız dış seyahatlerde 
biz bu sevindirici potansiyeli fazlasıyla 
gördük ve yaşadık. Bu temasların semeresi 
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kısa süre içinde hem siyasi, hem de ekono-
mik olarak görülmeye başlanmıştır. Unut-
mayalım ki, komşumuz ve sınırdaşımız 
olan bir ülkede önemli bir savaş felaketi 
yaşandı. Türkiye’nin maddi ve manevi ola-
rak etkilenmesi kaçınılmazdı. Bir yandan 
insani hassasiyetlerimizi, komşuluk ve 
kardeşlik hukukumuzu gözetirken, diğer 
yandan da ülkemizin menfaatlerini koru-
mak durumundaydık. Bu zor ikilemi en az 
zararla aştığımıza inanıyorum. Türkiye bu 
badireden demokrasisine olan inancını, 
bölgedeki ağırlığını ve tarihsel misyonunu 
tazeleyerek çıkmıştır. İnşallah ülkemizin 
ve yer aldığımız bölgenin menfaatlerine 
uygun olarak barışın tesisinde de üzerimi-
ze düşeni yapacağız. Barış, bölgemizde ve 
dünyada birinci önceliğimizdir ve bundan 
da vazgeçmeyeceğiz.

Değerli arkadaşlar…

Kuşkusuz bu yıl dönümünde, iktidarımı-
zın yaptığı tüm çalışmaları size aktarmam 
mümkün değildir. Yaptıklarımız öyle 
bir-iki konuşma çerçevesine sığabilecek 
ölçüde de değildir. Ama özet babında şu 
kadarını rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim 
iktidarımızla herkes önünü görmeye baş-
ladı. Özel sektöre büyük bir dinamizm 
geldi. Bunu son beş ay içinde 60’ın üzerin-
de katıldığım açılışlarda çok net gördüm. 
Sanayicimiz, yatırımcımız yeniden nefes 
aldı. Piyasalar güven kazandı. Kredibilite-
miz arttı. Türkiye yeniden dünyanın her 
köşesinde yatırım yapan ve dünyanın her 
köşesinden yatırımcıları kendisine çeken 
bir noktaya doğru hareketlendi. 

Tabii ki, henüz yolun başındayız, çalışma-
larımız istikrarlı biçimde sürecek. Geniş 
halk kesimlerimizin bu rahatlamayı daha 
fazla hissedebileceği günler de yakındır. 
İşsizliğin azaldığını, çalışanlarımızın 
emeklerine karşılık olabilecek ücretler 
almaya başladıklarını inşallah hep birlikte 
göreceğiz. Kimse umudunu ve heyecanını 
kaybetmesin. Türkiye taşıdığı büyük eko-
nomik potansiyelle önümüzdeki on yıl-
lara damgasını mutlaka vuracaktır. Allah 
yolumuzu açık etsin. AK Partinin ikinci 
kuruluş yıldönümü milletimize, ülkemize 
hayırlı ve uğurlu olsun. Her şey Türkiye 
için.
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Başbakan Erdoğan, “Siyaset Akademisi Ye-
rel Yönetimler Okulu”nun açılış dersinde 
yaptığı konuşmada, siyaset akademisiyle 
ilgili ilk adımı 1990’ların başında ken-
dilerinin attığını ve bir yerel yönetimler 
programı başlattıklarını söyledi. Bugünkü 
birçok belediye başkanı, il genel ve beledi-
ye meclis üyesi ile bazı milletvekillerinin 
oradan yetiştiğini kaydeden Erdoğan, 
bunun bilgiye dayalı siyasetin nerelere 
dayandığının en güzel ifadesi olduğunu 
belirtti. Başbakan Erdoğan, o güne kadar 
hiçbir siyasi partinin böyle bir adım atma-
dığını ve akademide derslere bir program 
içinde ve ciddiyetle devam edildiğini anla-
tarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siyasi tarihimiz, siyasetin sosyal alandaki 
veya sosyal alan içindeki yeri ve işlevini 
anlayamadığı, bu hassasiyete sırt çevir-
diği için siyaset sahnesinin dışında kalan 
partilerin ve siyasetçilerin silik hatıraları 
ile doludur. Bu anlamda bir dönüm nok-
tası olan 3 Kasım 2002 tarihinin tasfiye 
ettiği siyaset anlayışı üzerinde durmamız 
ve tasfiyenin nedenlerini çok iyi analiz 

etmemiz lazım. Acaba 3 Kasım 2002 niçin 
böyle bir netice ve aynı zamanda bir milat 
olmuştur. Aynı hatalara, yanlışlara düşme 
ihtimalinin, aynı sonuçları doğuracağını 
unutmamalıyız.”

Erdoğan, ülkeye ve dünyaya hangi nokta-
dan bakıldığı, nelerin görüldüğünün bü-
yük önem kazandığını vurgulayarak, top-
lumun ve insanlığın ortak kalıcı değerleri 
üzerinden siyaset yapılmasını savunduk-
larını söyledi. Başbakan Erdoğan, “Çatış-
macı ve gerilimden nemalanan siyaset 
anlayışı yerine, topluma yaslanan, halka 
güvenen, milletin müşterek iradesini esas 
alan bir siyaset anlayışıyla ülkemize ve 
insanımıza hizmet edebiliriz. Hatırlayın, 
milletin tasfiyesine uğrayanlar siyaset-
teki ibret tablolarıdır” diye konuştu. Bu 
tablolardan gerekli dersleri alarak yola 
çıkan bir siyasi parti olduklarını anlatan 
Erdoğan, şunları söyledi:

“Bizim soğuk savaş yıllarının köhne siya-
setiyle, eski klişe söylemlerle, kuru slo-
ganlarla bir işimiz yoktur, olmamalıdır. 

AK Parti Siyaset Akademisi Yerel 
Yönetimler Okulu Açılış Dersi

İstanbul | 31 Ağustos 2003 
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Bizi anlamakta hala güçlük çekenler ken-
di dar ideoloji şablonları ile tanımlamak 
isteyenler, aslında kendi dünyalarının 
darlığını göstermekteler. Biz Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu yeni siyaseti üretmek ve 
hayata geçirmek için yola çıktık.” 

Başbakan Erdoğan, bu kararlılıkla adım-
larını atmaya devam ettiklerini ve bugün 
bulundukları noktayı yeterli görmedikle-
rini de ifade ederek, “İlerlemezsek geriye 
düşeceğimizin şuuru içindeyiz ve içinde 
olmalıyız. Bu millet hiçbir zaman sizi tepe-
de tutmaya veya daha da ileri götürmeye 
ne mecburdur, ne mahkumdur. Eğer gere-
ğini yapmazsak, gereğini yapmazsanız, o 
zaman da indirmek onun en tabi hakkıdır” 
diye konuştu. 

Erdoğan, siyaseti tüm yönleriyle kavramak, 
yönetim anlayışlarını zenginleştirmek ve 
ülkeyi geleceğe taşıyacak siyasi hazırlıkları 
yapmak konusunda yakaladıkları bütün 
imkanları kullandıklarını ve yeni imkanlar 
oluşturmak için de şartları zorladıklarını 
belirterek, sadece üst yapılarını değil, parti 
teşkilatlarını da ülkenin geleceğinde hiz-
met verecek bir kalite ve donanıma ulaştır-
mak için gayret gösterdiklerini söyledi. 

Siyaset Akademisi’nin işte böyle önem-
li bir hazırlığın ve birikimin sağladığı 
Türkiye’ye yeni bir siyaset vizyonu ka-
zandıracak girişim olduğunu dile getiren 
Erdoğan, İstanbul İl Teşkilatı’na çalışma-
larından dolayı teşekkür etti. Başbakan 
Erdoğan, akademiden hem kendilerinin, 
hem siyasetten ülkenin dertlerine çözüm 

üretilmesini bekleyen milletin, hem de si-
yasi hareketlerin fayda göreceğini belirtti. 

Erdoğan, yaklaşık 7 ay sonra yerel se-
çimlerin yapılacağını, bu akademinin 
Türkiye’nin yerel sorunlarının çözümünde 
önemli katkıları ve kolaylıkları olacağını 
söyledi. Hazırlanmakta olan yeni Yerel 
Yönetimler Yasası’na değinen Erdoğan, bu 
yasayla birlikte Türkiye’nin şehirlerinin, 
ilçelerinin ve beldelerinin yerinden yöne-
tilmeye başlanacağını ifade ederek, şöyle 
konuştu:

“Bu yasanın çıkmasıyla birlikte Ankara 
yollarına düşme derdi yavaş yavaş kapa-
nacak. Bu son derece önem verdiğimiz bir 
konudur. Zira bu mesele ülkenin en esaslı 
meselesidir. Bunun acısını millet ve İstan-
bullular adına çekmiş bir belediye başkanı 
olarak konuşuyorum. Bu aşıldığı zaman 
şehirlerimiz çok daha süratle çağdaşlaşa-
cak ve modern hale gelecek. Bu şehirlerde 
yaşayan insanlarımız da insanca yaşama-
nın erdemine ulaşacaktır. Türkiye’yi çok 
dolaşan bir genel başkan, bir başbakan 
olarak konuşuyorum. Türkiye bizi aldat-
masın. Anadolu’daki şehirler, İstanbul’un 
ne Ataköy’üdür, ne Kadıköy’üdür ne de 
Beyoğlu’sudur. Nasıl İstanbul’un 90 önce-
sinde kanalizasyonlar yolların ortasından 
aktığı, asfaltların olmadığı, çöp dağlarının 
bulunduğu bir dönem vardı ya, işte Anado-
lu şu an öyle. Ama öyle anlatılıyor ki sanki 
Türkiye çağdaşlaşma yönünde tüm her 
şeyi gerçekleştirmiş. Yok öyle bir şey.”

Erdoğan, şu an yeni Kamu Yönetimi Re-
formu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler 
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Yasası’nı hazırladıklarını kaydetti. “Bu 3 
yasa değişikliği konusunda nihai aşama-
ya geldik” diyen Erdoğan, “Yeni yasama 
döneminde Bakanlar Kurulu olarak bir 
araya geleceğiz ve ardından da Kamu 
Yönetimi, İl Özel İdareler ve belediyelerle 
ilgili yasa tasarılarını Meclis’e sunacağız” 
dedi. Başbakan Erdoğan, bunlar gerçek-
leştirildiği durumunda birçok konunun 
artık Ankara’ya gelmeyeceğini, hepsinin 
ilinde çözüleceğini anlatarak, böylece ille-
rin, ilçelerin altyapı ve üstyapısının farklı 
bir hale geleceğini bildirdi. Erdoğan, 15 
bin kilometrelik duble yol ile toplu konut 
hamlelerinin asıl gerekçesinin şehirlerin 
altyapısına yönelik çalışmaları hızlandır-
mak olduğunu anlattı.

Türkiye gibi dünyada farklı kültürleri bir 
arada toplayan ülkenin çok nadir olduğu-
nu, bunun kıymetinin bugüne kadar bili-
nemediğini vurgulayan Erdoğan, “Şimdi 
bununla da o kültürü yeniden korumak 
suretiyle zenginleştirmek istiyoruz” dedi. 
Erdoğan, adalet ve kalkınma hedeflerine 
yerel dinamikleri güçlendirmeden ulaş-
manın mümkün olmadığını dile getirerek, 
yeni Yerel Yönetimler Yasası’nın belediye-
lerin pek çok sorunlarını çözecek nitelikte 
olacağını ifade etti. Siyaset Akademisi 
Yerel Yönetimler Okulu’nun işlevine de 
değinen Erdoğan, “Siyaset hamurunun 
yoğrulduğu bu tekneden milletin halinden 
anlayan, dünyayı bilen siyaseti her yönüy-
le kavramış ve ülkenin önüne çözüm sağla-
yacak, yeni siyasetçiler çıkaracaktır” diye 
konuştu.

Erdoğan, bilgi toplumundan kopan siyaset 
anlayışının kirlenmeyi, kokuşmuşluğu ve 
izolasyonu beraberinde getireceğini ifade 
ederek, Türkiye’de tasfiye edilen siyaset 
anlayışının da bu olduğunu bildirdi. 30 
Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Genel-
kurmay Başkanlığı’nın Ankara’da düzen-
lediği resepsiyona her ilden öğrencinin da-
vet edildiğini, öğrencilerin kendisine “Biz 
sizi televizyondan görünce ürküyoruz” de-
diklerini aktaran Erdoğan, bundan üzüntü 
duyduğunu söyledi. Erdoğan’ın “Demek 
ki yüzde 34 bizden ürkmüyormuş” sözleri 
salonda gülüşmelere neden oldu. 
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Saygıdeğer genel başkan yardımcılarım… 
milletvekillerim… il başkan yardımcı-
larım… iletişim merkezlerimizde görev 
yapan personelimiz ve basınımızın güzide 
temsilcileri… Partimizin Halkla İlişkiler 
Başkanlığınca düzenlenen “Halkla İlişkiler 
ve Siyasal İletişim” konulu seminere hoş 
geldiniz… 

Bildiğiniz gibi AK Parti olarak 6 Mart 
2003’te bir ilke daha imza atarak vatandaş-
larımızla 7 gün 24 saat birlikte olacağımız 
bir İletişim Merkezi kurduk. Çağın bilgi 
ve iletişim teknolojileri ile en iyi düzeyde 
halkla ilişkiler uygulamasını gerçekleşti-
rerek vatandaşın memnuniyetini sağla-
mak hedefiyle kurduğumuz bu İletişim 
Merkezimiz, “Türkiye’de artık hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak” sözümüzün bir ge-
reği olarak temsili demokrasiden katılımcı 
demokrasiye geçişimizde büyük görevler 
üstlenmektedir.

Vatandaşın 24 saat boyunca her türlü talep 
ve önerilerini telefon, internet, mektup, 
faks ve birebir görüşmeyle iletebilecekleri 
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM), Eylül 
2003 itibarıyla tüm il Başkanlıklarımızda 
kuruluşunu tamamlamış ve vatandaşla-
rımıza kendi illerinde hizmet vermeye 
başlamıştır. Halkın yönetime katılması, 
yönetimi denetleyebilmesi ve bilgi alabil-
mesinin sağlanması demokrasinin olmaz-
sa olmaz koşullarıdır. Halkın yönetime 
katılması, denetleme görevini yapabilmesi 
ve bilgiye ulaşması katılım kanallarının 
kurulması ve işletilmesi ile mümkündür. 

Bu düşünceden hareketle, 6 Mart’ta açılışı-
nı yaptığımız İletişim Merkezimiz, vatan-
daşın hayat kalitesini yükseltip, hayatın 
işleyişini kolaylaştırırken, devlette yalın ve 
şeffaf yönetimin sağlanmasına, devlet mil-
let kaynaşmasının tesisine, yönetimlerin 
hesap verme anlayışlarının yerleşmesine 
vesile olmuştur ve olmaya da devam ede-

AK Parti Iletişim Merkezi 
“Halkla Ilişkiler ve Siyasal 

Iletişim” Semineri

Ankara | 18 Eylül 2003 
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cektir. Biz, böyle bir sistemi hayata geçire-
rek vatandaşlarımız tarafından partimizin 
sürekli denetlenmekten çekinmediğini 
göstermekteyiz.

AK Parti İletişim Merkezlerimiz aracılığıy-
la, Türkiye’nin hangi ilinde olursa olsun, 
isteyen her birey devletin her kademesine 
ulaşabiliyor, talep ve şikayetlerini iletebili-
yor ve cevabını alabiliyor. Böylece yukarı-
dan aşağıya, aşağıdan yukarıya bilgi akışı 
sağlanmış olmaktadır. “AKİM, Türkiye’nin 
yapısal dönüşümünü hızlandırma, katı-
lımcı demokrasinin standardını yükseltme 
ve vatandaşa hizmet veren devlet anlayışı-
nın yerleşmesine aracı olma imkanlarını 
bizlere sunmasıyla heyecan verici devrim 
niteliğinde bir projedir. 

Biz AK Parti olarak, “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” düşüncesinden hareket ederek, 
bütün politikalarımızın merkezine insanı 
koyduk. Yani, insana hizmet odaklı, yöne-
timde katılımcı, şeffaf bir anlayışı bütün 
politikalarımızın eksenine aldık. Çünkü 
bu iktidar AK Parti’nin, yani milletimizin 
iktidarıdır. AK Parti, demokrasiyi, halkın 
geniş boyutlu katılımı ile sürekli geliştiril-
mesi gereken bir süreç olarak görmektedir. 
Bu kapsamda, çoğulcu ve katılımcı demok-
ratik siyasal sürecin sivil toplum örgütle-
rine açılması ve karar verilecek konularda 
ilgili toplum kesimlerinin görüş ve önerile-
rinin alınmasının gerekliliğine inanıyoruz.

İşte kurmuş olduğumuz ve Türkiye’mizin 
her bir iline yayılmış olan bu iletişim mer-
kezlerimizin temel işlevi halkımızın yöne-
time katılması ve yönetimi denetlemesini 

sağlamaktır. Muhafazakar-demokrat si-
yaset felsefesinin gereği olarak partimiz, 
proje ve tekliflerini toplumla paylaşmakta; 
topluma dayanmakta, toplumun derdi ile 
dertlenmekte ve sorunlarımızın birlikte 
daha kolay çözümleneceğine inanmak-
tadır. AK Parti olarak, insan haklarına 
dayanan ve eksiksiz işleyen demokratik 
bir yönetimin hayata geçirilmesi için sivil 
toplumun güçlenmesini ve “yönetişim” an-
layışı içinde etkili bir kamuoyu denetimini 
gerekli görüyoruz. 

AK Parti’nin kuruluşunda da belirttiğimiz 
gibi, 21. yüzyılın demokratik devletinde, 
yöneticilerin hesap verme sorumluluğu, 
katılımcılık, öngörülebilirlik ve şeffaflık, 
temel unsurlar olarak öne çıkmaktadır. AK 
Parti, devletin işlevlerinin bu gelişmelere 
uyumlu hale getirilmesi için, hükümetin 
ve kamu yöneticilerinin hesap verme so-
rumluluğunu açıkça kabul etmektedir. Ka-
tılımcılığı, kamu kesimi ile toplum arasın-
da diyalogu ve işbirliğini besleyecek etkin 
bir mekanizma olarak desteklemektedir. 
Vatandaşın kamusal alandaki karar alma 
süreçlerine bilgi ve iletişim teknolojileri 
vasıtasıyla doğrudan katılımı sağlanacak-
tır. Sivil toplum kuruluşlarının yönetime 
daha aktif katılımı ile temsili demokrasi-
nin katılımcı demokrasiye doğru gelişmesi 
sağlanacaktır. Böylece vatandaş, sadece 
seçimden seçime değil, güncel gelişmeler 
için de iradesini siyasal sürece yansıtma 
fırsatı kazanacaktır.

Biz bütün bu çalışmaları, parti programın-
da ve acil eylem planında belirttiğimiz 
üzere, insana hizmet odaklı, yönetimde 
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katılımcı, şeffaf bir anlayışı bütün politi-
kalarımızın eksenine alma sözümüzün bir 
gereği olarak yapıyoruz. 6 Mart tarihinde 
12 kişilik bir halkla ilişkiler uzmanı ekip-
le açılışını yaptığımız İletişim Merkezi, 
bugün 81 İl Başkanlığımızda, İl Halkla 
İlişkiler Başkanlarımızın sorumluluğunda, 
125 kişilik bir halkla ilişkiler uzmanı kad-
rosuyla tüm Türkiye’de hizmet vermekte-
dir. Bu vesile ile vatandaşlarımıza buradan 
sesleniyorum, 

Sevgili vatandaşlarım…

Türkiye’de yeni bir dönem başladı. Bu 
dönem yöneticilerin halkın dertleriyle 
dertlendiği, mutluluğunu paylaştığı ve 
daha aydınlık günlere azim ve kararlılıkla 
gidildiği bir dönemdir. Kısa bir süre önce 
kurulmasına rağmen halkımızın büyük 
bir teveccühü ile tek başına iktidara gelen 
partimiz, sadece seçim döneminde değil 7 
gün 24 saat halkla birliktedir. Dilediğiniz 
zaman İletişim Merkezimizin 444 25 44 
numaralı telefonundan, www.akim.akpar-
ti.org.tr web sitemizden ve diğer iletişim 
araçlarından bizlere ulaşabilir, görüş ve 
düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. 
Bu duygu ve düşüncelerle, hizmet içi eği-
tim seminerine katılan İl Halkla İlişkiler 
Başkanlarımıza ve İletişim Merkezi ça-
lışanlarımıza başarılar dilerken, bizleri 
izleyen sevgili vatandaşlarımızı da en içten 
dileklerimle selamlıyor, esenlikler diliyo-
rum.
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Değerli milletvekilleri… değerli basın men-
supları… Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst 
kurumu olan, milletin kendi kendisini var 
etme, ifade etme ve yönetme iradesinin te-
celligahı olan Yüce Meclis’in 22. dönem 3. 
yasama yılının açılacağı bu günde hepinizi 
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Mecli-
simizin yeni çalışma dönemi ülkemize ve 
milletimize hayırlı uğurlu olsun.

Değerli milletvekilleri…

Her zaman ve fırsat bulduğum her zemin-
de söylediğim gibi AK Parti siyasetinin ana 
dayanağı millet eksenli bir siyaset yapı-
yor olmamızdır. Bu nedenle bir kez daha 
vurgulamak istiyorum ki her şey millet 
içindir. Milletin mutluluğu, huzuru, refa-
hı, ülkemizin geleceği, ilelebet var olması 
içindir. Yaptığımız ve yapacağımız her şey 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 1 Ekim 2003 
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bu amaca ne kadar yakın durduğumuzla 
ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. 

Parlamenter sistemlerde milletin temsil-
cileri ve millet adına iş görenler de parla-
menterlerdir. Bu nedenle sizleri milletim 
adına bir kez daha selamlıyor ve tebrik 
ediyorum. Tebrik ediyorum, çünkü siz-
lerin oluşturduğunuz 22. dönem Millet 
Meclisi, geride bıraktığımız iki yıl içinde 
parlamento tarihimizin en verimli, en ba-
şarılı çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Bu 
başarı sadece rakamsal bir başarı değildir. 
Geride bıraktığımız iki yıl, dönemsel ola-
rak en fazla tasarı ve teklifin yasalaştığı 
bir dönem olmuştur. Ama bu dönemin 
asıl başarısı, çıkarılan yasaların içeriğiyle 
ilgilidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu dönem 
içinde AB uyum yasaları, iş hayatını, yar-
gı camiasını ilgilendiren yasalar, kamu 
yönetimi gibi Türkiye’nin uzun yıllardır 
tartıştığı ama bir türlü başaramadığı çok 
önemli yapısal reformları gerçekleştirmiş 
bulunmaktadır. Bu Meclis Türkiye’nin en 
önemli dış politika hedeflerinden biri olan 
AB macerasını nihayet sonuçlandıracak 
bir noktaya getiren bir Meclis’tir. Kuşku-
suz bu çalışmalar her türlü takdire ve teb-
rike şayandır.

Değerli milletvekilleri…

Bu yasama yılının başında özellikle altını 
çizmek istediğim bir husus da şudur: Siz-
lerin oluşturduğunuz yasama organı diğer 
iki erkten, yürütme ve yargıdan önde gelir 
ve onlardan daha büyük bir öneme haiz-

dir. Çünkü yargı da, yürütme de yasama 
organının çıkardığı yasalara göre çalışmak 
ve kendini yapılandırmak mecburiyetin-
dedir. Bir başka deyişle yürütmenin ve 
yargının yol haritasını yasama belirleyip 
ortaya koymaktadır. Yargı ve yürütme hem 
varlık meşruiyetini, hem de yaptıklarının 
meşruiyetini ancak ve ancak yasamanın 
ortaya koyduğu yasalardan almaktadır. 
Bulunduğumuz yeri ve sistem içindeki 
ağırlığımızı, bu yasama yılının başında bir 
kez daha hatırlayasınız diye bunları söyle-
me gereğini hissettim.

Değerli milletvekilleri…

Bildiğiniz gibi, yine bu Meclis’in koyduğu 
yasalar gereği, önümüzdeki 3 yıl içinde 
Meclisimizi çalıştıracak organlar için bir 
seçim süreci var önümüzde. Bugünkü 
grup toplantımız, bu süreçte AK Parti 
grubu olarak kararlarımızı vermek, seçi-
mimizi gerçekleştirmek için yaptığımız bir 
toplantıdır. Kuşkusuz Meclis organları için 
yapılacak seçim yasaları Anayasa’da ve 
Meclis iç tüzüğünde belirlenmiştir.

Bu seçim bu yasal çerçeve içinde ve en 
demokratik şekilde yapılacaktır. AK Parti 
yönetimi olarak bizler; hem yasaların, 
hem Meclis iç tüzüğünün, hem de parti 
programı ve tüzüğümüzün çizdiği çerçeve 
içinde, genel anlamda demokratik teamül-
leri, özel olarak da parti içi demokrasiyi 
işletme yolunda azami gayret sarf etmek-
teyiz. Bununla beraber biz “ortak akıl” ve 
“ortak iyi”yi en makul, en doğru ve en uy-
gun olanı tespit edip ortaya çıkarmakla da 
mükellefiz. Kamuoyu önünde siz değerli 



175

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-1

milletvekillerinden ricam, AK Parti’nin si-
yasi ilkeleri doğrultusunda hareket ederek 
kararınızı hassasiyetle düşünerek verme-
nizdir.

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’nin adil ve kalkınmış yarınlarına 
pupa yelken yol aldığı bir dönemde ağır 
bir sorumluluk aldınız, zor bir görev üst-
lendiniz. Türkiye, yıllanmış sorunlarını 
aşmak ve yeni bir umutla, yeni bir atılım-
la, yeni bir siyasetle geleceği inşa etmek 
konusunda kavşak niteliğinde bir döneme 
girmiştir. Önümüzde iki seçenek yok, sade-
ce bir seçeneğimiz var: Ülkemizi dünyanın 
her bakımdan ileri ülkeleri arasına ya kata-
cağız, ya katacağız.

Bundan 22 ay önce milletimiz bu ülkenin 
yerinde saymasına neden olan bütün kısır 
siyasi anlayışları yürürlükten kaldırarak, 
tercihini açık ve net olarak değişim siya-
setinden yana koymuştur. Bu millet kara-
rının gereğini yerine getirmek herkesten 
çok bizim görevimizdir. Tek bir anı bile 
boşa geçirmeden ülkemizi siyasetiyle, 
ekonomisiyle, demokrasisiyle, hukuk sis-
temiyle, kültürüyle çağdaş bir seviyeye 
taşımak borcundayız. Bu ülkede yaşayan 
her bir vatandaşımızın yüzü gülünceye, 
gönlü serinleyinceye kadar gece gündüz 
çalışmak çalışmak çalışmak zorundayız.

Öncelikli görevimiz bu ülkeyi adil bir yöne-
timle, hakça bir paylaşımla, demokratik bir 
işleyişle kısa bir zamanda kalkındırmaktır. 
Ancak bizim en az bunun kadar önemli 
bir görevimiz daha var. Biz bu ülkede işle-

meyeni işleyenle, yürümeyeni yürüyenle, 
paylaşmayanı paylaşanla da değiştirmek 
zorundayız. Uzun yıllar boyunca bu mil-
leti paçasından çeken ne kadar ağırlık, ne 
kadar engel, ne kadar köstek varsa, hepsini 
berhava etmek zorundayız. Bizim işimiz 
yanlışı tamir etmeye çalışmak değil, yerine 
doğruyu koymaktır. Köhne olanı, hantal 
olanı, demode olanı değiştirip Türkiye’yi 
tıkır tıkır işleyen, pırıl pırıl parlayan bir 
örnek demokrasi haline getirmektir.

22 ayda aldığımız mesafe çok önemlidir; 
ekonomik sıkıntılarımızı önemli ölçüde 
aştık, gerekli yapısal dönüşümü hemen 
hemen tamamladık. Şimdi bu altyapı üze-
rinde yükselerek, dünyanın sayılı devletle-
rinden biri haline geleceğiz. Sadece ekono-
mik kalkınmamızla değil; fazlalıklarından 
arınmış bir kamusal işleyişle, eksiklikleri-
ni tamamlamış olgun bir demokrasiyle ve 
coşkuyla ayağa kalkmış insan potansiye-
liyle Türkiye bu devrimi gerçekleştirecek 
potansiyele fazlasıyla sahiptir.

Değerli milletvekili arkadaşlarım…

Sizlerin bu ideale en az benim kadar sa-
hip çıktığınızı elbette biliyorum. Benim 
gayretim, Meclisimizin yeni yasama yılını 
başlattığımız bu günde, AK Parti’nin Tür-
kiye idealini, Türkiye hedefini, Türkiye 
hayalini bir kere daha seslendirmektir. 
Çünkü biliyorum ki o ideal, o hedef, o 
hayal, bu Meclis’te temsilcisi olduğunuz 
yüce milletimizin sizlerden beklentisidir. 
İnanıyorum ki milletin beklentilerini boşa 
çıkarmayacak irade bu çatının altındadır.
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Sizler, her günü bir önceki günden daha 
ileride tamamlayacak, her aldığınız karar-
la Türkiye’yi baştan başa yenileyecek bir 
zihniyet devrimine, bir demokrasi atılımı-
na imzanızı atacaksınız. Sizler biliyorum 
ki bu aydınlık geleceğin kıvılcımını içiniz-
de hissetmekten asla vazgeçmeyeceksiniz. 
Biliyorum ki, Türkiye’yi bir daha asla 
sıkıntıya, darlığa, karanlığa düşmeyecek 
şekilde değiştirecek, tazeleyeceksiniz. AK 
Parti’nin 22 aylık iktidar döneminde Türk 
siyasetine kazandırdığı etik ve demokratik 
değerlere özenle, sadakatle, sabırla sahip 
çıkınız. Kalkınmış ve güçlü bir Türkiye, 
ancak bu ilkeler siyaseti üzerinde şekille-
necek ve yükselecektir. Allah Türkiye’nin 
yolunu açık etsin. Bu yeni dönemde 
yürüteceğiniz çalışmaların ülkemize ve 
milletimize hayırlar getirmesini temenni 
ediyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar... AK Parti’nin saygıde-
ğer kurucu üyeleri... Sizleri, kuruluşunun 
üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olması-
na rağmen bugün Türkiye’nin umudu hali-
ne gelmiş bir partinin genel başkanı olarak 
selamlamanın gururu içindeyim.

Ülkemizin dünyanın takdirini ve övgü-
sünü kazanan bir değişim rüzgarı ya-

kalamasına vesile olan bu büyük siyasi 
eserin sahipleri sizlersiniz. Bu partinin 
ortaya koyduğu siyaset felsefesinde, bu 
hareketin sahip olduğu insani duyarlılı-
ğın membaında sizin cesaretinizin, sizin 
iradenizin, sizin memleket sevginizin 
çok büyük payı vardır. AK Parti hare-
ketine bizzat katılan, destek veren ve 
Türkiye’nin derdine derman olacak bir 

AK Parti Kurucular Kurulu 
Toplantısı 
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anlayışı iktidara taşıyan herkese şükran-
larımı sunuyorum.

Geçen zaman zarfında, yükselttiğiniz bu 
büyük esere gölge düşürmemek, milleti-
mizin umutlarını kırmamak ve yolun ba-
şında hep birlikte ortaya koyduğumuz gibi 
Türkiye’ye hizmet idealinden asla sapma-
mak için canla başla çalıştık. Çok şükür ki 
bugün Türkiye’ye bakarken, sıkıntılarını 
üstünden atarak dimdik ayağa kalkmakta 
olan bir ülkenin gurur tablosu ile karşıla-
şıyoruz.

Yeniden coşkuyla parlak geleceğine doğru 
adımlar atmakta olan bu ülke, şu kısacık 
zaman dilimi içerisinde zorlu ve ağır bir 
siyaset yükünü omuzlamış olan AK Parti-
liler için gerçek bir başarı hikayesidir. Bu 
başarılar, AK Parti tarihinin sunuş sayfa-
larına özenle ve şükranla kaydedilmiştir. 
Ancak asıl başarı hikayesi bundan sonra 
yazılacak ve Allah’ın izniyle AK Parti si-
yaset-millet bütünleşmesine damgasını 
vuracaktır. Bu büyük hayalin gerçeğe dö-
nüşeceğinden hiçbir şüphem yoktur.

Değerli arkadaşlar...

3 Kasım 2002 tarihinde milletimizin tarihi 
bir karar vererek Türkiye’ye ve siyasete bir 
ak sayfa açtığı o heyecan dolu günleri hep 
birlikte yaşadık. O günlerden bu yana geçen 
kısa zamanda Türkiye’nin aldığı mesafe or-
tadadır. Dost ve düşman hakkımızı teslim 
etmiştir; Artık Türkiye yeni bir Türkiye’dir. 
Huzur ve güveni, dinamizm ve istikrarı, 
umut ve aydınlığı coğrafyasının her köşesi-
ne yayan bambaşka bir Türkiye’dir. 

Türkiye artık bir krizler ülkesi olmaktan 
çıkmış, bütün sektörleriyle yeniden iş başı 
yapan, yeniden canlanan, yeniden heye-
canlanan bir üretim ülkesidir. Türkiye ar-
tık kayıkçı kavgalarının, boş çatışmaların, 
suni çekişmelerin yaşandığı bir ülke değil, 
gelecekten geri kalmamak için her dakika-
sının hesabını yapan insanların yaşadığı 
bir ülkedir. Gelinen bu güzel noktada, hiç 
kuşku yok ki AK Parti’nin, AK Parti siya-
setinin rolü büyüktür. İnşallah aynı siyasi 
olgunluk ve üretkenlik içinde yolumuza 
devam edeceğiz ve milletimizin gönlünde-
ki müstesna yerimizi her zaman koruma-
nın gayreti içerisinde olacağız.

Değerli arkadaşlar...

Biliyorsunuz 12 Ekim 2003 tarihinde 
partimizin Büyük Kongresi yapılacak. Bu 
kongreyi, AK Parti’nin Türk siyaseti içe-
risindeki yeri ve önemi, Türk siyasetine 
getirdiği değişim ve Türkiye’nin gelece-
ğinde oynayacağı rol açısından son derece 
önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. 
Bir siyasi partinin bir ülkeye verebilecek-
lerini müşahhas biçimde görebilmek için, 
o partinin bir parti olarak ulaştığı zihni 
zenginlik ve fikri olgunluk kadar, katılım-
cılığa ve parti içi demokrasiye tahammül 
derecesine bakabiliriz.

Siyasi partilerimiz bugüne kadar ne yazık 
ki Türk siyasetine olgunluk getirecek bu 
kriterleri hayata geçirmekte pek başarılı 
olamadılar. AK Parti parti içi demokrasi 
ve katılımcılık konularında da Türk siyasi 
tarihine geçecek bir Kongre gerçekleştir-
menin hazırlığı içindedir. Bu siyasi olgun-
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luk seviyesinin, Türk siyasi hayatı için bir 
milat olacağını ve diğer siyasi hareketlere 
de örneklik edeceğini umuyorum.

Değerli arkadaşlar...

Önümüzdeki bu önemli Kongre sınavını 
inşallah başarıyla geçirip, partileşme süre-
cimizi tamamlamış olacağız. AK Parti’nin 
tohumken fidana, fidanken ağaca, ağaçken 
ormana dönüştüğünü hep birlikte gördük, 
yaşadık. Bugün Türkiye’nin açık ara birin-
ci partisi olma istikrarını sürdüren, tek ba-
şına iktidara gelen ve Meclis’te çoğunluğu 
elinde bulunduran dev bir siyasi çatının 
altındayız. Bu çatının sadece AK Parti’nin 
siyasi kadrolarını değil, yıllar yılı ezilen, 
mağdur edilen, elinden işi, ağzından lok-
ması çalınan yüce milletimizi de fırtınalar-
dan koruyacak bir genişliğe ulaşmasından 
ne kadar mutluluk duysak yeridir.

AK Parti’nin doğuşuna tanıklık etmiş, 
Türkiye’ye hayırlı yarınlar armağan ede-
cek bir siyasi kadro oluşturmuş, halkına 
inanmış, ülkesini sevmiş değerli dostla-
rım... Bu ülkenin Başbakanı ve bu partinin 
genel başkanı olarak ben sizlerle ve ortaya 
koyduğunuz bu büyük eserle gurur duyu-
yorum. Sizlerin de bu gururu ve mutlulu-
ğu en az benim kadar yüreğinizde hissetti-
ğinizi biliyor, hissediyorum.

Şuna inanınız ki, AK Parti’nin bugünleri ve 
yarınları, bu ülke çocuklarına bırakabile-
ceğiniz en hayırlı mirası tesis edecektir. Bu 
gayeyle gecemizi gündüzümüzü feda ede-
rek, büyük bir aşk ve heyecanla çalışacak 
çalışacak çalışacağız. Bugüne kadar par-

timize verdiğiniz emek ve gayretler, yap-
tığınız büyük katkılar için bir kere daha 
teşekkürlerimi sunarken, AK Parti’nin bu-
günden sonrasına da aynı içtenlikle katı-
lımınızı bekliyor, saygılarımı sunuyorum. 
Allah yolumuzu açık etsin. 
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Değerli arkadaşlar... sevgili il başkanla-
rımız... Hepinizi en içten duygularımla 
selamlıyorum.

Kurulduğu günden bu yana Türk siyasi 
hayatında yenilik ve tazelenme rüzgarları 
estirmiş bir siyaset anlayışının temsilcileri 
olarak buradasınız. AK Parti’nin umutları 

kırılmaya yüz tutmuş insanımıza verdi-
ği heyecanı şehir şehir Türkiye’nin her 
köşesinde bizzat yaşadınız ve yaşattınız. 
Bugüne kadar büyük fedakarlıklarla yü-
rüttüğünüz, azim ve bağlılıkla üstlendiği-
niz görevlerinizde, Türkiye’ye umut olacak 
bir siyasi hareketin bir neferi ve omuzdaşı 
olmanın gururunu yaşamak en çok sizle-

AK Parti Il Başkanları 
Toplantısı 
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rin hakkınızdır. Temsil ettiğiniz bu büyük 
mücadele ve olgun katkılarınız için her bi-
rinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar...

Türkiye’nin yıllar boyu ihmale uğramış 
pek çok problemi var. Bu problemleri sa-
dece merkezi siyasetin çabalarıyla çözmek 
mümkün değildir. Bu zorlu mücadelede 
en az merkezi siyaset kadar, o merkezi 
siyasetin hedeflerini il il, ilçe ilçe, köy köy 
Türkiye’nin her köşesine taşıyacak bir 
siyasi teşkilata da ihtiyaç vardır. Yine en 
az merkezi siyasetin yeniden yapılanması 
kadar, o siyaseti milletimize anlatacak ve 
milletimizin dertlerini de merkezi siyasete 
taşıyacak liyakatli bir temsil mekanizması 
oluşturulması gerekmektedir. Milletimi-
zin tamamının beklenti ve hissiyatını, 
talep ve arzularını tabandan tavana kadar 
her aşamada sahiplenmeyen bir parti yapı-
lanmasının başarı şansı yoktur.

AK Parti olarak, milletimizin hissiyatını 
partimizin siyasi odağına yansıtacak ve 
partimizin siyasi anlayışını milletimize 
eksiksiz aktaracak bir teşkilatlanma mo-
deli geliştirmek noktasında son derece 
kararlıyız. İnşallah 12 Ekim’de yapılacak 
Büyük Kongremizde, bu konudaki eksik-
lerimizi de gidererek, partimizin baştan 
beri temel önceliğimiz olarak kabul ettiği 
demokratikleşme hedefimize örnek bir 
adım daha atmış olacağız. Bu adım, tama-
men seçilmiş temsilcilerle parti içi demok-
rasimizi tamamlama adımı olacaktır. Bu 
adım, Türkiye’nin demokratikleşmesine 
verdiğimiz önemi, parti içi demokrasiyi 

en olgun biçimiyle işleterek vurgulamak, 
taçlandırmak adımıdır.

Değerli il başkanlarımız... sevgili arkadaş-
lar...

Bugün AK Parti’nin temsil ettiği “Türkiye 
öncelikli siyaset” anlayışı, ülkemizin her 
köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın bü-
yük bir teveccühle sahiplendikleri bir dava 
haline gelmiştir. Milletin sesine sağır olma-
yan, çağın ihtiyaçlarından geride kalma-
yan ve gerilim siyasetine asla yüz verme-
yen bu siyaset anlayışından ayrılmamaya, 
aksine bu çizgiyi daha da geliştirmeye ka-
rarlıyız. Adalet ve kalkınma stratejisi çer-
çevesinde şekillenen bu siyaset çizgisinin 
ve geleceğe umutla bakabilen bir Türkiye 
idealinin yaşatılması için sizlerden büyük 
beklentilerimiz vardır.

Siyasetin düzeysiz kayıkçı kavgalarını, 
kısır çekişmelerini bölgelerinize asla ta-
şımayınız, bu yolda çıkması muhtemel 
çatlak seslere asla kulak vermeyiniz. Par-
timizin siyasi önceliklerini tam olarak 
sahipleniniz ve bütün meşru zeminlerde 
Türkiye’nin kalkınmasını, demokratik ve 
adil bir yönetim anlayışının gereğini, gü-
ven ve istikrarın önemini savununuz. Ama 
her şeyden önemlisi milletin sesine kulak 
vermekten ve o sesin her ortam ve şartta 
tercümanı olmaktan vazgeçmemenizdir.

Ankara’da ve ülkemizin her karış top-
rağında AK Parti siyasetinin adı “millet 
siyaseti”dir ve bu fark bizim en temel 
vazgeçilmezimizi ifade etmektedir. Bu kı-
vılcımı içinizde taşıdığınızdan zerre kadar 
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şüphe duymuyorum. Sizlerden ricam bu 
aşk ve heyecanı hiç kaybetmeden Türkiye 
siyasetine hizmet etmeye devam etmeniz, 
attığınız bu güzel temelin üstüne her gün 
bir tuğla daha eklemekten geri durmama-
nızdır. Yaklaşmakta olan yerel seçimler 
sürecinde bu erdemli siyaset çizgisini 
ülkemizin her köşesinde milletle buluştu-
racağınızdan eminim. Daha adaletli, daha 
kalkınmış, geleceğe güvenle bakan bir Tür-
kiye için seferber olmanın tam zamanıdır.

Değerli arkadaşlar...

Allaha hamdolsun ki, 3 Kasımdan bugüne 
kadar geçen zamanın her dakikasından al-
nının akıyla çıkabilmiş bir hükümetin Baş-
bakanı olarak karşınızdayım. Eksiklerimiz 
yok mu? Tabii ki var. Ama bu zamanın her 
dakikasında Türkiye’nin dağ gibi birikmiş 
sorunlarını aşmak, milletimizin yüzünü 
güldürebilmek için iyi niyetle ve fedakarca 
gayret gösterdiğimizi göğsümü gere gere 
söyleyebiliyorum.

Bu hummalı çalışmalar ve gayretler sonu-
cundadır ki, Türkiye siyaseti ve ekonomisi 
yeniden nefes alır duruma gelmiştir. Pozi-
tife dönmüş ekonomik göstergeleri artık 
bizim sizlerin önünüze koymamıza gerek 
yok; zaten yerli ve yabancı medya bunu 
her gün yapıyor. Türkiye”yi çok derin bir 
krizden çıkaran siyasetimizin ne kadar 
isabetli olduğunu piyasaya bakan herkes 
görüyor. Siyaset açısından da durum 
aynı; hükümetimiz uzun yıllardır benzeri 
görülmeyen bir istikrar ve kararlılıkla 
Türkiye’nin önünü açmak, sistemi işler 
hale getirmek için çırpınıyor.

Hükümetimizin ve Meclisimizin günde-
minde olan yeni yasa tasarıları tamam-
landıktan sonra siyasetimiz de, ekono-
mimizde çok daha fazla rahatlayacak. 
Yaptıklarımızla yetinmiyoruz ve çok daha 
ileri ufuklara bakıyoruz ama şu ana kadar 
ortaya çıkan tablo bizler için bir gurur 
tablosudur. Ancak milletimizin bu olumlu 
tabloyu çok daha fazla hissedebilir hale 
gelmesi için biraz daha zamana ihtiyacı-
mız var. Dikkatle ve aksatmadan uygula-
makta olduğumuz ekonomik program, 
maalesef ücretler konusunda gönlümüze 
göre hareket etmemize izin vermiyor. 
Ama buradan müjdeliyorum; kemer sık-
ma devirlerinin geri dönmemek üzere 
Türkiye’nin gündeminden düşmesine çok 
az zaman kalmıştır. Zira, Türkiye bir daha 
geri dönmemek üzere büyüme ve gelişme 
yoluna girmiştir. 

Türkiye”nin dünya nezdinde itibarı yüksel-
dikçe yatırımcımızın, ihracatçımızın yüzü 
gülecek ve ülkemizin her tarafında istih-
dam oluşturacak yatırımlar hayata geçe-
cektir. Bölgeler arası kalkınma farklılıkları 
ülkemizin en trajik gerçeğini oluşturuyor. 
Sermayenin tabana yayılması, ekonomide 
adaletin sağlanması ve ülkemizde hukuki 
ve mali güven zemininin sağlamlaşması 
temin edilmeden AK Partililer olarak mis-
yonumuzu yerine getirmiş saymayacağız. 
Bu nedenle sizlerden her zaman yeni ufuk-
lara bakmanızı rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Vatandaşlarımıza sizler de bu müjdeyi ve-
riniz; işçimiz, memurumuz, çiftçimiz, esna-
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fımız, tüccarımız, işletmecimiz, Türkiye’de 
yaşayan bütün insanlarımız çok yakında 
doğacak Türkiye güneşinin aydınlığını 
görecekler. Onlara müjdeleyiniz; devleti-
miz vatandaşlarına nerede yaşadıklarına 
ve kim olduklarına bakmaksızın aynı ya-
kınlık ve şefkatle elini uzatacaktır. Bu adil 
ve kalkınmış Türkiye idealine ben bütün 
kalbimle inanıyorum. Sizlerden ricam, bu 
inancımızı Türkiye’nin her köşesine ve her 
vatandaşımıza heyecanla taşımanızdır. Al-
lah yardımcınız olsun.
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Değerli arkadaşlar... Hepinizi en derin mu-
habbetlerimle selamlıyorum.

Yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte 
başlayan ve dolu dolu geçen bir haftanın 
ardından, sizlere yine güzel gelişmeler-
den söz etmek üzere bu kürsüde olmanın 
memnuniyeti içerisindeyim. Biliyorsunuz 
3-4 Ekim tarihleri arasında Dışişleri Ba-

kanımız sayın Abdullah Gül ile birlikte 
Roma’da yapılan Avrupa Birliği Hükü-
metlerarası Konferansı’na katıldık. Hem 
Konferans ile ilgili çalışmalarımızın, hem 
de Konferans vesilesiyle Roma’da bulunan 
çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkan-
ları ile yaptığımız temasların son derece 
yararlı ve başarılı olduğunu söylemek 
istiyorum.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 7 Ekim 2003 
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Türkiye’nin Avrupa’da nasıl yükselen bir 
değer haline geldiğini, geçtiğimiz yasama 
yılında Meclis çatısı altında yürüttüğümüz 
çalışmaların dış çevrelerde nasıl takdir 
gördüğünü bir kere daha müşahede ettik. 
Şunu sevinerek ifade ediyorum ki; Türkiye 
uzun yıllardır sürdürdüğü AB üyeliği mü-
cadelesinde ilk defa “sorgulanan ülke” ol-
maktan çıkmış, “takdir edilen, desteklenen 
ülke” konumuna gelmiştir. Bu Cumhuriyet 
tarihimizin en önemli diplomatik başarı-
larından biridir ve bu başarıların altında 
AK Parti hükümetinin, AK Parti grubunun 
ve bu çatı altında ortaya konan kararlı ve 
nitelikli siyaset anlayışının imzası vardır. 

Bu nedenle Türkiye’nin birlik ve beraber-
lik içinde gerçekten etkileyici bir yasama 
performansı gösterdiği bu sürece emek ve-
ren, katkıda bulunan herkese bu kürsüden 
takdirlerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. 
Türkiye’nin AB sürecinde aldığı mesafe 
ve bugün geldiği parlak nokta, milletten 
aldığımız emaneti dirayet ve sadakatle 
taşımakta olduğumuzun en çarpıcı göster-
gesidir.

Değerli arkadaşlar...

Bildiğiniz gibi bundan önceki dönemlerde 
Avrupa Birliği toplantılarına üye ülkeler 
katılır, dönem başkanı diğer aday ülkeleri 
ve aday adayı olan ülkelere ayrıca bilgi ve-
rirdi. Roma Toplantısı’nda ise üye ülkeler 
ve aday ülkeler de toplantıya herhangi bir 
ayrım olmaksızın toplantıya iştirak ettiler. 
Türkiye, henüz üyelik görüşmeleri için 
bir tarih belirlenmediği halde diğer üye 
ülkeler ve aday ülkeler arasında toplantıya 

çağrıldı ve temsil edildi. Herhangi bir sıra 
ayrımı olmaksızın biz de diğer ülkeler gibi 
söz alıp Türkiye’nin Avrupa Birliği Anaya-
sal Antlaşma Taslağı konusundaki fikirle-
rini sunma imkanı bulduk.

Bu gelinen noktada, Avrupa Birliği sü-
recinde ne kadar önemli mesafeler kat 
ettiğimizi ve henüz üye olmadan nasıl 
bu Birliğin bir parçası haline geldiğimizi 
açıkça görebiliyoruz. Ancak bu son derece 
iyimser tablo bizi rehavete sürüklemesin. 
Hem yasama, hem yürütme olarak altın-
dan kalkmamız gereken daha çok iş var. 
Bir yandan gerekli olduğu hallerde yasa 
bazında gerekli düzenlemeleri yapıp eksik-
lerimizi tamamlarken, bir yandan da çıka-
rılan yasaların hakkıyla uygulanmasını ve 
işletilmesini sağlamamız gerekiyor.

El birliği ve gönül birliği içerisinde bu 
hedefleri yakalayacağımıza yürekten ina-
nıyorum. Yine inanıyorum ki; bu Meclis, 
Türkiye’yi Avrupa Birliği üyeliğine doğru 
yaptığı yolculuğun en önemli dinamiği 
olarak tarihe adını onurla yazdıracaktır. 
Gelin şimdiden bu manevi madalyayı 
göğsümüze takalım. Gelin Anadolu’yu, 
Gelin Orta Asya’yı, gelin İslam coğrafyasını 
Avrupa’yla kaynaştıracak o barış köprüsü-
nü kurmanın gururunu birlikte yaşayalım. 

Değerli milletvekilleri...

Geçtiğimiz hafta içinde bizi sevindiren 
bir başka gelişme de enflasyonda yaşandı. 
Yürüttüğümüz disiplinli ve üretken eko-
nomik politikalar sonucunda son 27 yılın 
en düşük enf lasyon oranını yakalamış 
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durumdayız. Düne kadar hayal bile edile-
meyen, bazılarının bugün de inanmakta 
zorluk çektiği bu rakam, AK Parti iktidarı-
nın bu milletin yüz akı olmak konusunda 
ne kadar büyük bir gayretle çalıştığının en 
açık kanıtıdır. İnşallah enflasyonda rekor 
seviyede inişlerin yaşandığı, eksi enflas-
yonlara şahit olduğumuz bu gelişme tren-
dini daha da geliştireceğiz.

AK Parti siyasetinin, etrafta yarışacak 
kimse bulunmasa bile kendisiyle yarışa-
cağını ve asla yerinde saymayacağını ben 
biliyorum, sizler de biliyorsunuz. Bakınız 
ortaya koyduğumuzda kimsenin inanmak 
istemediği yıllık yüzde yirmi enflasyon 
hedefini tutturacağımız kesin gibi... Sizin 
huzurunuzda bu hükümetin Başbakanı 
olarak şimdi yeni bir hedef koyuyorum: 
İnşallah 2004 yılı sonunda tek haneli enf-
lasyon rakamlarına da yine hep birlikte 
şahit olacağız. Ülkemiz ve milletimiz için 
bugüne kadar yaptıklarımızı görmek iste-
meyenler varsın yine inanmasınlar... Biz 
milletimize inanıyoruz, milletimiz bize 
inanıyor. Bu inanç ve bağlılık bize bugüne 
kadar yetti, bundan sonra da fazlasıyla 
yetecektir.

İşte yola çıkarken dediğimiz gibi enflas-
yon canavarını dize getirdik. Hala bizim 
ülkemiz ve milletimiz için yaptığımız hiz-
metleri gölgelemek isteyenler varsa, onla-
rın siyasi grafiklerinin de enflasyon gibi 
nasıl aşağılara doğru hızla düştüğünü hep 
beraber göreceğiz. Hakkaniyet duygusu ol-
mayanların iflah olduğu bugüne kadar ne 
görülmüş, ne duyulmuştur. 

Değerli arkadaşlar...

Etrafına dikkatlice bakan ve sağduyusunu 
kaybetmemiş herkes, ekonomimizde bir 
şeylerin hızla değişmekte olduğunu, piya-
saların yeniden nefes almaya başladığını 
görebiliyor. Bakınız faizde düşüş beklene-
nin de üstüne çıkarak sürüyor. Faiz dışı 
fazlada yüzde 6,5 gibi iddialı sayılabilecek 
bir hedefi rahatlıkla tutturabileceğimizi 
söyleyebiliyoruz. Üstelik aynı hedefi, 2004 
yılı için de koymaktan çekinmiyoruz. 
Bizim ekonomik programımıza ve milleti-
mizin potansiyeline güvenimiz tamdır. Bu 
milletin önüne bir hedef koyma cesareti ve 
kabiliyetini gösterebilen herkes, bu güve-
ninin karşılığını fazlasıyla almıştır.

Biz de bu ülkenin büyük potansiyeline 
güvenerek milletimizin önüne yüzde 5’lik 
bir büyüme hedefi koyduk. Biz ekonomik 
programımızı tavizsiz uyguladık, milleti-
miz bütün potansiyeliyle bu büyük müca-
deleye omuz verdi ve bu birlik beraberlikle 
bugün yüzde 5’lik o hedeften daha iyisini 
yakalayabilecek bir noktaya geldik. Böyle 
zorlu dönemlerde dünyanın hiçbir ekono-
mik programının arkasında millet desteği 
olmadan başarıya ulaşma şansı yoktur. O 
yüzdendir ki, şükran borçlu olduğumuz o 
desteği, halkımızın bu büyük teveccühünü 
boşa çıkartmamalı, bugüne kadar nasıl 
canla başla arı gibi çalıştıysak bundan son-
ra onun da üstüne çıkarak çalışmalıyız.

Bu milletin refahını, bu milletin mutlu-
luğunu sağlamak, bu milleti yüzünün 
güldüğü, ocağının şenlendiği günlere 
taşımak hepimizin boynunun borcudur. 
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Esasen siyasetten muradımız da bu borcu 
ödemekten başka bir şey değildir. Sizlere 
güveniyorum ve vekaletleriyle onurlandı-
rıldığınız bu millete layık birer siyasi ol-
gunluk portresi çizeceğinize inanıyorum.

Değerli arkadaşlar...

Sizlerden özel ricam şudur: Türkiye’de bu-
güne kadar öyle ya da böyle sürdürülmüş 
siyasi alışkanlıklara metelik vermeyiniz. 
Enerjinizi sadece milletin dertlerinin çö-
züme kavuşturulması, Türkiye’nin önüne 
yeni ufuklar açılmasına harcayınız. İçi boş 
polemiklerle vakit kaybetmek, yerinde 
saymanın bir başka biçimidir. Türkiye’nin 
uzun yıllar boyunca paçalarından tutan 
kısır çekişmelere kaptıracak vaktimiz yok. 
Biz ileriye bakarak insanımızın önünü 
açarsak, yıllar yılı bu ülkenin enerjisini ça-
lan o kısır çekişmeler sonbahar yaprakları 
gibi sararıp döküleceklerdir. Vaktimizin 
her dakikasını Türkiye için, çocuklarımız 
için, yarınlarımız için kullanmalıyız. İm-
kanlarımızın tamamını bu ülkenin hayırlı 
işleri için seferber etmeliyiz. Allah hayır 
için çalışanın yardımcısıdır. Hepinize sev-
gilerimi ve saygılarımı sunuyorum.
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Sayın Başkan… değerli delegeler… sayın 
başbakan… siyasi partilerin değerli liderle-
ri… dost ülkelerin değerli misyon şefleri… 
uluslararası kurum ve kuruluşların değerli 
temsilcileri… değerli misafirler… dünya 
ve Türkiye basınının değerli temsilcileri… 
aziz milletim… 1. Olağan Kongremizi açar-
ken Türkiye’nin dört bir yanından gelerek 
heyecanımıza heyecan, coşkumuza coşku 

katan sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. Hoş geldiniz!

Bu salonda sadece bir kongre yapmıyo-
ruz, bir düğün, bir şölen, bir kutlama 
yapıyoruz. Bayramımıza katılan hepiniz; 
Ankara’ya Türkiye’nin heyecanını ve dina-
mizmini, aşk ve coşkusunu getirdiniz. Sağ 
olun, var olun. Sizlerin şahsında bütün 

AK Parti 1. Olağan Büyük 
Kongresi 

Ankara | 12 Ekim 2003 
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Türkiye’yi ve bütün vatandaşlarımı aynı 
sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Büyük 
Kongremizle birlikte, Başkentimizin mil-
letle buluşması, ülkemize hayırlı olsun. 
Milletimize bu sevinci, bu mutluluğu yaşa-
tan Allah’a hamdolsun.

Değerli dostlar…

Bu Kongre AK Parti’nin kongresidir. Bu 
kongre alışageldiğimiz kongrelerden 
farklı bir kongredir. İlk kongresini henüz 
yapmadan iktidarının ilk yılını tamamla-
mak üzere olan bir siyasi partiye, yalnızca 
Türkiye’de değil, dünya siyasi tarihinde de 
nadir olarak rastlanabilir. Bu Türkiye’nin 
kıvancıdır. Zira AK Parti, bu ülke insanının 
aklından ve vicdanından doğmuştur. Bu 
aziz millet, Türkiye’nin yarınları için rüya-
lar görenleri, Türkiye için büyük rüyalar 
görmeyi yegane işleri haline getirmiş olan-
ları iktidara getirerek, yüksek bilincini bir 
kere daha ortaya koymuştur. Dolayısıyla 
ilk kez düzenlenen bu kongre, ağırlıklarını 
üzerinden atmış, atalet ve miskinliği yen-
miş, ezeli sevdamız olan Türkiye’yi yeni 
ufuklara taşımış olan milletimizin kong-
residir.

Bu bayram, bu düğün hepinize kutlu ol-
sun! Buradan yurdumun her köşesini, 
her bir ferdini bir kez daha sevgiyle se-
lamlıyorum. Diyarbakır’dan Tekirdağ’a, 
M e r s i n ’ d e n  S a m s u n’ a ,  M u ğ l a ’ d a n 
Erzurum’a, Malatya’dan İstanbul’a bü-
tün Türkiye’ye yeniden selam olsun. 
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, 
Türkiye’ye sevgi besleyen bütün kardeş, 
dost ve akrabalarımıza da selam olsun. 

Evet, bu kongre AK Parti’nin kongresidir. 
Bu kongre, yıllar yılı; adalet ve kalkınma 
isteyen, aydınlık ve ışık isteyen, huzur ve 
barış isteyen, güven ve istikrar isteyen, 
hukuk ve özgürlük isteyen Türkiye’nin 
partisi, AK Parti’nin kongresidir. Bu kong-
redeki vakar ve dinamizm, milletimizin 
vakarı ve dinamizmidir. Bu kongre, en 
büyük sevdaları Türkiye sevdası olanların 
gerçek doğum günüdür. Ama her şeyden 
önemlisi, bu kongre, sadece sadece bu mil-
let için rüya görenlere, milletimizin büyük 
bir ikramıdır! Bizi bu ikramla şereflendi-
ren aziz milletimizin mensubu olmanın 
şerefi, bu kongre salonunun her zerresine 
hakimdir...

Bu tarihi günde; bu bahtiyarlığı milleti-
mizle birlikte yaşadığımız için ve milleti-
mize bu mütevazı hediyeyi sunduğumuz 
için son derece mutluyuz. Bu kongre, 14 
Ağustos 2001 tarihinde doğduğu ilk gün-
den itibaren siyasi, ekonomik ve sosyal 
hayatımızda, demokrasinin ve hukukun 
adı ve adresi olan bir partinin ilk kong-
resi olması dolayısıyla büyük önem arz 
etmektedir. Bu kongre “gerçek siyaset”in 
“marka”sı ve “güçlü Türkiye”nin “adresi” 
olan partimizin en güzel sabahlarından 
biridir. Bugün, aynı zamanda Türkiye’nin 
derin kökleriyle ve şerefli geleceğiyle bu-
luştuğu bir sevinç günüdür. Zira, AK Parti; 
sadece, ama sadece milletimize yaslanan 
bir partidir. AK Parti’nin mayasını millet 
atmıştır. AK Parti’nin hamurunu millet yo-
ğurmuştur. AK Parti’nin kumaşını millet 
dokumuştur. Bu yüzden çabalarımızın se-
meresi, başarılarımızın bereketi ülkemize 
ve milletimize aittir. 
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Sevgili AK Partililer... değerli arkadaşlar...

AK Parti, birbiriyle kan uyuşmazlığı olan 
geçmişteki sentezlerden bir sentez, geç-
mişte yaşanmış ve çözülmüş koalisyon-
lardan bir koalisyon değildir. AK Parti, 
milletimizin müştereklerinden oluşmuş 
ma’şeri vicdanının sesidir. Bu ses “ortak 
iyi” etrafında oluşmuş yepyeni bir organiz-
madır. Bu organizmayı milletimizin eliyle 
biz oluşturduk. Milletimizin ortak değer-
lerinden hareket ettik, siyasi zeminimizi 
milletimizin kale gibi durduğu yer olarak 
tanımladık. Bu yüzden durmadan “müşte-
rek akla”, birlikte düşünmeye ve ortak vic-
dana vurgu yaptık. Böylece, AK Parti, çatış-
ma alanlarında değil, uzlaşma alanlarında 
siyaset üreterek gerilim siyasetini tasfiye 
etmiştir. Bu, milletin siyasete dönüşünün 
de başlangıç noktasıdır. 

Değerli arkadaşlar…

Bugüne kadarki çalışmalarımız,  AK 
Parti’yi kurarken dile getirdiğimiz temel 
bir iddiamızı daha doğrulamıştır. Bu iddia, 
partimizin “fikir siyaseti” ile “siyasi pra-
tikler” arasındaki kronik gerilimi ortadan 
kaldıran bir siyaset üretmeye kararlı oldu-
ğudur. AK Parti iktidarlarından önce, fikir 
temelinde siyaset yapmak siyaseti radikal-
leştirmek ile eş anlamlı hale gelmişti. Buna 
karşılık kitle partisi oldukları iddiasında 
olanlar ise, merkez partisi olmayı fikirsiz 
ve içeriksiz bir siyaset yapmakla özdeşleş-
tirmişlerdi. Birinci tavır siyaseti ideolojik 
önyargılara mahkum ederken, ikinci tavır 
siyasi partileri rant dağıtım aracı haline 
getiren “siyasi şirket”e dönüştürmekteydi.

AK Parti ise siyasetin doğasını doğru 
okuyarak, gerçek siyasetin manasını de-
rinden kavrayarak, “fikir siyaseti” teme-
linde kurulmuştur. Kendini “muhafazakar 
demokrat” olarak tanımlayan partimiz, 
muhafazakar düşünce ile siyaset pratikleri 
arasında güçlü bağlantı noktaları kurarak, 
Türkiye’nin önüne yepyeni bir siyasi pers-
pektif sunmuştur. Böylece milletimizin 
değer sistemi ile siyasi aklın işleyişi iç içe 
geçmiştir. AK Parti’nin “Muhafazakar-De-
mokrat” çizgisi, “toplumsal merkezi” kav-
rayan bir hat üzerinde şekillenmiştir. Böy-
lece AK Parti, bir yandan eskimiş merkez 
anlayışını tasfiye ederek yepyeni bir siyasi 
merkezin kurulmasını sağlamış ve aynı za-
manda da kendi siyasal varlığını merkezin 
yeni adresi olarak inşa etmiştir.

Siyasetin dirilmesi, siyasetsizleşmenin 
sona ermesi, çağdaş toplumların siyasal 
donanımlarıyla donanmış bir siyasal or-
tamın ortaya çıkması bu sayede olmuştur. 
Etnik, dini ve bölgesel milliyetçilikleri 
siyasetteki “kırmızı çizgi”leri olarak ilan 
eden AK Parti, “muhafazakarlık eksenli 
çağdaş bir kitle partisi”nin nasıl olacağını 
da tüm dünyanın önüne bir model olarak 
koymuştur. Partimizin misyonu, “toplum-
sal merkez”in değer ve taleplerini siyasetin 
merkezine taşımak ve bu suretle devlet ile 
toplum arasında oluşan mesafenin doğur-
duğu problemleri gidermektir. Bildiğiniz 
gibi bizden önce, “siyasi merkez”, dinamik 
ve güçlü toplumsal taleplerden kopmuş, 
sterilleşmiş ve hiçbir şey ifade etmeyen içi 
boş bir kabuğa dönüşmüştü. Toplumsal 
merkez ise siyasetten umudunu kesmiş bir 
biçimde, dinamizmini sakatlayan siyaset 
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karşısında kendi başının çaresine bakma-
ya çalışıyordu. Toplumun ekonomik ola-
rak daha üst yerlerde kümelenen kesimleri 
ile geniş halk yığınları arasında buluşma 
noktası kalmamış gibiydi. Ortak bir dil, or-
tak bir heyecan ve ortak hedefler sanki bu 
ülkeden sürgüne gönderilmişti.

Yıllardan beri bu konu üzerine çok şey 
söylendi. Yıllar boyunca bu aksaklığı gi-
derecek adımlar atılması için siyasi elitler 
tarafından birçok proje üretildi. Fakat 
elitlerin başaramadığını, aziz milletimiz 
bir “Anadolu hareket”i oluşturarak başar-
dı. Milletin taleplerinden doğan AK Parti; 
toplumun çevresiyle merkezini buluştur-
du. Toplumsal merkez ile siyasi merkezin 
sökülmüş dikişlerini yeniden dikerek, yep-
yeni, canlı ve sağlıklı bir merkez inşa etti. 
Cumhuriyetçiliğin değerleri ile demok-
ratlığın değerleri arasında yıllar boyunca 
oluşturulan suni gerilimlere son veren ger-
çek bir Türkiye zemini AK Parti sayesinde 
siyasal alanda yer buldu. Cumhuriyetçilik 
ve demokratlık arasında bir çelişki değil, 
esasında bir sinerji olduğu açıkça görüldü.

AK Parti, Türkiye Cumhuriyet tarihinde, 
“siyasal akıl” ile “milletin talepleri” arasın-
da en sağlam köprüleri kuran en büyük 
harekettir. Milletin siyasetten beklediği 
“erdem”, ve siyasetin millete sunması ge-
reken “vizyon” el ele ve kol kola Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bekası ve toplumumuzun 
müreffeh geleceği için atağa kalktı. Siyasal 
akıl adına milletin taleplerini görmezden 
gelme veya milletin taleplerini istismar 
ederek siyaseti “radikalleştirme” devri son 
buldu. Bu büyük açılım ve bu büyük özgü-

ven sayesinde Türkiye, kendini kendisi ya-
pan değerlerle, evrensel değerler arasında 
kutuplaşma üretmekten, sahte gerilimlere 
yuvarlanmaktan süratle uzaklaştı.

Artık Türkiye, yerli değerleri ile evrensel 
değerler arasındaki uyumu en verimli nok-
talarda yakalıyor, böylece, esasında mille-
timizi millet yapan değerleri önümüzde 
büyük bir okyanus gibi akan yüzyıla en 
doğru şekilde taşımanın kapısını açıyoruz. 
AK Parti, kısa siyasi ömrüne çok önemli 
başarılar sığdırmıştır. Türkiye’yi parlak 
yarınlarına taşıyacak bir siyasi hareketin, 
bir siyasi iradenin merkezi olmuştur. Tür-
kiye siyasetinde yepyeni bir sayfa açan 
bu millet kararı, AK Parti’nin kimliğinde, 
Türkiye’nin önünü açacak olan yenileşme 
perspektifine, değişim hedefine, istikrara 
ve güvene, insanının sesine sağırlaşmaya-
caktır. O sese sadakatle bağlı kalacak bir si-
yaset anlayışına tek başına iktidar yolunu 
açmıştır. Bu hepimizin rüyasıydı, bu rüya 
gerçek oldu ve artık yarınlara doğru bir 
küheylan gibi koşuyor.

Değerli arkadaşlar...

Şunu herkes bilsin ki bizim siyasetimiz, 
genlerinde “Önce Millet” anlayışının te-
zahürlerini taşıyan bir düşüncenin siya-
setidir. Temel önceliğini “millet” olarak 
belirleyen bir siyasi partinin, marjinal ve-
himlere ve art niyetli kehanetlere kanarak 
“tam demokrasi” ısrarından vazgeçmesi 
düşünülemez. Türkiye’yi yerinde saydır-
mak, geriye götürmek isteyen, demokrasi-
yi ve hukuku, hatta Cumhuriyeti halktan 
esirgeyen statükocu ve otoriter çabalar 
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beyhude çabalar olarak kalacaktır. Bizim 
tam demokrasi hayalimiz, sadece Avrupa 
Birliği standartlarına daha kolay uyum 
sağlamak için değil, Türkiye’yi insanlık 
onuruna sahip çıkan ve çocuklarının ge-
leceğe umutla baktıkları bir ülke haline 
getirebilmek içindir.

Bu konuda çok yol kat ettiğimize inanı-
yorum; ama Allah’ın izniyle aldığımız 
bu mesafe, bundan sonra alacağımız me-
safelerin yanında çok küçük kalacaktır. 
Vurguyla söylüyorum: Bizler, insanımıza 
bakarken kafamızda bir “yurttaş şablonu” 
olmaksızın bakıyoruz. Türkiye Cumhu-
riyeti kimliğine sahip her bir vatandaşı-
mızı aynı şefkat ve saygıyla kucaklıyoruz. 
Anadolu’nun her köşesini Ankara’ya aynı 
mesafede görüyoruz. Biz önce millet der-
ken, milleti bir bütün olarak kavrıyor ve o 
bütünün renklerini birbirinden ayırmıyo-
ruz. Ben hala aynı rüyayı görmeye devam 
ediyorum: Bayrağımızın dalgalandığı her 
yerdeki insanımızı, daha yüksek refaha 
kavuşturmak, her vatandaşımızı aynı hak-
larla donatmak, her çocuğumuzun önüne 
aynı umutlu ve ışıltılı geleceği koymak 
istiyoruz. Ben hala aynı rüyayı görmeye de-
vam ediyorum: Bilimsel üretimi ideolojik 
saplantılardan kurtulmuş, dünya çapında 
bilim üreten üniversitelere kavuşmuş bir 
Türkiye için çalışıyoruz. Ben, Türkiye için 
büyük rüyalar görmeye devam ediyorum. 
Kendi içinde küçük tartışmalardan kurtul-
muş, dünyanın çatışma bölgelerinde barış 
ve istikrar misyonu olarak etkili görevler 
üstlenmiş bir Türkiye için gecemizi gün-
düzümüze katıyoruz.

Bizler; kadının hukukunun tam olarak 
korunduğu, kadının topluma her alanda 
daha çok kılavuzluk ettiği ve daha çok 
katkıda bulunduğu, çocuklarımızın ve 
gençlerimizin geleceğinin teminat altına 
alındığı, eğitimde ve çalışma hayatında 
fırsat eşitliğinin sağlandığı, alın terinin 
hakkını tam olarak aldığı, sanatın ve kül-
türün baş tacı edildiği, sanatçıların ve kül-
tür adamlarının haklarının korunduğu ve 
gerçek saygıyı gördüğü bir Türkiye’nin rü-
yasını görüyoruz. Ben Türkiye için gördü-
ğüm rüyaların dünyanın iyiliğine hizmet 
edeceğini de biliyorum. Gördüğüm rüya, 
medeniyetler çatışmasının dünyayı bir ala-
cakaranlık kuşağına çevirmeye çalışması 
karşısında, AB’ye girmiş bir Türkiye’nin 
“medeniyetler buluşması”nın en sağlam 
köprüsü olacağını tüm canlılığıyla gösteri-
yor bana...

AK Parti’ye ruh veren rüya, çatışmaların 
rekabete, gerilimlerin verimli diyaloglara, 
ideolojik ön yargıların nefes açan projelere 
ve kutuplaşmaların demokratik uzlaşma-
ya dönüştüğü, bir rüyadır. Ve bu rüyamın 
sadece rüya olarak kalmadığını, gerçeğe 
dönüşmeye başladığını, rüyaların gerçek 
olduğunu da görüyorum. Bu kongre bu-
nun canlı ispatıdır, bu salon gerçeğe dönü-
şen rüyaların şahididir!

Değerli AK Partililer... sevgili dostlar…

Bizim siyasetten muradımız, Türkiye’ye, 
Türkiye’de yaşayan insanlara, bu toprak-
lara sinen medeniyet düşüncesine hizmet-
ten ibarettir. Bütün çabamız, dünyanın en 
kritik coğrafyalarından birinin üzerinde 
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bulunan bu ülkeyi, yaşadığı sıkıntılardan 
kurtararak bir daha asla dara düşmeye-
ceği bir güce ve esenliğe kavuşturmaktır. 
Siyaseti, sadece siyaset yapmış olmak için 
değil, mutlu ve müreffeh bir Türkiye ate-
şini ve heyecanını içimizde hissettiğimiz 
için yapıyoruz. Biz, gece gündüz koşturur-
ken, bizimle aynı heyecanı taşımayanların 
Türkiye’yi durdurmak istediğini görü-
yorsunuz. Ama biz, Türkiye’yi dünyanın 
parlayan yıldızı yapmadan, çıktığımız bu 
yoldan asla geri dönmeyeceğiz. AK Parti si-
yasetinin en dirençli olduğu nokta da işte 
bu noktadır. 

Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, yüce mille-
timizin hissiyatını Türkiye’nin yönetimin-
de temsil etmek üzere AK Parti çatısı al-
tında toplandık. Parti olarak misyonumuz 
budur. O hissiyatı oluşturan değerler, par-
timizin siyaset üretirken basacağı zeminin 
de temel değerleri oldu ve bundan sonra 
da olacaktır. Tarihimiz boyunca bu toprak-
larda bir çok medeniyetler inşa etmiş olan 
o değerler, inanıyorum ki bizim siyasetimi-
ze de ilham verecek, kaynaklık edecektir. 
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün milletimizin önüne koydu-
ğu muasır medeniyet seviyesinin üstüne 
çıkma hedefine doğru yürürken, o değer-
ler bizim en sağlam dayanağımız olacaktır.

Bizi Türk siyasi hayatındaki diğer partiler-
den ayıran önemli bir fark, milletimizin 
çağlar boyunca sahip çıktığı bu değerlerle 
siyasi akıl arasında gerçek bir buluşmayı 
üretmiş olmamızdır. Biz, Türkiye’nin ge-
leceğinin bu değerler ışığında aydınlana-
bileceğine sonuna kadar inanan bir siyasi 

kadroyuz. İşte bunun için ısrarla AK Parti, 
bir koalisyon değil; bir bütünlüktür, diyo-
ruz. Türkiye böylesi büyük bir bütünlüğü 
uzun zamandır göremediği için, bunu koa-
lisyon zannedenlerin, analiz araçlarının ne 
kadar eskimiş olduğunu ve yeni durumu 
kavramaktan ne kadar uzağa düştüğünü 
her gün görüyoruz.

Biz, millete ait değerleri yıllar yılı suiis-
timal ederek, boş tekerlemelerle siyaset 
ürettiğini zannedenlerle de asla aynı çiz-
gide olmayacağız. Biz bu kadim değerlere, 
insanlığın ulaştığı en son ve en bütünsel 
evrensel değerlerini katarak bugünün 
ihtiyaçlarına cevap verecek çözümler 
üretiyoruz, yarının dünyasında kendisine 
yer bulacak bir siyasi olgunluk çizgisini 
yakalıyoruz. Hiçbir zorluktan yılmaya-
cağız, Türkiye’nin geleceği için yararlı 
olacağına inandığımız adımları atmaktan 
asla çekinmeyeceğiz. Siyasetin kirlenme-
sine, yolsuzlukların alıp başını gitmesine, 
geleceğimizin hortumlanmasına, devletle 
millet arasında güven bunalımlarının ya-
şanmasına ve Türkiye’nin adım atmasını 
engelleyecek asırlık kısır çekişmelere asla 
izin vermeyeceğiz. Birilerinin öteden beri 
sürdürdükleri anlayışlarına da son veriyo-
ruz artık.

Yolsuzluklarını ve usulsüzlüklerini örtbas 
etmek için rejim bunalımı çıkarma oyu-
nu oynayanların bu zevksiz oyunlarının 
son kullanma tarihi geçmiştir. Türkiye, 
Anayasasında belli olan değişmez ilkelerle 
yoluna yürümeye kararlıdır. Hiç kimse, 
yaptıkları yolsuzlukların ve usulsüzlükle-
rin ortaya çıkmasını engellemek için rejim 
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üzerine bir tartışma çıkarmaya girişmesin. 
İşini iyi yapmayan siyasetçi, rejim bekçili-
ği yapmaya, milletin verdiği emaneti istis-
mar eden bürokrat milliyetçilik kisvesine 
bürünmeye, yolsuzluk yapan işadamı dev-
letin temel nitelikleri üzerinden polemik 
üretmeye, kalkışmasın.

Buradan bir kere daha ilan ediyorum ki, 
milletin kanını emen bu oyunların son 
kullanma tarihi geçmiştir. AK Parti olarak 
milletimize; siyasetin temiz kalacağına, 
Türkiye’nin önünün açılacağına, çocukla-
rımıza mutlu bir gelecek hazırlanacağına 
dair söz verdik. Bu söze, sonuna kadar 
sadık kalacağımızdan kimsenin şüphesi, 
endişesi olmasın. Siyaset çatısı altında ge-
çireceğimiz her anın Türkiye’ye adanaca-
ğına dair, kendim ve sizler adına milletime 
bir kez daha söz veriyorum. AK Parti’nin 
tek sahibi millettir, bunu kimse aklından 
çıkarmasın.

Kardeşlerim… dostlarım… arkadaşlarım...

AK Parti sayesinde, yani sizler sayesinde-
dir ki, Türkiye artık o mecalsiz ve hasta 
Türkiye değildir. Yönetilemeyen Türkiye, 
adeta küllerinden yeniden doğmuştur. 
Yöneten demokrasi, Türkiye’yi ayağa kal-
dırmıştır. İşte, o şahlanışın semeresidir 
bu kongre... Bu kongre, milletle birlikte 
yürüyüşümüzün olgunluk noktasıdır. 
Geldiğimiz noktada durmayacak çok 
daha ulvi gayelere, çok daha büyük he-
deflere varacağız. Hedefimiz, tam adalet 
ve tam kalkınmadır. Kimseyi hor görme-
yen, siyasal ahlakı özümsemiş, milletin 
talepleriyle bütünleşmiş herkese kapımı-

zı açarak büyük bir buluşmayı gerçekleş-
tirdik. 

Bu ilkelerle kaostan, gerilimden, krizden, 
kavgadan ve bunalımdan ülkemizi kurta-
rıp yeni ufuklara doğru yol almasını sağla-
dık. Toplumu ayrıştırarak değil, toplumda 
zaten var olan bütünlüğü sahiplenerek 
siyasetimizi inşa ettik. Bu nedenle AK Parti 
olarak kimliğimiz, Türkiye’nin kimliğidir. 
Muhafazakar demokrat kimliğimizi, sta-
tükonun muhafazasını sağlayan partilerle 
karıştıranlar bu kongreye bakarak bizim 
renklerimizi anlayabilirler. Biz, demokra-
tik rejimi, temel insan hak ve özgürlükleri-
ni, hukukun üstünlüğünü, serbest piyasa-
ya dayalı ekonomik düzeni, sosyal adaleti 
ve barışı esas alan bir partiyiz.

Değerli AK Partili dostlarım… kardeşlerim...

Çok kısa bir zaman içinde, bir siyasi olu-
şumdan bir partiye dönüştük. Kısa bir za-
man içerisinde başka hiçbir partiye nasip 
olmayan bir teveccüh gördük, tek başına 
iktidar olma onuruna eriştik. Türkiye’yi 
kabus dolu günlerden çekip aldık. Siyase-
te işlerlik, ekonomiye ferahlama, devlete 
barış, milletin pek çok derdine de çözüm 
getirdik. Her zaman söylediğim gibi, to-
humken fidana, fidanken ağaca, ağaçken 
ormana dönüştük.

Bu bereketli yolculuğun sonunda bugün 
ilk Büyük Kongremizi hep birlikte yapıyor 
olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu adımla 
birlikte, öngördüğümüz parti yapılaş-
masına ve kurumsallaşmaya dair eksik-
lerimizi tamamlamış oluyoruz. Bundan 
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sonra mazeretimiz yoktur. Bu mükemmel 
binayı kendisinden beklenecek siyaset 
zenginliğiyle donatmalı, süslemeliyiz. 
Dünyanın parmakla göstereceği icraatlara 
imza atmaya, Türkiye’nin iki binli yıllarına 
damganızı vurmaya hazır mısınız? Mille-
tin yüzünü güldürecek bir siyasete sonuna 
kadar sahip çıkmaya hazır mısınız? Gece-
nizi, gündüzünüzü Türkiye’nin refahı ve 
mutluluğuna feda etmeye hazır mısınız? 
Allah utandırmasın.

Tarihte çok badireler atlatmış bir coğrafya-
da yaşıyoruz; büyük sıkıntılara fedakarca 
katlanmış yüce gönüllü bir milletimiz ve 
bizi bir arada sımsıkı tutan ortak değerle-
rimiz var. Çağları aşıp gelen bu birikime 
hepimiz güvenmeliyiz. Dünya üzerinde 
yaşanan pek çok dramatik olaya karşılık, 
insanlık bir yandan giderek artan bir 
bağlılıkla barış fikrini sahiplenmektedir. 
Türkiye tarihi boyunca olduğu gibi bugün 
de devleti ve milletiyle aynı barışçı nok-
tadadır. Dostlara güven, düşmana korku 
veren güçlü askeri varlığımızın temel ga-
yesi barışı korumak, barışın örselendiği 
zamanlarda da yeniden tesisini sağlamak 
olmuştur.

Ülkemizin güvenliği ve menfaatleri aksini 
zorunlu kılmadıkça, bu temel felsefeye 
tümüyle sadık kalacağımız bütün dünya 
tarafından bilinmelidir. Türkiye’nin dün-
yada ve özellikle içinde bulunduğu bölge-
de, barış fikrinin en sağlam savunucusu 
olmaya devam edeceğinden kimsenin 
şüphesi olmamalıdır. Birlikte uygarlıklar 
oluşturduğumuz yakın çevremizle, kom-
şularımızla iyi ilişkilerimizi geliştirerek 

korumayı, komşuluk ve kardeşlik hukuku-
nun gereklerine tam olarak riayet etmeyi 
dış siyasetimizin temeli sayıyoruz. Ancak 
bu duyarlı çizgimizin, Türkiye’nin ali men-
faatlerine halel gelmesi noktasında bir za-
fiyete dönüşmesine izin vermeyeceğimizi 
de herkesin bilmesi gerekir.

Değerli kardeşlerim…

Unutmayınız, milletimizi arzularına ka-
vuşturabilmek için, ülkemiz sizlerin ön-
cülüğüne ihtiyaç duydu. Milleti anlama 
güçlüğü çekenler, bizi de anlama güçlüğü 
çektiler. Merkezin neresinde olduğumu-
zu, doğuya ve batıya nasıl baktığımızı 
sorgulamakla kalmadılar, niyetlerimizi 
dahi sorguladılar. Oysa AK Parti, onların 
aradığı yerde değil, Türkiye’yi büyütme 
arzusundan, halkın demokrasi talebinden, 
temiz ve dürüst bir yönetim isteğinden 
doğdu. AK Parti, önce milletin vicdanın-
dan, aklından, basiretinden doğdu. Bizi 
analiz edenler, milletimizin hayatına, ya-
şama biçimine bakmalıdırlar. Biz sadece 
halkımızın bize emanet ettiği bu imkanı, 
ülkemizin adaletle kalkınması için en iyi 
şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. 

AK Parti, Türkiye’de sahici bir demokra-
sinin, bütün normlarıyla birlikte hayata 
geçirilmesine yönelik bir kararlılığı temsil 
etmektedir. Uzun yıllardır çarpık şekilde 
işleyen Türk demokrasisinden nemalanan 
bazı zümreler kendi çıkarlarını korumak 
için, AK Parti’yi mesnetsiz iddialarla itham 
edebilirler. Buradan bir kez daha ifade edi-
yorum ki, partimizin gizli bir gündemi ve 
amacı yoktur. Amacımız ve niyetimiz bel-
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lidir. Bu amaç, milletimizi hak ettiği özgür-
lüğe ve refaha kavuşturmaktır. Elbette her 
insan gibi mukaddeslerimiz var. Ancak, 
siyaseti bu mukaddes değerler üzerinden 
yapmıyoruz. Her inanca, her kültüre, her 
kimliğe “eşit yakınlıkta” duruyoruz. 

Türkiye’nin demokratikleşmesine hizmet 
edecek çabalarımız, “niyet okuyucular” 
tarafından engellenmeye çalışılıyor. Fakat 
biz bunlara itibar etmedik, bundan sonra 
da etmeyeceğiz. Zira AK Parti, adalet ve 
kalkınma kavramlarını meşale yaparak 
Türkiye’de tükenen umutları diriltmeye 
başladı. Şimdi hayatın her alanında bü-
yümenin ve gelişmenin, üretmenin ve 
ürettiğinin karşılığını almanın heyecanı ve 
dinamizmi hissediliyor. Türkiye’nin dört 
köşesi bir şantiye alanına dönüyor, kalkın-
ma hamlesi bütün alanlarda hissediliyor. 

Türkiye’nin yollarını açıyoruz. Şehirleri 
birbirine bağlıyoruz. Bütün üretim sek-
törlerini ayağa kaldırıyoruz. Her şeyi 
devletten bekleyen, devlete ise “bugün git 
yarın gel” anlayışını egemen kılan yönetim 
biçimini tarihe gömüyoruz. Bu yönetim 
anlayışı sayesinde toplum yeniden güven 
zeminine oturdu. Yolsuzluk ekonomisinin, 
siyasal kirlenmenin ve yozlaşmanın ça-
nına ot tıkadık. Ülkenin alın-terini emen 
sülükler, halkın karşısında bir bir mahcup 
olmaya başladılar. 

Hatırlayınız, Türkiye ne büyük bir kaosa 
ve girdaba sürüklenmişti. Türkiye yalnız-
ca kötü yönetilmiyor, ‘artık yönetilemez’ 
deniliyordu. Koalisyon hükümetinin or-
taklarının her biri ağzını açtıkça yeni bir 

kriz ortaya çıkıyordu. Bakanlar Kurulu 
artık toplanamıyordu. Herkesin dilinde 
birbirinden kötü felaket senaryoları vardı. 
“Türkiye Arjantin olur mu?” diye sorulu-
yor, ülkenin ufku karartılıyordu. Yönetici 
kadronun tamamı köhne bir siyaset çizgisi 
üzerindeydi, ülkemizin eli kolu bağlanmış-
tı. 

İşte ülkemizi o girdaptan, o karanlık deh-
lizden ve o umutsuz günlerden çıkarıp bu-
günlere getirdik. Bu şerefi bize bahşeden 
Allah’a hamd, milletimize teşekkür ediyo-
ruz. İş başı yaptığımız gün bu millete ve 
bu ülkeye layık olmaya çalışacağımızı, mil-
letin şerefli emanetine asla ihanet etme-
yeceğimizi söyledik. Nitekim, iddiamızın 
altında kalmadık. Çok kısa bir sürede AK 
Parti ülkemizin kararan bahtını ağarttı. Po-
pülizme tenezzül etmedik, günü kurtarma 
siyaseti izlemedik. Seçim meydanlarında 
verdiğimiz sözleri unutmadık. Demokra-
tik katılımı en üst düzeyde sağladık. Hal-
kın sesine kulak verdik ve bütün kararları-
mızda toplumsal mutabakat aramaya özen 
gösterdik.

Milletimizin bize gösterdiği teveccühün 
temelinde, bizim herhangi bir komplekse 
girmeden milletimizin bağrından kopup 
geldiğimizi söylememizin büyük payı var-
dır. Bu gerçeği iktidarda bulunduğumuz 
aylar boyunca hiç aklımızdan çıkarmadık. 
Milletin emanetini taşımanın ağır sorum-
luluğunu hiç unutmadık. Meclisimizi 
sabahlara kadar açık tutarak Türkiye’nin 
yıllardır ihtiyaç duyduğu hukuki düzenle-
meleri rekor bir hızla çıkardık. Ekonomi-
mizi toparlayarak dengeleri yeniden yer-



197

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-1

lerine oturttuk. Türkiye’nin menfaatlerini 
korumak, ilişkileri geliştirmek ve ticaret 
imkanlarını zorlamak için ülke ülke do-
laştık. Avrupa Birliği sürecini görülmemiş 
şekilde hızlandırdık, Türkiye aleyhine 
öne sürülen bütün bahaneleri teker teker 
ortadan kaldırdık. Böylece Türkiye’nin en 
büyük ve en ileri demokratik dönüşümü-
nü gerçekleştirdik. Devlet yönetiminde 
kurumların birbiriyle uyumlu ve diyalog 
içerisinde hareket etmelerine zemin hazır-
ladık. Gerilimi tırmandırmadık. Polemik-
lere kapılmadık, birilerine laf yetiştirmeye 
çalışarak Türkiye’nin meselelerine ayır-
mamız gereken vakti çarçur etmedik. Asla 
partizanlık yapmadık, ihtiyacı olana gön-
lündeki partiyi sormadık. Şehirlerimizi, 
mahallelerimizi bize oy veren-vermeyen 
diye ayırmadık. Bulunduğumuz makamın, 
üstlendiğimiz sorumlulukların gereğini 
yerine getirirken Türkiye’nin hükümeti 
olduğumuzu unutmadık.

Bu gayretlerimiz sonucunda, büyük zor-
luklar ve sıkıntılarla geçen bir dönemin 
ardından iktidarda eriyen bir parti konu-
muna düşmedik. Oy oranını yükselten bir 
iktidar partisi haline geldik. Çalıştık ve 
milletimizden ödülümüzü aldık. Daha da 
çok çalışarak milletimizin gönlündeki ye-
rimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. 

Değerli AK Partililer… sevgili dostlar…

Henüz yolun başındayız ve her birimize 
düşen sorumluklar var. Lütfen tek tek so-
rumluluklarımızı ihmal etmeyelim. Her 
AK Partili Türkiye’nin yükünü omuzların-
da hissetmelidir. Toplumsal huzurun ve 

refahın katlanarak büyümesi için, vatan-
daş ile devletin arasındaki mesafenin ka-
panması için bireysel sorumluluklarımız 
çok büyüktür. Bizler, partizanlık yapama-
yız, ülkemizin bütünlüğünü gözden kaçı-
ramayız. Bizim yaptığımız siyasetin ahlaki 
vechesi mutlaka olacaktır. Zira ahlaki te-
meller üzerinde yükselmeyen bir siyaset, 
kalıcı olmayacaktır. 

AK Parti ahlaki zemini olan bir siyaset yap-
maktadır. Bu siyasetin ahlaki zemini ada-
leti tesis etmektir. Adalet, milletimizin en 
büyük özlemidir. Unutmayalım ki, adalet 
sadece yargıyla ilgili değildir. Elbette tam 
bir hukuk devletinde yargı kararları hal-
kın vicdanını yaralayıcı olamaz. Fakat ada-
let, sadece yargı alanı ile de sınırlı değildir. 
Biz, en geniş anlamıyla adaleti tesis etmeyi 
ve hakkaniyeti sağlamayı kastediyoruz. 
Anayasal vatandaşlık şemsiyesi altında, 
herkesin hukukunu kendi hukukumuz 
gibi koruyacağız. Zira biz, siyaseti bir rant 
kapısı olarak görmüyoruz. Biliyor ve unut-
muyoruz ki, bu salonlarda bizden önce 
de yüzlerce parti, yüzlerce kongre yaptı. 
Bugün eğer onlar milletin tasfiyesine uğ-
radıysa, bizim de hem var oluş gerekçele-
rimizi hem de bizden öncekilerin akıbetini 
unutmamamız gerekiyor. 

Ola ki, herhangi bir AK Partilinin başı dö-
nebilir; ola ki, baş dönmesi emaneti unut-
turabilir diye söylüyorum. Yönetimdeki 
kirlenmenin tamamen giderilmesi için, 
geçip giden karanlık ve umutsuz günlerin 
bir daha dönmemesi için, demokrasinin 
tartışılır olmaktan tamamen çıkabilmesi 
için, herkesin temel vatandaşlık haklarını 
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kullanabilmesi için daha yapılacak çok 
işimiz var. Önümüzde çok uzun bir yol var. 
Unutmayalım, henüz yolun başındayız. 
Daha birinci kongremizi gerçekleştiriyo-
ruz. Ve sakın unutmayalım ki, AK Parti, 
herhangi bir siyasi parti değildir. AK Parti, 
ülkenin geleceğinde tarihi roller oynaya-
cak, insanımızı yıllardır ertelenen talep-
lerine kavuşturacak yegane partidir. Buna 
layık olabilmek için sorumluluklarımızı 
ihmal etmeyelim. 

Değerli AK Partililer...

Türkiye’nin problemleri çözülemeyecek 
problemler değildir. Türkiye’nin kendine 
yeten bir ülke olmayı başaramamasının 
nedeni, yeraltı-yerüstü zenginliklerinin ve 
insani potansiyelinin yetersiz olması de-
ğildir. Türkiye, kaynakları haramzadeler 
tarafından hortumlandığı, kötü ve becerik-
siz yönetimlerce yönetildiği ve uzun yıllar 
kendi siyasi menfaatlerini milletin menfa-
atlerinin önüne koyan siyasetçilerin eline 
düştüğü için dönemsel zaaflara uğramış, 
hak ettiği yere gelememiştir. Ancak şunu 
herkes bilmelidir ki, yağma hasanın böreği 
burada bitmiştir; bugünden sonra milletin 
hakkı milletin dışında hiçbir odağa, kişiye, 
kuruma, çeteye yar edilmeyecektir. Dev-
let, hortumcuların birer birer yakalarına 
cesaretle yapışmaya başlamıştır; yakında 
hepsinin perçemlerinin nasıl bir bir ön-
lerine düşeceğini de inşallah hep birlikte 
göreceğiz.

Türkiye, adaleti her alanda tesis etmeden 
daha fazla ilerleyemez. Hükümetler adale-
ti her bakımdan vazgeçilemez bir öncelik 

olarak programlarına koymadan milletin 
yüzüne bakamaz. Biz adaleti partimizin 
adına koyduk; inşallah bu kavram her dile 
getirildiğinde hatırlanacak bir siyasi parti 
olma idealine de mutlaka ulaşacağız.

Değerli dostlar... 

Parti programımızda da öngördüğümüz 
gibi devlet aygıtımız ve bürokratik yapı-
mız günün ihtiyaçlarına cevap veremeye-
cek kadar büyümüş ve hareket kabiliyetini 
kaybetme noktasına gelmişti. Hükümet 
olduğumuz günden beri bu hantallığı gi-
dermek için çeşitli yapısal düzenlemeler 
üzerinde yoğun çalışmalar yürüttük. Bu 
çalışmaların bir kısmını Meclis’te yasalaş-
tırdık. Kamu yönetimi ve yerel yönetimler 
gibi çok önem verdiğimiz bazı yasal düzen-
lemeler için de gün sayıyoruz. Umuyorum 
ki yakın bir zamanda, devletimizin daha 
rahat ve verimli çalışabileceği bir hukuk-
sal noktaya gelmiş olacağız. 

Yerel yönetimlere aktaracağımız yetkilerle 
merkezin yükünü önemli ölçüde hafifle-
tebileceğiz. İş kalitesini ve verimliliği esas 
alan yeni bir personel tanımı geliştirerek, 
hem devlet kadrolarını doğru kullanma, 
hem de tasarruf imkanı sağlayacağız. Bu 
uygulamaya öncelikle en yakınımızdan 
başlayarak bazı bakanlıklarımızı birleş-
tirdik ve böylece bakanlık sayısını 38’den 
23’e indirdik. Devletin iki yakasının bir 
araya gelmesini istiyorsak, öncelikle bu 
plansız, kayırmacı ve müsrif bürokrasi 
anlayışından vazgeçmeliyiz. Şunu herkes 
bilsin ki, bundan sonra devletin en ücra 
yerlerdeki birimlerinde bile, hiçbir aksa-
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maya izin vermeyeceğiz. “Bugün git yarın 
gel” anlayışı, millet hafızasından bir daha 
dönmemek üzere sökülüp atılacaktır. Dev-
letin hiçbir birimi, asıl varlık nedeninin, 
millete hizmet etmek, milletin problemle-
rine çözüm getirmek olduğunu aklından 
çıkarmayacaktır. Asık suratlı ve hantal 
devlet gidecek, güler yüzlü ve iş bilir bir 
devlet gelecektir. “Devlet için millet” dayat-
ması bitecek, “millet için devlet” anlayışı 
yeşerecektir.

Bunu bir yere yazın, bu milletin dinamiz-
mi ve canlılığı, mutlaka devlet mekaniz-
malarına da yansıtılacak, devlet milletin 
hızını kesen bir pranga olmaktan çıkarı-
lacaktır. Bu yolda bugüne kadar Hükümet 
olarak neler yaptığımız, kongre konuş-
mamı içeren kitapçığın içinde özet olarak 
bulunmaktadır, partimizin bu çerçevedeki 
faaliyetleri de faaliyet raporu olarak siz-
lere sunulacaktır. Bu nedenle bu konuda 
daha fazla ayrıntıya girmiyorum...

Değerli arkadaşlar...

Seçimden önce gittiğimiz şehirlerde, 
konuştuğumuz meydanlarda vatandaşla-
rımıza tutamayacağı sözler veren, bol ke-
seden vaatlerde bulunanlardan olmadık. 
Onlara yapabileceklerimizi zaman belir-
terek, süre vererek sıraladık. Yıllardır laf 
üretmekten iş üretmeye fırsat bulamamış 
profesyonel siyasetçiler, kendimizi millet 
önünde bir “eylem takvimi” ile sınırladı-
ğımızı ve bunun siyasette ne kadar acemi 
olduğumuzu gösteren bir tutum olduğunu 
dillendirdiler... Oysa bu acemilik değil, si-
yasete ne derece yüksek bir bakışla yaklaş-

tığımızın işaretiydi. Milletimizle her şeyi 
açık açık konuştuk. Nasıl ki, aile içinde her 
şey konuşulursa, aynı o şekilde konuştuk. 
İlk iki yıl için kendilerinden fedakarlık 
beklediğimizi, bu zaman içinde daha fazla 
ertelenmesi imkansız hale gelen birtakım 
hukuki ve idari düzenlemeleri gerçekleşti-
receğimizi açık açık beyan ettik. Milletimiz 
bize inandı, güvendi.

Henüz iktidarımızın birinci yılını doldur-
muş değiliz; ancak milletimize verdiğimiz 
sözler konusunda alnımız ak, başımız 
diktir. Eylem takvimimiz işlemektedir. Bir 
kere daha kendilerini milletin profesyonel 
yöneticileri görenler yanılmıştır. Milletin 
evlatları haklı çıkmıştır... Bu çerçevede 
profesyonellerin sadece dillerinde olan, 
güçlü ve kararlı ekonomi politikası takip 
ettiğimizi tüm dünya itiraf etmektedir. 
Kararlı, güçlü, akılcı, dinamik ve sosyal 
eksenle güçlendirilmiş bu ekonomi politi-
kası sayesinde Türkiye kriz sarmalından 
çıkmaya başlamıştır. Ekonomimizdeki 
olumlu gelişmeler, sadece ülkemizdeki 
ekonomik çevreleri etkilemekle kalma-
mış, dünyanın dikkatini de ekonomimize 
çevirmiştir. Bu kadar kısa zamanda kriz 
şartlarının önemli ölçüde ortadan kaldırıl-
masında, geleceğe güvenle bakabilen dina-
mik ve yenilenmiş bir ekonomiye geçişte 
AK Parti hükümetinin sağladığı güven ve 
istikrar ortamının payı büyüktür.

Seçimlerden önce, ekonomi için kayna-
ğı nereden bulacaksınız, diyenlere, AK 
Parti’nin kendisi kaynaktır, demiştim, bu 
sözümüzün haklılığı her gün ortaya çık-
maktadır. Dikkatli ve kararlı bir ekonomi 
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yönetimiyle enflasyon dize getirilmiş, re-
kor seviyede düşüşler, hatta eksi ile ifade 
edilen enflasyon rakamları yakalanmıştır. 
Bu yıl için hedef lediğimiz yüzde 20’lik 
hedefi yakalayacağımız şimdiden belli 
olmuştur. Yeni hedefimiz ise 2004’ün son-
larında enflasyonu tek haneli rakamlara 
indirmektir. Piyasalar yeniden canlanmış, 
kapanan işyerleri yeniden açılmaya baş-
lamıştır. Faizde 38 ay öncesinin rakam-
larına dönülmüş, göreve geldiğimizde 
yüzde 70’ler seviyesinde olan faizler yüzde 
30’lara düşmüştür. Borsa işlem hacminde 
rekorlar kırılmıştır. İhracat Ocak-Eylül 
ayları arasında geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 33 oranında artarak 34 Milyar 
doları aşmış olup, 2003 yılının sonunda 
dış ticaret hacmimiz ilk defa 110 milyar 
doları aşacaktır.

Yüzde 5’lik bir ekonomik büyüme sağlan-
mıştır. 2003 yılının ilk yarısında Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla yüzde 5-8, Ocak-Ağustos dö-
neminde sanayi üretimi yüzde 7.7 artmış, 
kapasite kullanım oranları yüzde 80’lere 
ulaşmıştır. Türkiye’nin uluslararası itibarı 
artmış, yabancı yatırımcıların ilgisi ülke-
miz üzerinde odaklanmıştır. Öngörülen 
bütün ekonomik hedefler birer birer ya-
kalanmıştır. Vergi barışı sayesinde ekono-
mimize çok önemli girdiler sağlanmış, bu 
uygulama kapsamında 8 katrilyon liralık 
hazine alacağı yeniden yapılandırılmıştır. 

İktidarımız sosyo-ekonomik politikalara 
öncelik vererek devlet ile toplum arasın-
daki ihtilafları çözmeye öncelik vermiştir. 
SSK ve Bağ-Kur prim borçları yeniden 
yapılandırılarak 800.000 vatandaşımızın 

3.7 katrilyonluk prim borcu sorunu çözül-
müştür. Yıllardır çözümsüz bırakılan 11 
katrilyonluk Zorunlu Tasarruf Hesabın-
dan hak sahiplerine ödemeler başlamıştır. 
Büyük bir icra-haciz baskısı altında olan ve 
bir kısmı da maalesef işyerlerini kapatmak 
zorunda kalan esnaf ve sanatkarlarımızın 
kredi borcu yeniden düzenlenerek nefes 
almaları sağlanmıştır. 

Seçimlerde söz verdiğimiz üzere, çiftçile-
rimize ve denizcilik sektörüne ucuz mazot 
desteği sağlanmıştır. Rekabet gücümüzü 
ve halkın refahını artırmak için temel 
girdilerde iyileştirmeler yapılmıştır. Bu 
bağlamda, vatandaşımızın gündelik haya-
tını doğrudan etkileyen doğalgaz fiyatları 
kademeli olarak indirilmiştir. Şu anda do-
ğalgaz fiyatları Kasım 2002’ye göre yüzde 
15 daha ucuzdur. 1 Nisan 2003 tarihinden 
bu yana elektriğe zam yapılmamıştır.

Ulaşımda dev adımlar atılmakta. Halen 
7.5 saatte alınan İstanbul-Ankara arası 
tren yolunun 3 saat 15 dakikaya indirme 
çalışmaları bütün hızıyla sürmektedir. 
Hava yolu taşımacılığında “Bölgesel Hava 
Taşımacılığı” projesine start verilmiştir. 
Hükümetimiz Sosyal Devlet ilkesini vatan-
daşımıza doğrudan hissettirmiş ve bir ilke 
imza atarak, 2003-2004 öğretim yılı için 
ilköğretimdeki tüm öğrencilere ders kitap-
ları ücretsiz olarak vermiştir. Önümüzdeki 
kış mevsimi için ihtiyaç sahibi vatandaş-
larımıza 800 bin ton kömür dağıtımına 
başlanmıştır. Anadolu’yu boydan boya kat 
eden bölünmüş yolların inşası bütün hızıy-
la başlamış, söz verilen tarihlerde açılışlar 
gerçekleştirilmiştir. Halen 60 adet proje 
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kapsamında 3.607 km’lik yol yapım çalış-
maları hızla sürdürülmektedir.

Gördüğünüz gibi Türkiye’yi imkanlarıyla, 
kaynaklarıyla buluşturmakta kararlıyız. 
Daha öncede söylediğim gibi bu şölen 
gününde yaptıklarımızı tek tek sayma im-
kanım yok. Yola çıkarken “Her şey Türkiye 
için” ilkesini ülke insanımızın önüne koy-
duk ve yapamayacağımız şeyleri vaat et-
medik. Acil Eylem Planımızla Türkiye’nin 
önceliklerini tespit ettik ve o doğrultuda 
icraata başladık. Popülist politikalara te-
nezzül etmedik, halkımızı yanıltmadık ve 
kaybolan güven ve istikrar zeminini sağ-
lamlaştırmayı her şeyin önüne aldık. 

Seçimden önce halkla yüz yüze olduğu-
muz gibi, seçimden sonra da Ankara’ya 
hapsolmadık. Avrupa merkezlerinden, 
Amerika’dan, Asya’dan Uzak Doğudan 
ayağımızın tozuyla yurda döndüğümüz-
de Anadolu yollarına düştük. 15 Mart 
2003 ile 10 Ekim 2003 tarihleri arasında, 
yaklaşık 8 aylık süre içinde, kamu ve özel 
sektör olarak tam 161 tesisin ya açılışını 
yaptık ya da temelini attık. Şimdiye kadar 
yaptığımız açılışlarda toplam 25 bin 220 
kişilik istihdam ürettik. Temelini attığı-
mız tesislerin faaliyete geçmesiyle birlik-
te bu istihdam çok daha büyük boyutlara 
ulaşacaktır. Bir gün Diyarbakır’daysak 
er tesi  gün İzmir ’de olduk .  Bir  gün 
Antalya’da ertesi gün Samsunda olduk. 
Bir gün Ağrı’da, ertesi gün İstanbul’da 
olduk. Milletimizin heyecanını, acılarını, 
sevinçlerini, taleplerini yerinde, yüz yüze 
konuştuk ve paylaştık. 

Henüz yolun başındayken, büyük mille-
timizin teveccühü, sevgisi ve coşkusu en 
dar zamanlarda yüreklerimizi doldurdu. 
En zor zamanlarda, en çok bunaltıldığımız 
dönemlerde, milletimizin gösterdiği sevgi 
kalplerimizi ısıttı. Şüphesiz herkes alkış-
lamadı, herkes takdir etmedi. Türkiye’de 
halka yüksek tepelerden, fildişi kulelerden 
bakan, demokrasiyi içine sindiremeyen, 
hakkaniyet değil, adalet değil ayrıcalık 
isteyen, öyle alışmış bir zümre de var. Siz 
ne iyi yaptınız; enflasyon canavarını dize 
getirdiniz, ülkeye güven getirdiniz, gülme-
yen yüzleri güldürdünüz, sönmek üzere 
olan ocaklara umut oldunuz, demeyecek-
lerdi. Demediler... Demesinler... Zira biz, bu 
işe öfkeyle, inatla ve ihtirasla girmedik. Biz 
bu işe aşkla, sevdayla girdik. 

363 milletvekilimizle ilk toplantımızı 
yaptığımızda, milletvekili bile değildim. O 
gün arkadaşlarıma “Milletimiz sizin ken-
disine komşu olmanızı istiyor” dedim ve 
Milletvekili lojmanlarında, halktan kopuk 
bir vekilliği arkadaşlarım kabul etme-
diler. Emeklimizin, Bağ-Kurlumuzun ve 
çiftçimizin durumunu iyileştirdiğimizde, 
felaket senaryolarından ekmeklerini kaza-
nanlar, “kaynak nerede?” dediler. “Kaynak 
Türkiye’dir” dedik. Evet biz, Türkiye’nin 
imkanlarıyla Türkiye’ye hizmet ediyoruz. 
Milletimizin ortak aklı ve vicdanı olmaya 
çalışıyoruz. Bu yüzden, bizi anlama güç-
lüğü çekenlere kapılarımızı kapatmadık, 
kapatmayacağız. Bugün değilse yarın an-
laşılacağız. 

Herkesin doğrusunu anlamaya çalıştığı-
mız için, bütün doğrulardan yeni bir sen-
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tez kurmaya çalışıyoruz. En yıkıcı eleştiri-
lerle incitildiğimiz zamanlar bile metaneti 
elden bırakmadık ve bizi doğru anlamala-
rını bekledik. Kalplerimizi dahi okuyanlar 
oldu. Niyetlerimizi yargılayanlar oldu. Ait 
olduğumuz değerler dünyasını küçümse-
yenler oldu; ama sonuçta mahcup oldular. 
Allah’a şükür biz mahcup olmadık. Ha-
tırlar mısınız o zor günleri, bunaltılmak 
istendiğimiz günleri. Hatırlayınız, en zor 
zamanlarda ne demiştik: “Zamanın sahibi 
var” dedik. “Her gecenin bir sabahı vardır” 
dedik ve sabır tavsiye ettik. İşte, sabrın 
sonunda “zamanın sahibi”nin gösterdiği 
nimetler... 

Değerli arkadaşlar...

Hükümet olarak içimizde kalan tek ukde, 
sokaktaki vatandaşımızın, çalışanlarımı-
zın ve geniş toplum kesimlerinin bu olum-
lu ekonomik tablodan henüz yeterince fay-
dalanamayışıdır. İnşallah yakın zamanda 
onlar da makro ekonomik göstergelerdeki 
bu olumlu tabloyu gündelik hayatlarında 
fazlasıyla hissedeceklerdir. Bunun için 
ekonomik programımızı, bir süre daha, 
hassas ve dikkatli bir şekilde sürdürme-
miz gerekiyor. Bu tünelin ucunun aydınlık 
olduğunu ve o noktaya varış zamanımızın 
yaklaşmakta olduğunu bütün vatandaşla-
rımıza müjdelemek istiyorum. Bize inanıp 
güvenmeye devam etsinler, layık oldukları 
ücretlerle, insanca yaşama standardına 
en kısa zamanda kavuşmaları için bütün 
imkanları zorluyoruz. İnanıyoruz ki, talan 
edilen ülke kaynakları ekonomiye kazan-
dırıldığı gün, çözümsüz görünen sorunlar 
kolayca çözülecektir. Bu konuda aldığımız 

mesafeyi büyük başarı olarak bütün dünya 
takdir etmiştir. Hem iç hem de dış siyasette 
bu kararlılığı sürdüreceğiz.

AK Parti, Türkiye’nin potansiyeline ve 
gücüne yaraşır bir dinamizmle dış politi-
kada olabildiğince aktif bir siyaset izledi. 
Türkiye’nin tarihten gelen gücü, stratejik 
önemi, büyük ekonomik potansiyeli, güçlü 
toplumsal dokusu, coğrafi konumu ve kül-
türel kimliği bir arada düşünüldüğünde, 
tek boyutlu, tek seçenekli bir dış siyaset 
izlememizin mümkün ve doğru olmadığı 
açık bir şekilde görülmektedir. Bu anlam-
da biz çok boyutlu ve birbirini tamamlar 
nitelikte, stratejik derinliği olan bir siyaset 
izliyoruz.

Dış politikada statükonun dilini kullanma-
dık, Türkiye’nin dünyadaki itibarını yük-
seltmek için cesur ve kararlı adımlar attık. 
AK Parti iktidarının ilk gününden itibaren, 
bütün Avrupa merkezlerinde yürüttüğü-
müz hızlı mekik diplomasisiyle ülkemizin 
saygınlığını ve etkinliğini nereden nereye 
getirdiğimizi biliyorsunuz. Türkiye’nin im-
kanlarını Amerika’dan Çin’e, Malezya’dan 
Avrupa’ya kadar herkese anlattık. Türkiye, 
tarihi inşa eden bir medeniyet tecrübesiyle 
devletin ve toplumun üzerinde büyük mu-
tabakat sağladığı Avrupa Birliği hedefine 
her zamankinden daha çok yaklaşmıştır. 

İçeride yaptığımız hukuki düzenlemeler 
Avrupa Birliği bizi zorladığı için değil, 
kendi vatandaşlarımızın haklarını en üst 
düzeyde kullanmaları içindir. Hedefimiz 
Kopenhag siyasi kriterlerinin karşılanma-
sının çok daha ötesindedir. Milletimizin en 
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ileri demokratik haklara layık olduğu, de-
mokratik hakların hiçbir vatandaşımızdan 
esirgenemeyeceği açıktır. Türkiye’nin bu 
istikametteki kararlı yürüyüşünün bizzat 
gittiğim bütün Avrupa merkezlerinde he-
yecanla karşılandığına bizzat şahit oldum.

Irak konusuna gelince; bizim başlangıçtan 
itibaren izlediğimiz siyaset, savaşa gerek 
kalmaksızın Irak’ta barışın sağlanması 
istikametindeydi. Ancak barış yönündeki 
samimi çaba ve ısrarımız maalesef arzu-
ladığımız neticeyi vermedi. Şimdi, Irak’ta 
savaş sonrası ortamın getirdiği zorluklar 
hakim. Bu zorlukların aşılması ve Irak 
halkının bir an önce arzuladığı barış ve is-
tikrar ortamına kavuşması için üzerimize 
düşeni yapmakla mükellef olduğumuzu 
düşünüyoruz. Bu mükellefiyeti bize yükle-
yen tarih ve coğrafyadır. Eğer Türk askeri 
Irak’a gidecekse, bu gidiş bütünüyle insa-
ni ve barışçı amaçlara hizmet edecektir. 
Zaten şu anda da bunları yapmaya devam 
ediyoruz. Her gün Irak’a girip çıkan 3000 
kamyon sayesinde Irak halkının gıda 
ve ilaç ihtiyacını karşılıyoruz. Elektrik, 
benzin, su gibi hayati temel girdiler ko-
nusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu 
kesinlikle bilinmelidir ki, bizim Irak’taki 
varlığımız şiddet ve işgal içermeyecektir. 

Yeri gelmişken Ortadoğu’ya değinmeden 
geçemeyeceğim. Ortadoğu aslında uzun 
yıllardır insanlığın vicdanını kanatan bir 
yaradır. Irak probleminin yanında bölge-
deki bireysel, örgütsel ve devlet terörüyle 
had safhaya ulaşan bu çatışma, bir an evvel 
yerini barışa bırakmalıdır. Ancak bu barış, 
dış müdahalelerle gerçekleştirilemez. Ba-

rışın yolu, bölgedeki tarihi anlaşmazlıkları 
serinkanlı bir şekilde müzakere edebilecek 
demokratik meşruiyete sahip iktidarların 
iş başına gelmesinden geçmektedir... Hü-
kümetimizin ilk gününde hazır bulduğu 
sorunlardan biri de Kıbrıs meselesi olmuş-
tur. Yılların kördüğüm haline getirdiği 
Kıbrıs’ta samimi bir çözüm arayışına gir-
dik. Müzakere sürecinin kesintiye uğrama-
ması için, Kıbrıs Türk halkının var oluşu-
nu sürdürmesi bakımından hayati önemi 
olan hususlarda tavizkar olmadık.

Ama bununla beraber, Türk tarafının 
çözüm konusundaki iradesini ortaya koy-
ması ve çözümü zorlaştıran değil, kolay-
laştıran taraf olması gerektiğini de ısrarla 
vurguladık. Ancak bu konuda KKTC yöne-
timinin bu yönde attığı olumlu adımları 
görmezden gelemeyiz. Ledra Palas sınır 
kapısının açılması geçişlerin serbest bıra-
kılması, kapalı Maraş bölgesinin Güney 
Kıbrıslılara açılması, serbest ticaretin 
başlatılması gibi uygulamalara Rum yöne-
timinin de aynı hassasiyetle cevap verme-
sini beklerdik. Bize göre Kıbrıs meselesi 
iki toplumun ortak rızası ve iki toplumun 
hukukunu koruyan bir yapı içinde çözü-
lebilir. Bu konudaki ısrarımız ve çabamız 
dinamik bir şekilde devam edecektir.

Değerli kardeşlerim… değerli AK Partililer…

Neler yaptığımızı, neler yapacağımızı an-
latıyoruz ama bu yaptıklarımızı kesinlikle 
yeterli görmüyoruz. Kendimizi anlatırken 
şaşmaz ölçüyü elden bırakmıyoruz. Ken-
di kararlarımızı mutlak doğrular olarak 
kabul etmiyoruz. İnsan olduğumuzu ve 
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hata yapma ihtimalimizi göz ardı etmiyo-
ruz. Sizler de, hakkaniyet ölçüsünü elden 
bırakmayınız. Gurura kapılmayınız... Mil-
letin sevgisini, bugün olduğu gibi yarın da 
kazanmak istiyorsak, gök-kubbe altında 
hayırla yad edilmek istiyorsak, bu ülkeye 
kalıcı hizmetler yapmak istiyorsak, lütfen 
siyaset ile ahlak arasındaki temel bağlı-
lığa dikkat ediniz. Zira bizim, bir dünya 
tasavvurumuz, bir hayat anlayışımız, bir 
sonsuzluk ufkumuz var. Eğer bakışımız 
bulanır, hakikati yanlış, yanlışı hakikat ka-
bul edersek var oluş nedenimizi kaybetmiş 
oluruz. 

Düne kadar milletin talepleri ertelenirken 
bir gerekçe ileri sürülüyordu. Dünyanın 
en tuhaf mazereti: Devletin menfaatleri-
nin zaman zaman milletin menfaatleriyle 
çatıştığı söyleniyordu. Açıkça böyle söy-
lenmese de uygulama buydu. Biz, milletin 
menfaatleriyle devletin menfaatlerini 
birbirinden ayırarak değerlendirmiyoruz. 
Milletin menfaatleri ile devletin menfa-
atlerini her kim ayırıyorsa o, ayrımcılık 
yapıyordur. Biz, milletin müştereklerinin 
partisiyiz. Bir bütünlük içinde meseleleri 
ele almalıyız. Seçimi kazandığımız saat-
lerde söylediğim gibi, anayasal kurumla-
rımızı en iyi şekilde çalıştırmak, kararlı 
bir ekonomik program uygulamak, AB’ye 
tam üyelik hedefini gerçekleştirmek, siya-
setimizin temel direkleri olmaya devam 
edecektir...

AK Parti, bu bütünlük içinde Türkiye’nin 
itibarını, gücünü yükseltmeye çalışıyor. 
Türkiye’nin her yerinde aynı dili kullanı-
yor, aynı şeyleri söylüyoruz. Şimdi, daha 

ileriye doğru Türkiye’yi taşımak üzere siz-
den bir şey istiyorum. Kendinize güvenin. 
Türkiye’ye güvenin. Ve bizden Anadolu’ya 
kucak dolusu selam götürün. Yürekleriniz-
deki umudu insanlarımıza götürün...

Dostlarım, dün bitti. Bugün ne geçmişin 
karanlığına ağıtlar yakacağız, ne dünkü 
başarılarımıza destanlar yazacağız. Dost-
larım, dün bitti, geçti, gitti. Bugün, yeni 
bir gündür. Aydınlık Türkiye için, çocuk-
larımız için, gençlerimiz için, geleceğimiz 
için, yeniden yollara düşme günüdür... 
Yolumuz açık olsun. Kongremiz hepimize, 
bütün milletimize hayırlı olsun. Yüce Al-
lah, yar ve yardımcımız olsun. 
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Değerli misafirler... sevgili AK Partililer... 
Öncelikle, İstanbul İl Başkanlığımızın dü-
zenlediği ve İstanbul’un tüm renklerini 
yansıtan AKPLATFORM toplantısında 
sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir 
gurur ve memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum.

Toplumumuzun bütün kesimlerinden in-
sanlarımızın katılımıyla oluşan bu güzel 
tablo, AK Parti’nin bir farkını daha ortaya 
koyuyor. AK Parti, katılımcı demokrasinin 
en güzel örneğini bugün burada sizlerin 
katılımıyla veriyor. Bu tablo, Partimizin 
kurulduğu gün ortaya koyduğu ilkelerle, 
bir iktidar partisi olarak bugün yaptık-

AK Parti Il Başkanlığı 
AKPLATFORM Toplantısı

İstanbul | 26 Ekim 2003 
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larının ne kadar birbiriyle örtüştüğünü 
göstermesi bakımından çok önemlidir. 
Çünkü biz partimizi kurduğumuz gün, 
Türkiye’nin yaşadığı sorunların temelin-
de siyasetteki kriz halinin yattığını, idari 
sistemimizin “yönetememe” hastalığıyla 
malul olduğunu söyledik.

Türkiye’de geçmiş yönetimlerin halkın 
potansiyelini harekete geçirmek yerine, o 
potansiyelin önünü tıkayacak bir aymaz-
lıkla siyaset yaptıklarını vurguladık. O 
anlayışlar, halkın sesine sağırlaşmaktan 
ve siyaseti kendi kısır çekişmelerine alet 
etmekten vazgeçmeyince, halk iradesiyle 
siyaset sahnesinden silindiler. Yine aynı 
halk iradesi, milletin sesini kendi sesi, ül-
kesinin menfaatlerini en büyük sorumlu-
luğu, daha güçlü ve müreffeh Türkiye ide-
alini hedefi seçmiş olan AK Parti’yi büyük 
bir teveccühle iktidara getirdi.

Allah’a şükürler olsun, iktidardaki ilk yılı-
mızın sonlarına yaklaştığımız şu günlerde 
Türkiye’yi yeniden ayağa kalkmış ve ay-
dınlık hedeflerine doğru adımlar atmaya 
başlamış olarak görmenin gururunu ve 
mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. AK 
Parti hükümeti olarak; milletimize verdi-
ğimiz sözleri birer birer yerine getirmenin, 
Türkiye’yi cesaret ve kararlılıkla içinde bu-
lunduğu krizlerden çekip çıkaran icraatlar 
ortaya koymanın huzuru içindeyiz.

Değerli arkadaşlar...

İktidar olduğumuz günden bu yana, 
Türkiye’ye krizler yaşatan köhne siya-
set anlayışını değiştirmek ve Türkiye’yi 

yeniden yöneten bir idari sisteme kavuş-
turmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. 
Gerek aksayan merkezi yönetimimizi, 
gerekse bir türlü gereken etkinliğe kavu-
şamamış bulunan yerel yönetimlerimizi 
daha verimli ve fonksiyonel hale getirmek 
için tedbirler aldık, alıyoruz. Bu çalışmala-
rımız Türk devlet yapısına reform niteliği 
taşıyan mevzuat yenilikleri getirmektedir.

Merkezi idarenin görevlerini, “adalet, mil-
li, savunma, güvenlik, dış politika, maliye, 
sosyal güvenlik, milli eğitimin genel ilkele-
rinin belirlenmesi” gibi devletin asli olarak 
yürütmesi gereken hizmetleriyle sınırlan-
dırıyoruz. Bakanlıkların taşra teşkilatları-
nın görevlerinin de büyük oranda il özel 
idareleri ve belediyelere devredilmesini 
öngörüyoruz. Bu sayede, Avrupa Yerel Yö-
netimler Özerklik Şartı’nın yerellik ilkesi-
ne uygun olarak, yerel yönetimleri gerçek 
manada özerk ve demokratik bir yapıya 
kavuşturmayı amaçlıyoruz. 

Yerel yönetimlerle ilgili yeni yasal dü-
zenlemelerle merkezi idarenin, mahalli 
idareler üzerindeki vesayeti de sınırlandı-
rılmaktır. Tıpkı AKPLATFORM projesiyle 
yapılmak istendiği gibi, mahalli topluluk-
ların, sivil toplum kuruluşlarının, yöne-
time ve karar sürecine katılımına imkan 
verecek mekanizmaların oluşturulmasına 
da zemin hazırlıyoruz. Bizim bu anlayışı-
mızın halkımızın meselelere bakışına da 
önemli açılımlar getireceğini ve vatandaş-
larımızın “kapısının önüne sahip çıkmak” 
konusunda bundan böyle çok daha bilinçli 
ve katılımcı olacağını ümit ediyorum.
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Değerli misafirler...

İstanbul İl Teşkilatımızın gerçekleştirdiği 
AKPLATFORM projesinin demokratik 
hayatımızda yeni ve çok önemli bir mer-
hale olduğunu düşünüyorum. Neden? 
Çünkü AKPLATFORM ile ilk kez temsili 
demokrasi, bütün gelişmiş demokrasi 
örneklerinde yaşandığı gibi katılımcı de-
mokrasiye dönüştürülmekte ve demokra-
si serüvenimiz yeni bir boyut kazanmak-
tadır. Daha önce sürekli dile getirdiğimiz 
gibi, Partimiz bir ülkeyi yönetmekte top-
lumun sesini yansıtan sivil toplum kuru-
luşlarının ne denli önemli olduğunun far-
kındadır ve bunu bütün karar süreçlerine 
onları da dahil ederek göstermiştir.

Bugün burada toplanmamızın nedeni 
olan AKPLATFORM projesi, bu anlayışı-
mızın bir başka önemli göstergesi olarak 
hayata geçirilmektedir. Demokrasinin 
seçimden seçime oy kullanmaktan ibaret 
olmadığını artık hepimiz biliyoruz. Her 
bir vatandaşımızın, mümkün olan en 
geniş çerçevede siyasete katılmasını ve 
demokratik haklarını kullanmasını arzu-
luyoruz. Ayrıca, her İstanbullu hemşehri-
miz de, katılımcı demokrasinin imkanları 
içerisinde ve kendisinin öngördüğü kadar 
yaşadığı şehrin yönetimine katılabilme-
lidir. Türkiye’de katılımcı demokrasiden 
söz edeceksek bu hakkı ve rahatlığı insan-
larımızdan esirgememeliyiz. 

Değerli misafirler...

Hepinizin bildiği gibi katılımcı demok-
rasinin olmazsa olmaz şartı sivil bilinci 

geliştirmektir. Sivil bilincin olmadığı 
yerde farklı bilinçler ve duyarlılıklar ha-
kim olur; o zaman da kimsenin şikayet 
etmeye hakkı olmaz. Biz, AKPLATFORM 
uygulamalarıyla İstanbul’daki sivil bilin-
ci geliştirmek ve bu sivil bilince bir yaşa-
ma alanı oluşturmak noktasında önemli 
bir adım attığımıza inanıyoruz. Katılımcı 
demokrasi, ancak, “katılım, tartışma ve 
uzlaşmayla” gelişir ve yerleşir. İşte biz de 
burada sorunları hep birlikte tespit edece-
ğiz, hep birlikte tartışacak ve bir uzlaşma 
çizgisi yakalayarak çözüme kavuşturaca-
ğız. Türkiye artık dayatmacı ve “ben bili-
rimci” tavırlarla yönetilebilecek bir ülke 
olmaktan çıkmıştır.

Bundan böyle Türkiye’de iktidar olanlar, 
karar alma süreçlerine sivil toplum kuru-
luşlarını da dahil edecek ve böylelikle yö-
netimle halk arasında tam demokratik bir 
ilişki kurulacaktır. Bizim öngördüğümüz 
ve gerçekleştirme aşamasına getirdiğimiz 
yenilik budur. Bunun anlamı, iktidarı ger-
çek sahipleriyle, yani halkla paylaşmak ve 
ona rağmen oluşturulacak bir siyasetten 
kaçınmaktır. Çünkü bizim hedefimiz in-
sanımızın mutluluğudur. Siyaset bilimci 
Tocqueville’in dediği gibi “demokrasi çok 
sayıda insanın mutluluğunu kolaylaştır-
dığı için iyidir.” İnsanımızın mutluluğunu 
sağlamanın yolu, onların sesine, görüşle-
rine, sadece seçimden seçime değil, sürek-
li olarak kulak vermekten geçer.

Biz milletimize olan borcumuzun bilin-
cindeyiz ve milleti iktidara getirmek üze-
re yola çıktığımızı da asla unutmayacağız. 
İstanbul İl Başkanlığımızı AKPLATFORM 
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projesi ile attığı bu önemli adımdan dola-
yı kutluyor, buradaki konuşmaların hem 
katılımcı demokrasiyi gerçekleştirmede, 
hem de İstanbul’un sorunlarını çözmede 
önemli bir rol oynayacağına inandığımı 
ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, AK Parti Grup Başkan-
vekilleri, milletvekilleri ve grupta çalışan 
personele Macunköy’deki İller Bankası 
Tesisleri’nde iftar yemeği verdi. Başbakan 
Erdoğan, yemekte, iktidarda bulundukları 
bir yıllık sürede yoğun çalışmaları olduğu-
nu söyledi. Teslim aldıkları emaneti hep 
birlikte daha ileriye götüreceklerini ifade 
eden Erdoğan, “İnanıyorum ki bir sonraki 
ramazan çok daha iyi olacak” dedi. 

Kendisi ve milletvekillerinin iftar çadır-
larını ve fakir evlerini ziyaret ettiklerini 
belirten Erdoğan, “Yarınlarımızın nasıl 
oluşacağını hep düşündük, düşünüyoruz. 
Bu derdi dert edenler, bu ülkeye bir şey 
verebilir, dert etmeyenler veremez. Fildişi 
kulelerinden bu ülke yönetilmez. Olaylar 
yaşanarak çözülür, yaşanmadan çözül-
mez” diye konuştu. Başbakan Erdoğan, 
Türkiye’nin şu anda, geçen yıla göre çok 
daha iyi durumda olduğunu, bir yıl son-
ra daha da iyi olacağını ve bunu birlikte 
gerçekleştireceklerini kaydetti. Başbakan 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Yasama organı inanıyorum ki ülkemizin 
yarınları için duygusallıktan da öte akla, 
bilimselliğe, tecrübeye ve netice almaya 
dayalı olarak yasalarını hazırlamaktadır. 
Böylece ülkemizi, aydınlık yarınlara ha-
zırlayacak köklü adımları atıyoruz. Kısa 
bir süre önce TBMM’de Irak ile ilgili konu 
vardı. Şimdi mutabakat haklı bir şekilde 
oluştu. Samimi olunca neticeler de çok 
açık, net ortada. Biz her zaman barışın, 
sevginin, kardeşliğin teminatı olacağız, 
bunun için gayret içinde olacağız. Dün gö-
rüştüğüm bazı arkadaşlar şunu söylediler; 
Türkiye’den Bağdat’a kadar olan bütün o 
bölgede bizim ürünlerimiz satılıyor. Adeta 
orada Türkiye’nin kurulmuş ticari merkez-
leri var. Bu münasebetlerin olması lazım. 
Öbür taraftan geliyorsunuz Yunanistan’a... 
Gerek Abdullah Bey’in temasları, gerek 
bizim temaslarımız... Bu temaslar neti-
cesinde alınan neticeler var. Birkaç sene 
öncesine gidin, fazla uzaklara değil, çifte 
vergilendirilmenin kaldırılması diye bir 
şey mümkün müydü, gerçekleşti. Hava 
koridorunda iki hat vardı, bu şimdi 11’e 

AK Parti Milletvekilleri ile Iftar 
Yemeği 

Ankara | 7 Kasım 2003 
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çıkarıldı. Karşılıklı olarak nazlanırcasına 
adeta tatbikatlar yapılıyordu, bunlar karşı-
lıklı olarak kaldırıldı. Bunlar barış değildir 
de nedir? Bu görüşmeyle olur, kaçmakla 
olmaz. Masaya oturursun, netice alırsın, 
ama oturmazsan netice alınmaz. Burada 
yeri gelir sen fedakarlık yaparsın, yeri ge-
lir sen karşı taraftan fedakarlık beklersin. 
Bütün mesele nedir? Sen hakkını koruma-
sını bileceksin. Ama bunu yaparken de bu 
işte duygusallığa kaçayım da bir yerlere, 
tribünlere oynayayım havasına girmeye-
ceksin.”

Siyaset anlayışlarında “tribünlere oyna-
mak olmayacağını” ifade eden Başbakan 
Erdoğan, “Zaman zaman olur, niye olma-
sın. Seçim zamanı da tribünlere oynaya-
caksınız. Ama hiçbir zaman popülist po-
litika yapmayacaksınız. Popülist politika 
farklı bir olay, tribünlere mesaj vermek 
farklı bir olay” diye konuştu. Milletvekil-
lerinden dürüst davranmalarını isteyen 
Başbakan Erdoğan, “Hakkı sahibine teslim 
edin. Bu da tribünlere bir mesajdır” dedi. 
Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Tüm bakan arkadaşlarım yurtiçinde ve 
yurtdışında gece gündüz demeden koştu-
ruyorlar. Birileri yaparken ‘meşru’ ama AK 
Parti iktidarı yaptığı zaman ‘gayrı meşru’ 
bakanlar, şunu bilmelidirler ki eğer meş-
ruiyet kişilere göre değişiyorsa bunun ne 
akılla, ne bilimsellikle bağdaşır yanı yok-
tur. Bunun için de biz dürüst ve doğru olan 
neyse bunu yerine getireceğiz. Bundan 
asla taviz veremeyiz. Çünkü burada ülke-
mizin menfaati var, milletimizin menfaati 
var”

Ramazanın Türk milleti ve ülkesi için ha-
yırlı olmasını dileyen Başbakan Erdoğan, 
“İnşallah fakir fukara, garip gureba, işsiz, 
dul, yetim, öksüz sayısının her geçen gün 
daha azalmaya başladığı bir Türkiye’yi 
tesis etme azim ve kararlılığı içerisinde ya-
rınlara yürüyeceğiz” diye konuştu. 
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Değerli arkadaşlar... sevgili il başkanları-
mız... Hepinize en içten sevgilerimi, saygı-
larımı sunuyorum. Rahmet ve bereket ayı 
olan Ramazanınızı tebrik ediyor; hem siz-
lere, hem milletimize ve ülkemize hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum.

Bu mübarek günlerin tutulan oruçlar ve 
yapılan ibadetler dışında bir başka mânâsı 
da vardır. O mânâ, varlıklıların da yoksul-
ların hissiyatını teneffüs ederek mahru-
miyet kavramı çerçevesinde bir muhasebe 
imkanı bulabilmesidir. Bir toplumu bütün 

AK Parti Il Başkanları 
Toplantısı 

Ankara | 9 Kasım 2003 
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kılacak temel gerçek, yoksullardaki o 
mahrumiyet duygusunun varlıklılar tara-
fından hiçbir şekilde unutulmamasıdır. 
Biliyorsunuz, Ramazan ayı vesilesiyle bu 
yıl iftarları beş yıldızlı oteller, gösterişli zi-
yafet sofraları yerine, milletimizle birlikte, 
onların teneffüs ettiği havayı teneffüs ede-
rek, onların mütevazı ama bereketli sofra-
larında orucumuzu açarak geçiriyoruz. Bu 
iftar yemekleri bizim için son derece öğre-
tici ve bereketli geçiyor. Hem bu vesileyle 
insanımızın yüce gönüllülüğüne, duru in-
sanlığına, temiz duygularına bir kere daha 
şahit oluyoruz, hem de yaşadıkları şartları, 
yoksullukları ve yoksunlukları görüp ders-
ler çıkarıyoruz.

Siyaseti kimin için ve ne amaçla yaptığı-
mızı asla unutmamamız ve milletimizin 
ihtiyaç ve beklentilerinin ne olduğunun 
bilincinde olmamız için onlardan uzağa 
düşmememiz gerekiyor. Bu yakınlaşma 
ve muhasebe Başbakan olarak benim için 
ne kadar gerekliyse, bakan arkadaşlarım, 
milletvekili arkadaşlarım için ne kadar 
gerekliyse, inanınız ki sizler için de o ka-
dar gereklidir. Biliyorsunuz Türkiye’nin 
yıllar yılı ihmale uğramış problemlerini 
hale yola koymak üzere yoğun bir şekilde 
gayret gösteriyoruz; bu hizmet temposu 
içinde takdir edersiniz ki her yere yetişme-
miz, her ihtiyaç sahibinin ihtiyacına bizzat 
cevap verebilmemiz mümkün olmuyor. 

İşte bu noktada görev sizlere düşüyor; 
Anadolu’nun her köşesinde, her ilinde, 
ilçesinde, köyünde, temel önceliği millet 
olan bir siyasetin temsilcileri olduğunuzu 
unutmayınız. Sadece AK Parti’yi değil, 

Türkiye’ye ve insanımıza hizmet için 
çırpınan bir hükümeti ve bizzat Tayyip 
Erdoğan’ı temsil ettiğinizi aklınızdan 
çıkarmayınız. İftarlarınızı zengin sofra-
larında değil yoksulların arasında yapı-
nız, nerede bir muhtaç varsa imdadına 
koşunuz, nerede bir dertli varsa dermanı 
siz olunuz. Bütün vaktini iktidarın ni-
metlerinden yararlanmak için geçiren ve 
milleti kendi derdiyle baş başa bırakan o 
eski siyasi anlayışlara sakın ola ki tevessül 
etmeyiniz. Siz Türkiye için milletin sesine 
kulak veren temiz bir siyasetin, geleceği-
mizi aydınlatacak umudun ve vicdanıyla 
irtibatını koparmayan bir idrakin temsile-
risiniz, bunu da unutmayınız. Tek tek her 
birinize büyük önem ve değer veriyorum. 
Bu mübarek günler hürmetine kendinizi 
bu muhasebeden geçireceğinize, bu büyük 
tazelenme imkanını en iyi şekilde değer-
lendireceğinize ve umudunu sizlere bağ-
lamış yüce milletimize layık olacağınıza 
inancım tamdır.

Aziz arkadaşlarım...

Bir araya geldiğimiz bu tarih, partimiz ve 
bizler için bir başka yönüyle de müstesna 
bir tarihtir. Milletimizin eskimiş siyaset 
anlayışlarını tedavülden kaldırdığı ve 
temiz siyasetin temsilcisi olarak bizleri bü-
yük bir teveccühle görev başına getirdiği 
3 Kasım seçimlerinin birinci yıldönümü-
nü geride bırakmış bulunuyoruz. Bu bir 
yıllık dönem, hem partimiz için, hem de 
ülkemiz için hayırlı ve başarılı bir geçiş dö-
nemi olmuştur. Türkiye gemisi batmaktan 
kurtarılarak yeniden yüzdürülmeye baş-
lanmış, milletimizin yüreğinde uzun bir 
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aradan sonra umut kıvılcımları yeşermiş-
tir. Ekonomimiz belli seviyede bir iyileşme 
trendi yakalamış, siyasetteki kavgalarla 
vakit kaybedilmemiş, içeride ve dışarıda 
Türkiye’nin önünü açacak önemli adımlar 
atılmıştır.

Bundan sonra, yakalanan bu fevkalade 
iyimser havayı dağıtmadan, toplumsal 
huzuru baltalayacak girişimlere meydan 
bırakmadan bu yakaladığımız iyileşme 
çizgisini daha da iyi noktalara taşımak 
durumundayız. Partimiz, tepeden tır-
nağa bütün unsurlarıyla bu bir yılın 
muhasebesini en rasyonel şekilde yap-
malıdır, yapmaktadır. Sizlerin de kendi 
bölgelerinizde aynı gayretle geçen za-
manı değerlendirdiğinizi, bu bir yıldan 
gereken dersleri çıkararak yeni döneme 
bu tecrübe ve birikimle hazırlandığınızı 
biliyorum. Yaşadık ve hep birlikte şahit 
olduk, dünlerinden ders çıkaramayanlar, 
bu gafletleriyle bugünlerini de, yarınla-
rını da kaybettiler. Türkiye’nin geleceği 
için, temiz siyasetin yaşamaya devam 
etmesi için ve milletimizin umutlarının 
kırılmaması için bizler böyle olmayaca-
ğız, asla olmamalıyız.

Bu sebeple sizlerden bütün enerjinizle, 
büyük memleket sevginizle bu mukaddes 
davaya omuz vermeye aynı aşk ve heyecan-
la devam etmenizi bekliyorum. Adaletli ve 
kalkınmış Türkiye hayalimizin gerçekleş-
mesi için her günü bir öncekinden daha 
ileride tamamlamalı, her sabaha daha 
büyük bir azim ve kararlılıkla uyanma-
lıyız. Bizim siyaset anlayışımız budur ve 
biliyorum ki bu siyasete can verecek olan 

doğru siyasetçiler sizlersiniz. Bunu bilme-
yenler bu bir yıl içinde bildi, anlamayanlar 
anladı, geriye bir tek bilmek istemeyen-
ler, anlamak istemeyenler kaldı. Allah’ın 
izniyle bir yıl sonra yine böyle bir araya 
geldiğimizde onlar da teslim bayrağını 
çekmiş, AK Parti’nin Türk siyasetine açtığı 
yeni umut sayfasını içlerine sindirmiş ola-
caklardır.

Bunu barışçı çizgimizle, kararlı icraatları-
mızla, milletimizin mutluluğu için ortaya 
koyduğumuz enerjiyle başaracağız. Bizden 
kavga bekleyenler, kısır çekişmelere paça-
mızı kaptırarak köreleceğimizi umanlar ve 
tökezleyerek siyasete getirdiğimiz bu yeni 
havayı kaybedeceğimizi zannedenler inşal-
lah havalarını alacaklar. Biz Türkiye için 
hedeflerimize ulaşacağız, milletimiz için 
başaracağız, geleceğimiz için bu büyük 
medeniyet yarışını kazanacağız.

Değerli arkadaşlarım...

Biliyorsunuz önümüzde bir yerel seçim 
var. Bu seçim, partimizin iktidarda katıl-
dığı ilk seçim olacak ve bu sebeple büyük 
önem arz etmektedir. Türkiye’nin gelişimi 
merkezi idarenin yerel yönetimlerle kur-
duğu güçlü diyalog ve işbirliği ile müm-
kün olacaktır. Bu sebeple yerel yönetimleri 
çok önemsiyoruz ve önümüzdeki seçim-
lerde Türk siyasi tarihinin en büyük siyasi 
zaferlerinden birini kazanarak çıkma arzu-
sundayız. Sakın ola rehavete kapılmayınız, 
milletimizin ülkenin her köşesinde bizlere 
gösterdiği büyük teveccühü kötüye kullan-
mayınız.
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Çok çalışmamız ve çok çalışacağımızı da 
milletimize her zeminde hissettirmemiz 
gerekiyor. Bizden beklenen alel usul siya-
set değil, temiz, başarılı ve ileriye bakan 
AK Parti siyasetidir. Türkiye bize ema-
nettir, bu emaneti büyük bir sorumluluk 
duygusu ile taşıyacağınızdan şüphem yok. 
Sizler gayretinizi ortaya koyarsanız, Allah 
yardımcınız ve milletimiz destekçiniz ola-
caktır. Yolunuz açık olsun. Hepinize bir 
kere daha sevgilerimi, saygılarımı sunu-
yor, gittiğiniz yerlere selamlarımızı götür-
menizi rica ediyorum.
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Değerli arkadaşlar... Hepinizi sevgi ve say-
gılarımla selamlıyorum.

Milletimizin AK Parti siyasetini tek başı-
na iktidara taşıdığı 3 Kasım seçimlerinin 
üstünden bir yılı aşkın bir zaman geçmiş 
bulunuyor. Allah’a hamdolsun ki, bu bir 

yıl içinde AK Parti’nin Türk siyaseti için 
neden bir umut olduğunu açıklayan ge-
lişmeleri hep birlikte yaşama onuruna 
eriştik. İktidar görevinin ağır sorumlu-
luğunu üstümüze aldığımız günlerde; 
Türkiye karanlığa gömülmüş, ekonomisi 
dibe vurmuş, insanlarının geleceğe dair 

AK Parti Il Danışma Meclisi 
Toplantısı

Ankara | 9 Kasım 2003 
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bir ışık göremedikleri bir ülke haline gel-
mişti. Allah’ın izniyle bir yıl gibi kısa bir 
süre içinde bu tablo tamamen değişmiş, 
karanlıklar dağıtılmış, ekonomi ayağa kal-
dırılarak dengeye oturtulmuş, insanımıza 
yeniden umut aşılanmıştır.

Bugün artık Türkiye bütün dünyada 
dikkatle izlenen bir silkinişin, bir yeni-
lenmenin, bir tazelenmenin en parlak 
örneği olarak ışıldamaktadır. Bu gerçeği, 
dünyanın dört bir tarafına yaptığımız dış 
gezilerimizde temaslarda bulunduğumuz 
yabancı ülke temsilcilerinden bizzat du-
yuyor, müşahede ediyoruz. Bu bir gurur 
tablosudur ve AK Parti’nin kısa siyasi geç-
mişinin de ilk önemli iktidar başarısıdır. 
Allah’ın izniyle her yıl bu başarıları aşacak 
ve Türkiye’yi kendimize hedef seçtiğimiz 
tam adaletli ve tam kalkınmış bir ülke 
haline getirinceye kadar büyük bir aşk ve 
heyecanla ülkemiz için çalışmaya devam 
edeceğiz. Bu bizim milletimize sözümüz-
dür, borcumuzdur.

Değerli arkadaşlar...

AK Parti olarak bizim Türk siyasetine de 
yeni açılımlar getirme görevimiz vardır. 
Sizler de şahitsiniz, Türkiye’nin bugüne 
kadar ihmale uğramış, cesaretle üstüne 
gidilememiş ya da gidilmek istenmemiş ne 
kadar problemi varsa gidermenin gayreti 
içindeyiz. Devletin ekonomiye yük olan 
hantal yapısını değiştirmek, işlemeyen 
mekanizmaları açmak ve böylece daha 
verimli, daha işlek bir şekilde Türkiye’nin 
meselelerinin üstüne gitmek kararlılığın-
dayız. Türkiye’nin artık lüks devlet anlayı-

şıyla, savurgan yönetimlerle yoluna devam 
etmesi mümkün değildir. Önce ayağımızı 
yorganımıza göre uzatmayı öğreneceğiz, 
sonrasında yorganı büyütmenin bütün 
imkanlarını zorlayacağız. Ankara, bugüne 
kadar olduğu gibi Türkiye’nin düğüm-
lendiği yer değil, düğümlerin çözüldüğü, 
milletimizin önünün açıldığı bir başkent 
olacaktır. Bu konuda çok yol kat ettik, ka-
lan mesafeyi de kararlılıkla aşacağız.

Değerli arkadaşlar...

Gerek Türkiye’nin problemlerinin aşılma-
sında, gerek geleceğe dönük plan ve proje-
lerin hayat geçirilmesinde, gerekse siyase-
te AK Parti damgasını vuracak açılımların 
ortaya konmasında her birimize düşen 
büyük görevler var. Bu görevleri layıkıyla 
yerine getirileceğine ve AK Parti’nin siya-
setteki farklı anlayışını tabandan tavana 
her bir bireyimizin yaşatmakta olduğuna 
inancım tamdır. Bu hissiyatla hepinize 
sevgilerimi saygılarımı sunuyor, idrak et-
mekte olduğumuz bu mübarek günlerin 
ülkemize ve milletimize hayırlar, bereket-
ler getirmesini temenni ediyorum.
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Değerli arkadaşlarım…

Partimizi tek başına iktidara taşıyan 3 
Kasım seçimlerinden bu yana artık bir 
yılı aşmış bulunuyoruz. Bu zaman dilimi; 
siyaseti kilitlenmiş, ekonomisi karaya 
oturmuş, yöneticileri yönetemez olmuş, 
dış itibarı tamamıyla tükenmiş umutları 
kararmaya yüz tutmuş bir ülkeyi yeniden 

ayağa kaldırmak için aslında oldukça kısa 
bir zamandır. Ancak takdir eden de, etme-
yen de görüyor ki, AK Parti iktidarı bu kısa 
zaman içinde Türkiye’yi ayağa kaldırmayı 
başarmış, ülkesinin her bireyinin önüne 
yeni bir hedef, bir umut, bir gelecek ko-
yabilme hedefine ulaşabilmiştir. Bundan 
dolayı da Allah’a şükrediyoruz.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 11 Kasım 2003 
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Bugüne kadar aldığımız bütün mesafe-
lerin sadece bir başlangıç olduğunun da 
bilinci içerisindeyiz. Henüz milletimi-
zin yüzünü tam olarak güldürebilmiş, 
Türkiye’nin yeniden imarını tam olarak 
gerçekleştirebilmiş değiliz. Şuanda yapmış 
olduğumuz çalışmalar tamamıyla imar 
çalışmalarıdır. Tamamıyla bu insanımızın 
refahını, mutluluğunu tabana yaymak 
üzere ön çalışmalardır. Milletimiz yıllardır 
çektiği sıkıntılardan bunalmış durumda-
dır; işsizimiz iş, aşı olmayan aş, yoksulu-
muz yardım bekliyor. Bunu sadece masa 
çalışmasıyla tespit etmiyoruz. Yerinde 
bizzat aralarına karışmak suretiyle tespit 
ediyoruz. Milletimiz yıllardır çektiği sıkın-
tılardan gerçekten bunalmış durumdadır. 

Aynı azim ve heyecanla bizler bu bunalan 
milletimizin sıkıntılarını gidermek üzere 
koşturmaya devam ediyoruz. Eğer bu yol-
da kendimizi aşamazsak, eğer bu yolda 
verdiğimiz sözleri yerine getiremezsek 
milletimizi hayal kırıklığına uğratmış 
oluruz. İnanıyorum ki biz nasıl milletin 
umudu olarak bugün bulunduğumuz 
yerlere getirilmişsek, bu hissiyatı asla ze-
delemeden yolumuza uzun yıllar devam 
edecek ve milletimizi de layık olduğu 
medeniyet seviyesine getirinceye kadar 
koşumuzu aynı heyecanla, aynı sevda ile 
sürdüreceğiz.

Bu bizim siyaset sahnesindeki varlık sebe-
bimizdir; bu uzun koşuda bir an için bile 
olsa bu sebebi yitirirsek, biliniz ki varlığı-
mızı da kısa zamanda kaybeder, yitiririz. 
Türk siyasetine bakarsanız bu hatayı işle-
yenlerin, bu gaflete düşenlerin örneğini 

çok görürsünüz. Ve bundan dolayıdır ki 
işte bunlar da bedelini ağır ödemişlerdir. 
Ben bu ibret tablosunu doğrusu her gün 
kendime hatırlatıyorum; ve hergün güne 
başlarken bununla başlıyorum. Bunu siz-
ler de millete olan büyük borcumuzun bir 
gereği olarak bir tek gün bile ihmal etme-
den yapmaya devam etmelisiniz. Ancak; 
taşıdığınız zengin potansiyeli, tükenmez 
hizmet aşkınızı ve büyük memleket sevda-
nızı da asla tartışma konusu yapmayınız. 
Yaptırtmayınız. Zira, milletten aldığımız 
vekaleti, milletimizin her ferdinin huku-
kunu korumak için değerlendireceğiz. 
İktidar olmanın gerektirdiği sorumlulukla 
ülkemizin hukukuna sahip çıkacağız. 

AK Parti olarak, bu çatı altındaki sorum-
lu ve sağlam duruşumuzla milletimizin 
yüzünü asla kara çıkarmayacağımıza, 
Türkiye’yi en kısa zamanda dünyanın 
parlayan yıldızı haline getireceğimize bü-
tün içtenliğimle inanıyorum. İktidarda 
geçirdiğimiz bir yıl, bu aydınlık geleceğin 
parlak bir göstergesi ve kıvılcımıdır. Ben 
hem bu bir yıllık gelişme tablosundan, 
hem de sizlerin bu bir yıl içinde taşıdığı-
nız sağduyulu, çalışkan ve azimli AK Parti 
kimliğinden büyük gurur duyuyorum. He-
pinize Türk siyasetine örnek teşkil edecek 
bu özverili, sabırlı ve olgun siyaset tablosu 
için teşekkürlerimi tekrar sunuyorum. 

Fakir fukara garip guraba hamdolsun bu 
dönemde umudunu farklı bir şekilde artık 
yenilemeye başlamıştır. Geleceğe yönelik 
bakışı artmaya başlamıştır. Bunun en 
güzel örneklerini de değerli kardeşlerim 
son attığımız adımlarla yani 800 bin ton 
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kömürle, 1500 milyon aileye ulaşmak su-
retiyle gerçekleştirdik. Gerçekleştiriyoruz. 
Geçen yıl fakir fukara üşüyor ama inşallah 
bu yıl üşümeyecek. 500 kilo ile bir ton ara-
sında kömür gidiyor ve bu sadece kömürü 
göndermek şeklinde değerlendirilme-
meli. Biz Türkiye Kömür İşletmeleri’nin 
buradaki farklı bir şekilde devreye girişi, 
Türkiye’de unuttuğumuz kara trenin çok 
hareketli hale gelmiş olması, nakliyede 
farklı gelişmelerle orada da nakliyecilerin 
şöyle imkanlarla bu kışı hareketli geçir-
mesini vesile olması nedeniyle bu adım 
Türkiye’ye ve bütün beklenti içinde olan 
vatandaşımıza da hamdolsun bir bereket 
kaynağı olmuştur. 

Tabi bu arada 15 Eylül’de Türkiye’mizin 
dört bir yanında sıralarının üzerinde o 
vaadimiz olan -seçim meydanlarında değil 
ama süreç içerisinde- bütün yavrularımız 
ortaöğretimdeki öğrencilerimizde kitapla-
rını bulmuşlardır. Bununla da kalmadık. 
Bakın süreç işliyor, bizler söz verdik. İşte 
geldiler bu yasama dönemine girerken işçi 
sendikalarımız bize işte 13 günlük ikra-
miyeyi bayram öncesi vermek mümkün 
mü dediler. Ve biz kendilerine o akşam 
bunu vereceğimizi söyledik. Bayramdan 
önce vereceğiz dedik. Fakat şartlar daha 
iyi gelişti. Biz 13 gün değil 26 günlük ikra-
miyeyi verelim dedik ve inşallah yarın bu 
26 günlük ikramiye işçilerimize ödenmeye 
başlayacak. 

Bunu niye söylüyorum. Bu bir yaklaşım 
tarzıdır. Yani işçisinin cebindeki paraya 
göz diken bir yönetim anlayışı yok. Bir zih-
niyet yok. Bu zihniyet tam aksine imkanı 

yakaladığı anda bunu sahibine teslim etme 
idraki içerisinde olan bir siyasi iradenin 
iktidarda oluşunun ifadesidir. Farklılığı-
mız bu. 

Değerli arkadaşlarım…

Tabi biz bunlarla da kalmayacağız. Bunları 
takip eden birçok adımlarımız var. Siz-
lerden ricam; siyasetin onurlu ve büyük 
kazanımları olduğu kadar, zorlukları ve sı-
kıntıları olduğunu da aklınızdan hiç çıkar-
mamanızdır. Görüyorsunuz Türkiye’nin 
ayağa kalkmasından, sıkıntılarından arı-
narak yeniden ileri adımlar atmaya başla-
masından rahatsız olanlar var. Bu çevreler, 
her kıpırtıdan bir kriz, her küçük tartış-
madan bir büyük kavga, demokrasi içinde 
rahatlıkla konuşulup anlaşılabilecek her 
konu başlığından bir toplumsal yangın 
çıkarma alışkanlığından ne yazık ki pek 
çabuk kurtulamıyorlar.

Bazen gösterdiğimiz siyasi olgunluğun, 
demokratik tavrın ve insanî nezaketin kar-
şılığını alamadığımız durumlar da oluyor. 
Biliniz ki, bizim bu tür kötü niyetlere bu 
tür kötü niyetli gayretlere ayıracak zama-
nımız yoktur. İşimiz çoktur. Milletimizin 
umutlarının kırılması, geleceğimizin 
kararması ve ülkemizin yeniden için-
den çıkılması zor kriz ortamlarına geri 
dönmesi dışında bir şeyin endişesini de 
taşımıyoruz. İşte bunun için kötü sözlere 
kulaklarımızı tıkayacak, art niyetlileri ken-
dileriyle baş başa bırakacak, Türkiye’nin 
önüne yeni projeler getiremeyen fikirlere 
de vakit ayırmayacağız.



221

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-1

Bakınız, muhalefet parlamento içi parla-
mento dışı birçok şeyler söyleyebilir. Sade-
ce şunu söyleyeyim arkadaş bu olmazsa ne 
olur bize bunu söyleyin. Muhalefetten bu-
güne kadar siz böyle bir şey gördünüz mü? 
Söyledikleri tek şey “bu olmaz” tamam 
da ne olur bunu söyle. Olay bu. İşte şimdi 
kamu yönetimi reformunda da aynı şeyleri 
görüyoruz. Olmaz. Tamam da ne olur arka-
daş söyle. Yok, yani ceplerinde verecek bir 
şey yok. Sıkıntı buradan geliyor. Ve bunlar 
hayır muhalefeti böyle tanımlıyorlar. 

Muhalefet ülkenin geleceğine bir katılım-
dır. Muhalefet ülkenin olumlu adımlarına 
bir katkıdır. Bu konuda ne verebiliyorsu-
nuz? Onu ortaya koy. Onu ortaya koy ki 
millet de seni baş tacı etsin. Ama yok her 
şeyleri olumsuzluk üzerine kurulmuş. 
Nedir o? Beyaza kara, karaya beyaz. Man-
tık bu. Aslında bu bizi rahatlatıyor tabi, 
millet de bunu çok iyi görüyor. Ve ben siz 
değerli arkadaşlarımın da asla bu tuzakla-
ra düşmemenizi istiyorum. Bu tür şeylerle 
karşılaştığınız zaman hemen soracağınız 
peki bu olmazsa ne onu söyle. Hazreti 
Mevlana’nın güzel bir sözü var: “Gönül ay-
nası saf olmalı ki, orada çirkin suratı güzel 
surattan ayırt edebilsin.”

Yüzümüzü güzelliklere dönelim, milleti-
mizin sesine kulak verelim, çocuklarımı-
zın güzel yüzlerinden Türkiye’nin parlak 
geleceğini okuyalım, bu bize yeter. Biz 
yönümüzü güzelliklere dönersek, çirkin-
likler kendiliğinden ardımızda kalacaktır. 
Türkiye’ye bugüne kadar hayrı dokunma-
mış olanları millet zaten görüyor ve not-
larını da gayet güzel takdir ediyor. Bırakın 

onlar babadan kalma siyasetlerini üret-
meye, bir kaşık suda fırtına koparmaya ve 
gölgeleriyle konuşmaya devam etsinler.

Akşam bir sivil toplum örgütü geldi. Ve 
dediler ki biz şu şu şu konularda sizlere 
yardımcı olmaya hazırız. Ne denilir buna? 
Teşekkür ettik ve bizlerde sizlerle birlikte 
çalışmaya hazırız dedik. Beklenen budur, 
olması gereken budur. Biz bunu her sivil 
toplum örgütümüzden bekleriz. Ama 
bunu bizimle konuşmayıp ilgili bakanları-
mızla konuşmayıp bunu farklı zeminlerde 
farklı mekanlarda farklı yerlerde sadece 
ideolojilerinin gereği olarak dillendirenler 
bu ülkeye bir katkısı olanlar değildir. Tam 
aksine bu ülkenin geleceğine maalesef en-
gel teşkil edenlerdir. 

Değerli arkadaşlar...

Demokrasi siyasetin temel kavramların-
dan biridir; ama bundan da öte demokrasi 
aynı zamanda bir kültürdür. Bir ülkede 
medeni bir siyaset zemini oluşması için, 
siyaset yapanların demokratik olgunluk-
larını tamamlamış ve insani nezaketi ger-
çekten artık kendi iç dünyasına sindirmiş 
olması gerekir. İşte bizim oluşturma çabası 
içinde olduğumuz, samimiyetle inandı-
ğımız siyaset zemini böyle bir zemindir. 
Demokrasiyi bir kültür olarak içlerine 
sindirememiş olanların sergilediği basit ve 
yüzeysel tavırlar, bizim siyasi nezaketimizi 
asla zedelememelidir.

Çünkü biz Türkiye’nin emanetini omuz-
ladığımız gün, milletimize hatırlarsanız 
şunu söyledik: bizim siyasetimizde biz ve 
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ötekiler ayrımı olmayacaktır. Millete yasla-
nan siyasetimizi anlama güçlüğü çekenle-
rin dahi, zaman içinde bizi doğru anlama-
larını sabırla bekleyeceğiz. Bugün olmazsa 
yarın. Ama bizi muhakkak anlayacaklar. 
Zira, bizim temel önceliğimiz milletimizin 
tamamının hukukunu korumaktır. Bunu 
biliyorsunuz belediyelerde sergiledik. Ser-
gilemeye devam ediyoruz. Ama bundan 
önceki yönetimlerde bizim parti başka 
parti. Bu anlayışlar hakimdi. 

İktidarda olmayan partilerin belediyele-
rinin nasıl çileler çektiğini bir belediye 
başkanı olarak ben de yaşadım. İçimizde 
belediye başkanlığından gelen milletvekili 
arkadaşlarım var. Aynı şekilde yaşadılar. 
Sizler bu ülkenin herhangi bir coğrafyası-
nı, bu ülkede herhangi bir şehrin, herhangi 
bir ilçenin herhangi bir beldenin halkını, 
cezalandırma hakkına sahip değilsiniz. 
Bunu yapmadık yapmıyoruz yapmayaca-
ğız. Bu yanlışın içerisine gerek kabinedeki 
arkadaşlarım olsun gerekse bizimle şu 
anda bu çalışmanın içerisinde olan bürok-
rasi olsun düşmemelidir. 

Farklı düşünceleri her zaman için söylü-
yorum; Türkiye’nin bir zenginliği olarak 
görüyoruz. Dolayısıyla tek sesliliğe değil; 
eleştirilerin, itirazların, taleplerin çözüm 
üretmek yolunda yeni imkanlar, büyük 
fırsatlar sağladığına inanıyoruz. Daha 
önce söylediğimiz gibi, milleti ayrıştıran 
unsurlar üzerinde değil, milleti bütünleşti-
ren unsurlar üzerinden siyaset yapıyoruz. 
Zira, tam bir hukuk devleti olma idealini 
gerçekleştirmek için demokrasiyi bir 
kültür olarak yaşamak azmi ve kararlılığı 

içerisindeyiz. Bulunduğumuz makam ve 
mevkilere, temsili görev ve hizmetler icra 
etmek üzere millet tarafından getirildiği-
mizi hiçbir zaman unutmuyoruz.

Kullandığımız yetki ve imkanları, baba-
mızın tapulu malı gibi değil, milletimizin 
kutsal emanetleri olarak görüyoruz. Bu 
sebepledir ki, söylediğimiz her sözde, 
yaptığımız her icraatta, yürüttüğümüz her 
hizmette temel ölçümüz milletimizi millet 
yapan temel değerler olmuştur ve olacak-
tır. Biz bu tartışılmaz gerçeği bütünüyle 
kabulleniyor ve buradan çıkardığımız 
millet derslerini siyasetimizin ışığı, kandili 
olarak biliyoruz.

Işığını milletten almayan, milletin değer-
lerine yabancı, kitlelerin seslerine sağır 
olanlar neye yabancı kaldıklarını bir daha 
düşünmelidirler. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
sahibi, sayıları yetmiş milyonu aşan Türki-
ye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. 80 yıldır 
olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti’ni ya-
şatacak olanlar da onlardır. Yani millettir. 
Yani sizsiniz. Bu böyle biline. 

Değerli arkadaşlar...

AK Parti’yi kurduğumuz gün yaptığım 
gibi, sizleri ileriye, Türkiye’nin gelece-
ğine bakmaya çağırıyorum. Sizlerden; 
Türkiye’nin adil ve kalkınmış yarınlarına, 
tam demokrasi ile taçlanmış geleceğine 
ve korkularından arınmış huzurlu zaman-
larına imzanızı atmanızı bekliyorum. Bu 
milletin umudu sizlersiniz, Bunu unutma-
yınız. Türkiye’nin hızını kesmek isteyenler 
varsa, milletimizin huzurunu kaçırmak 
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isteyenler çıkıyorsa, kriz zamanlarını özle-
yenler oluyorsa, siyasi olgunluğunuzun ve 
demokrasi kültürünüzün bir gereği olarak 
onları sadece millete havale etmekle yeti-
niniz. Yıllar yılı, yönetemeyen politikacı-
ları, hortumlanan ekonomiyi, işlemeyen 
hantal devlet yapısını, yerle bir olan dış iti-
barımızı milletimizin önünde engel olarak 
görmeyenler, bugün o milletin önünü aç-
mak için gecesini gündüzüne katanlardan 
rahatsız oluyorlarsa, bırakınız olsunlar.

Değerli arkadaşlarım…

Tabi bugün bir iki konuyu da burada ha-
tırlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi 
hükümetimizin göreve başladığı Kasım 
2002’den bu güne kadar yüksek öğrenim 
öğrencilerine verdiğimiz bazı hizmetler 
var. Tabii 1961 yılından 2002 yılı sonuna 
kadar şöyle bir baktığımızda 41 yılda ül-
kemizde yaklaşık 500 trilyon öğrenim kre-
disi verilmiş. 2003 yılında ise 366 trilyon 
biz öğrenim kredisi vermişiz. Bu tabi bir 
gerçeği ortaya koyar. Bunu döviz bazında 
da şöyle incelediğimizde rakamın ne kadar 
ilerde olduğunu göreceksiniz. 

Tabii 2003 yılında ilk defa öğrenim kredisi 
almaya hak kazanan öğrenci sayısı 154 bin 
civarında iken kurumun bu güne kadar en 
fazla öğrenim kredisi verdiği yıl olmuştur. 
2003 yılında önceki yıllardan öğrenim 
kredisi devam eden 339.722 öğrenciye ila-
veten ilk defa kredi alan 154.347 öğrenci 
ile birlikte toplam 494 bin öğrenci bundan 
istifade etmiştir. 2003 yılında aylık öğre-
nim kredisi miktarı 45 milyon liradan % 
44 artışla 65 milyon liraya yükseltilmiştir. 

2003 yılında öğrenim kredisi almak için 
belge veren 219.132 öğrencinin % 70 inin 
ihtiyacı hamdolsun karşılanmıştır.

2003 yılında ilk defa öğrenim kredisi al-
maya hak kazanan öğrencilerin % 85’nin 
aylık aile geliri toplam 600 milyon liranın 
altındadır. 2003 yılında ilk defa katkı kre-
disi almak için müracaat eden öğrencilerin 
tamamına tahsis edilmiş belgelerini veren 
130.995 öğrenci ile birlikte geçmiş yıl-
lardan katkı kredisi devam eden 297.275 
olmak üzere 428.270 öğrencinin katkı 
kredileri tutarı olan 85 trilyon lira üniver-
sitelerin hesabına ödenmiştir. Şimdi ise bir 
gerçeği daha ifade edeceğiz. İnşallah bu 
yıl yaklaşık 500 bin öğrenci kredi alacak. 
Ve bu 500 bin öğrenciye % 38 artırmak 
suretiyle 90 milyon lira kredi ödeyeceğiz. 
Ve gönül tabi daha fazlasını istiyor. Ama 
ne dedim konuşmamın başında gücümüz 
arttıkça biz de bu katkı payını daha da ar-
tıracağız. 

Bakın bu yıl bir taraftan Eğitime % 100 
Destek dedik; okullarımız açılıyor. Tabi biz 
bunları da yeterli bulmuyoruz. Bir taraftan 
sağlıkta büyük bir değişim yaşanıyor. Şim-
di istiyoruz ki Türkiye’nin tamamında çok 
daha modern çok daha teknolojik imkan-
lara sahip rehabilitasyon merkezleri geliş-
tirelim. Çünkü Türkiye’de özürlü sayımız 
çok ama çok fazla. Bunları sadece annele-
rin eline bırakmak suretiyle anneleri bu çi-
leyle baş başa bırakmayalım. Onlara devlet 
olarak biz de katkıda bulunalım istiyoruz. 
İnşallah Sağlık Bakanlığımız ve Devlet 
Bakanlığımız başta Güldal Hanım olmak 
üzere el ele bu konuda da farklı bir çalış-
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mayı geliştirerek bu desteği de artırmamız 
gerekiyor. Çünkü biz bu aileleri başınızın 
çaresine bakın demek suretiyle onları ken-
di haline bırakamayız. Bu konuda da bizler 
adeta kendimiz bu sıkıntıyı yaşıyormuşuz 
gibi bu hissiyatı duymak zorundayız. Çün-
kü halkının derdiyle dertlenmeyen bir si-
yasi irade olmayacağız. Bu böyle bilinmeli. 
İnşallah bunun yanında bir diğer adımı-
mız Bağ-Kur ve işçi emeklileri. Onlar da 
maaşlarını bayramdan önce alacaklardır. 
Onun da müjdesini ayrıca vereyim. 

Ve tabii, haberlerde dün hükümet söz-
cümüz de ifade ettiler; bildiğiniz gibi bu 
bayramda iki tatil arasına gelen günler se-
bebiyle buradaki tatil sürecini hizmetleri 
aksatmamak suretiyle 9 gün olarak tespit 
ettik. Bundan önce de uygulamaları var. 
Ve bunun da nedeni olarak bayramı çok 
daha bölmeden rahatlıkla vatandaşımızın 
geçirebilmesine imkan sağlayalım istedik. 
Bu düşüncelerle hepinizi sevgilerimle se-
lamlıyorum. 
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Değerli misafirler… değerli milletvekil-
leri… basınımızın değerli temsilcileri… 
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Mübarek Ramazan ayının milletimize, İs-
lam alemine ve dünyaya barış ve huzur ge-
tirmesini bir kez daha temenni ediyorum. 

Geçtiğimiz Cumartesi günü Kıbrıslı Türk 
kardeşlerimizle dayanışmak ve KKTC’nin 
20’nci  yaş  gününü kutlamak üzere 
KKTC’de bulunduğumuz sırada aldığımız 
acı haberle yüreğimiz sarsıldı. Ülkemi-
zin huzur ve esenliğin tadını çıkarmaya 
başladığı bugünler maalesef İstanbul’da 
meydana gelen lanetli bir terör eylemi ile 
gölgelenmiştir. 

Müslüman ve Musevi vatandaşlarımızı 
aynı anda vuran bu insanlık dışı eylem 
bütün Türkiye’ye yönelmiş, Türkiye’yi 
Türkiye yapan unsurları hedef almıştır. 
Bu lanetli saldırı, bizim barış ve kardeşli-
ğimize yapılmış bir saldırıdır. Açıkça ve en 
başta söylüyorum: Barış, huzur ve kardeş-
liğimize, güven ve istikrarımıza kastetmek 
isteyenlerin hevesleri kursaklarında kala-
caktır. Onlar, hangi inanç grubuna, hangi 
düşünceye, hangi ideolojiye, hangi ülkeye 

mensup olurlarsa olsunlar değil mi ki, ma-
sum insanlara kastetmiş, masumiyeti yok 
etmeyi hedeflemişlerdir; öyleyse, onların 
insanlıktan nasibi yoktur.

Açık  söylüyorum ,  Cumar tesi  günü 
İstanbul’da yaşanan saldırılar huzura ve 
masumiyete yapılmış saldırılardır. Bu 
lanetli saldırı olduğu anda, benim neden 
Musevi vatandaşlarımıza dönük özel bir 
vurgu yapmadığım şeklinde bazı marjinal 
yorumlar geldi kulağıma. Daha Kıbrıs’tan 
ayrılmadan önce kulağıma geldi.

Değerli arkadaşlar…

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ne zaman-
dan beri vatandaşlarının dini kimliğine 
özel bir vurgu yapma ihtiyacı içinde olu-
yor? Ölenlerin hepsi Türkiye Cumhuriyeti 
yurttaşıdır, vatandaşıdır. Hangi dinden 
olursa olsun kaybedilen can bizim vatan-
daşımızın canıdır, bizim canımızdır. En 
büyük vurgu kaybedilen canların bizim 
canımız olmasınadır. Ve biz vurguyu ona 
yaptık. Hayatlarını kaybeden masum 
vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan 
rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına 
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başsağlığı diliyor, acılarını kendi acımız 
saydığımızı ve tüm benliğimizde hisset-
tiğimizi bir kere daha ifade ediyorum. 
Yaralanan vatandaşlarıma Allah’tan acil 
şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin, yaralarını sarmak için elinden 
geleni yapacağından hiç şüphe etmesine 
yer yoktur, bu konuda da emin olmalarını 
istiyorum. 

Dünyanın dört bir yanından taziye mesaj-
ları gönderen devlet adamlarının vurgula-
dığı ortak noktadan çıkan mesajlar teröre 
karşı devletlerin güç birliği yapmasına 
işaret ediyor. Bu menfur olay bir kez daha 
göstermiştir ki, terörün, dini ve milliyeti 
yoktur. Yoldan geçen masum insanlarla, 
bir mabette ibadet eden masum insanların 
öldürülmesi hangi insanlık idealiyle, han-
gi haklı gerekçeyle açıklanabilir? Ne hazin-
dir ki, Türkiye’nin barış ve güven unsuru 
olmaya devam edeceğini söylediğimiz bir 
esnada ülkemizin evlatlarına kastedilmiş-
tir. Şu an itibariyle 25 vatandaşımızın ha-
yatını kaybettiği, yüzlerce vatandaşımızın 
yaralandığı ve büyük maddi kayıpların ya-
şandığı bu cinayetleri bir kez daha nefretle 
kınıyor ve lanetliyorum. 

Herkes bilmelidir ki terör, amacı ve niyeti 
ne olursa olsun meşrulaştırılamayacak ka-
dar ağır ve hiç bir zaman müdafaası yapıla-
mayacak kadar insanlık dışı bir olaydır. Bir 
defa bu bir vicdansızlık örneğidir. Masum 
insanları hedef alan bu türden terörist ey-
lemler, hiçbir politik kılıfla açıklanamaz, 
kimse de buna gayret etmesin. Hiçbir ge-
rekçeyle meşru kılınamaz. Devletimize ya 
da hükümetimize terör yoluyla verilmek 

istenen bir mesaj varsa, o mesajı elimin 
tersiyle ittiğimi ve ayaklarımın altına 
aldığımı buradan tüm dünyaya haykırı-
yorum. Türkiye Cumhuriyeti devletine ve 
hükümetine terör yoluyla verilecek mesaj 
yoktur! Bu eylemin sonucunda birçok 
insanımız hayatını kaybetmiş, ocaklar 
sönmüş, aileler yıkılmıştır. Bu günahı, bu 
cinayeti haklı hale getirecek dava ve ideal 
olamaz. Terörün insanlığa söyleyebileceği 
bir söz, gösterebileceği bir hakikat yoktur. 
Bugün terörden medet uman çevre, örgüt, 
kurum ya da devletler, yarın aynı bela ve 
musibetle kendileri karşılaşacaklardır. 
Belki unutmuş olabilirler ama, geçmişte 
de karşılaşmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım...

Bu iki menfur olayla ilgili olarak güvenlik 
güçlerimizin can siperane, titiz, ciddi bir 
şekilde yürüttüğü çalışmalarda önemli 
gelişmeler vardır. Büyük bir ihtimalle de 
bu akşam inşallah neticeye varacaklar, 
varacağız. Çok kısa sürede güvenlik güçle-
rimizin 24 saat gibi bir sürede izleri yaka-
lamış olmaları hamdolsun güvenlik teşki-
latlarımızın, istihbarat teşkilatlarımızın ne 
kadar ciddi, ne kadar hassa çalıştıklarını 
da ortaya koymaktadır. 

Fakat işimizi zorlaştıran ne biliyor musu-
nuz? Sağ olsun medyamız. Şurada bir çalış-
ma yapıyoruz. Yani bu çalışmada adresleri 
ortaya çıkarsa, bu çalışmada bu isimler ya-
yınlanırsa, güvenlik güçlerinin çalışmaları 
ne olacaktır: Güçleşecektir. Fakat daha ilk 
andan itibaren karşılaştığım sorulara ba-
kıyorum. Olmaz böyle şey. Bana aynı şeyi 
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soruyorlar, İçişleri Bakanımıza aynı şeyleri 
soruyorlar. Güvenlik mensuplarımıza aynı 
şeyleri soruyorlar. Ya, müsaade edin bu 
bizim ortak derdimiz. Ama bunun sağlıklı 
bir şekilde yürütülebilmesi için belli bir 
zamana ihtiyaç var. Vakti zamanı gelince 
gerekli şeyler açıklanır. Hatta basın men-
supları olarak, gerek yazılı, gerek görsel 
sizde bir bilgi oluşuyorsa siz bile bu bilgiyi 
alıp güvenlik güçlerine ulaştırarak yar-
dımcı olmanız gerekir. Ama tam aksine bı-
rakın yardımcı olmayı, ifşa ederek, teşhir 
ederek, işi zorlaştırma yoluna gidiyorlar. 

Bütün bu zorluklar içinde hamdolsun gü-
venlik örgütlerimiz bu çalışmaları gayet 
güzel bir şekilde iyi bir noktaya getirmiş 
durumdalar. Öyle zannediyorum ki bugün 
yapılacak DNA testleriyle de son noktaya 
varmış oluruz. Tabi, bizim için suçluların 
yakalanması kadar, suçun niteliği de önem 
arz ediyor. Milletimize ve insanlığa karşı 
bu ağır suçu işleyenler, her kim olurlarsa 
olsunlar, hangi davayı güderlerse gütsün-
ler yakalanacak ve adalete hesap verecek-
lerdir. Çünkü masum insanlara kasteden 
terörü meşru kılacak hiçbir ideal, hiçbir 
hedef ve hiçbir dava tanımıyor, kabul et-
miyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye, gerçekten büyük ve güçlü bir 
ülkedir. İçinde bulunduğumuz süreçte 
Türkiye’nin dünya için vazgeçilmez öne-
minin daha çok idrak edildiğini düşü-
nüyorum. Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 20. 
yıldönümünde ifade ettiğim gibi: Türkiye, 

gelişen ekonomisi, büyük potansiyeli, genç 
nüfusu ve dinamizmiyle 80 yıldır güven ve 
istikrarın bölgemizde hakim kılınmasına 
büyük katkılarda bulunmuştur.

Yine o gün Lefkoşa’da Kıbrıs Türkünün 
coşkusunu paylaşırken söylediğim gibi: 
Türkiye’nin, coğrafyamızdaki bütün un-
surlarla tarihten gelen ve bugün de karşı-
lıklı fayda temelinde gelişen sıkı bağları 
ile medeniyet tarihinin merkezinde yer 
alan bu bölgede ağırlıklı bir konumu var-
dır. Türkiye, çatışmalarla ve risklerle yüz 
yüze olduğu bu bölgede bir istikrar unsu-
ru olmaya devam edecektir. Dün olduğu 
gibi bugün de yarın da istikrarın teminatı 
olacaktır. Ülke olarak, millet olarak, devlet 
olarak hedeflerimizden geri dönüş asla 
mümkün olmayacaktır.

Bu anlamda kurduğumuz sentezin 
Türkiye’yi biricik ve merkezi bir konuma 
getirdiği bizden ileride olan ülkelerin de 
bizim gerimizdeki ülkelerin de günde-
mindedir. Her zeminde söylediğim gibi, 
Türkiye’nin itibarını yükseltebilmek için, 
çatışma alanlarından geri durmaktan her 
zaman safı nazar ediyoruz. Ve bu da bir pa-
ralellik arz etmektedir. Bizler coğrafyada 
hoşgörünün bin yıllık geçmişine sahibiz.

Değerli dostlar…

Türkiye’de cumhuriyetin 80. yıldönümü-
nü kutladıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin 20. kuruluş yıldönümüne 
katılmak, Türkiye’de yaşadığımız coşkuyu 
Kıbrıs’ta sürdürmek, her şey bir tarafa Tür-
kiye ile Kıbrıs arasındaki tarihi bağların, 
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kardeşliğin, ilişkilerin önemini göstermek 
açısından çok anlamlıydı. Kıbrıslı kardeş-
lerimiz gerçekten de büyük bir coşkuyla 
kutladılar 20. kuruluş yıldönümünü. Ve 
biz de aynı coşkuyu KKTC’de onlarla bera-
ber paylaştık. Ve bugüne kadar yönetimde 
bulunan başta Sayın Denktaş olmak üzere, 
başbakan, başbakan yardımcısı ve diğer 
siyasi parti liderleri de böyle bir coşkulu 
törenin bugüne kadar olmadığını teyit 
ettiler. 

Değerli arkadaşlar… 

İstanbul’daki terör eylemi türü provokasyon-
larla ülkemize hizmet etmekten geri durma-
yacak, bir anlık bile tereddüde kapılmayacak 
ve hep daima ileriye bakacak, hep birlikte 
de bunun gayreti içinde olacağız. Türkiye’de 
yılların biriktirdiği temel sorunları çözerek 
ülkemizin gelişmesine öncülük edeceğiz. 
Bu bağlamda yakın zamanda Meclis günde-
minde görüşülmeye başlanacak olan Kamu 
Yönetiminde Yeniden Yapılanma tasarısına 
kısaca değinmek istiyorum.

Bugün yaşadığımız sosyal ve ekonomik 
sıkıntıların temelinde, millete hizmet üret-
mesi gereken devletin, aksine millete yük 
olacak bir büyüklüğe ve genişliğe ulaşması 
yatmaktadır. Bu taşınmaz yükten kurtul-
mamız gerekiyor, sosyal ve ekonomik gele-
ceğimiz açısından hayati öneme sahip bir 
gerekliliktir bu. Mevcut durumu düzelte-
mediğimiz ve devleti bugünün ihtiyaçları-
na cevap verecek bir yapıya kavuşturama-
dığımız için ülke olarak potansiyelimizin 
çok altında bir gelişme çizgisindeyiz. Ge-
lişmiş ülkelerin devlet mekanizmalarını 

yeniden yapılandırarak ulaştıkları sosyal, 
idari ve ekonomik kazanımlar, bizim bu 
zaman zarfında ne kaybettiğimizin de 
açık göstergesidir. Mevcut sistemimizle bu 
ülkelerle rekabet edebilir bir seviye yaka-
layabilmemiz, kaynak oluşturabilmemiz, 
insanımızın önüne geleceğe dair vizyon ve 
hedefler koyabilmemiz mümkün değildir.

Eğer kamu yönetim anlayışımızı bugünün 
gerçeklerine göre düzenlemez isek, bugü-
ne kadar kurtulamadığımız kısır döngü 
kronikleşecek, verimsiz çalışan, yetersiz 
üreten, ürettiğini de sadece birikmiş borç-
larını ödemek için harcayan bir ülke olma-
ya mahkum olacağız. Türkiye, tarihi biriki-
miyle, zengin kültürüyle, insan gücüyle ve 
büyük potansiyeliyle dünyanın en iyileri-
nin bulunduğu ligde oynamalıdır. Türkiye 
gerçek medeniyet çizgisini, önünü tıkayan, 
ayağına dolaşan ve iflahını kesen bütün bu 
açıklarını kapattığı zaman, devletini daha 
iyi işleyen, milletini daha çok üreten ve 
potansiyelini sonuna kadar kullanan bir 
ülke haline geldiği zaman yakalayacaktır. 
Bu günler aslında uzakta değildir. 

Ama bir gerçeği tespit etmemiz lazım. Dün 
Doğu illerimizden biri tanesinin Belediye 
Başkanı geldi. Benim şuanda 10 trilyon 
borcum var dedim. Nereye bu 10 trilyon 
borç, büyük ölçüde yine devlete. E bele-
diye ne? O da devletin farklı bir kurumu 
yani bakıyorsunuz kurum kendi kuru-
muyla borç alışverişi yapıyor. Bunun be-
delini kim ödüyor? Yine devlet olarak sen 
ödüyorsun. Bir belediye devlete borcunu 
ödeyemezse ne olur? Gelin şu sorunun bir 
yanıtını bulalım. Ne olacak? Haczedelim. 
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Geldik belediye binasını aldık, makina-
larını haczettik. Belediye çalışmadı. E ne 
olacak? Yani diyebilir misin burası beledi-
yesiz kalsın. Yine orada bir belediye kurma 
gerekliliği kime ait, bu sorumluluk kime 
ait. Gene sana ait. Gene bunun bedelini kim 
ödeyecek? Sen ödeyeceksin. Böyle saçmalık 
olur mu? İşte Türkiye bu yanlışları aşmak 
zorundadır. Onun için kamu yönetiminde 
bu reform şart. Yerel yönetimler yasasının 
çıkarılması şart. İl özel idareleri yasasının 
reforme edilerek çıkarılması şart. 

Bu üç ayak, evet yere sağlam basmadık-
ça, Türkiye medeniyet yarışında olamaz. 
Bunu böyle bilmek lazım. Onun için gere-
ken tamiratı yapıp eksiklerimizi kapata-
cağız ve hızımızı arttıracağız. Bu şu anda 
Türkiye’nin bir ihtiyacı mı? İhtiyacı. Ol-
maz demek çözüm değil, olmazsa ne olur 
bunu söylemek zorundasın. Türkiye’de 
böyle bir muhalefet mantığı gelişmiş. Mu-
halefet mantığında siyaha beyaz denmez. 
Siyah siyahsa, siyah diyeceksin. Gerçekten 
beyazsa beyaz olduğunu sen ispat edecek-
sin ki o zaman ben inanayım. Veya çözüm 
yolunu önereceksin. Çünkü biz kapalı 
değiliz. Bu noktada bütün görüşlere açık 
olduğumuz sürekli ilan ediyoruz. Yardımcı 
olunmasını istiyoruz ve bu konudaki alış-
verişimiz aynı ciddiyetle, aynı anlayışla 
devam edecektir. 

Değerli arkadaşlarım...

Türkiye’nin bütün bu sözünü ettiğimiz 
sorunlarını çözmek, devleti etkin ve işler 
hale getirmek amacıyla öncelikli olarak 
başlattığımız çalışmalarımız hamdolsun 

nihayet meyvesini vermeye başlamıştır. 
Geniş katılımla hazırlanmış, ilgili bütün 
kesimlerin görüş ve katkılarıyla zengin-
leştirilmiş Kamu Yönetiminde Yeniden 
Yapılanma tasarısı tamamlanmış ve görü-
şülmek üzere Meclis’e sevk edilmeye hazır 
hale gelmiştir.

“Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Deği-
şim” anlayışıyla yürüttüğümüz bu düzen-
lemeler hayata geçirildiğinde, devlet asıl 
görev alanlarına çekilerek dinamizm ka-
zanacak, yerel yönetimlere aktarılan yetki-
lerle vatandaşlarımızın sorunları yerinde 
ve hızla çözülür hale gelecektir. Bu anlayış-
la kamu yönetimimiz, saydam, katılımcı, 
hesap verebilir, etkili, verimli, insan hak ve 
özgürlüklerine saygılı, hukuka dayalı bir 
niteliğe kavuşacaktır. Problemleri doğma-
dan çözmeyi hedef alan, esnek ve süratli 
bir işleyişe bürünecektir. Türkiye ilerleme 
stratejilerinin uygulanabileceği, bütçe 
açıklarının önemli ölçüde giderilebileceği, 
bireysel ve kurumsal performansların hız-
la yükseleceği ve devlete olan güvenin ye-
niden pekiştirilebileceği modern bir çehre 
kazanacaktır. 

Devlet değişimin önündeki engel olmak-
tan ivedilikle çıkarılacaktır. Sorunları çö-
zen bir yönetim kabiliyeti ve belirsizlikleri 
gideren bir saydamlık kamu yönetiminin 
temel öncelikleri arasında yerini alacaktır. 
Devlet istihdamın artık ilk adresi olmak-
tan çıkarılacak, bize özgü bu algılama 
tarzı, özel sektörümüzün de gelişmesiyle 
yavaş yavaş ortadan kaldırılacaktır. Yani 
öyle bir noktaya geleceğiz ki artık devletin 
kapısına, ne olur benim oğluma iş, kocama 
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iş veya kızıma iş demek için insanlarımız 
gelmeyecek. Nereye gidecek; özel sektörün 
kapısına gidecek. Onun için de işveren sa-
yısını arttıracağız. Türkiye’de işçi işveren 
arasındaki o sevgi, saygı bağlarını güçlen-
direceğiz. İşveren düşmanlığını, girişimci 
düşmanlığını, müteşebbis düşmanlığını 
ortadan kaldırmalıyız.

Adı üzerinde, “işveren”. İşveren olmazsa iş-
siz ne yapacak. Öyleyse bunun adedini ne 
yapmamız lazım; çoğaltmamız lazım. Ama 
Türkiye’de tam aksine böyle bir düşman-
lıktır gidiyor. Ne olur bir yere beni yerleş-
tirin. Yerleştirdikten sonra o kurum içinde 
oraya düşman. Böyle bir anlayış. Aynı şey 
devlette de oluyor. Girene kadar her taraf, 
her şey göze alınıyor, şartlar nedir hepsi 
biliniyor, ama girdikten sonra orada bakı-
yorsunuz ki orada farklı, olumsuz, menfi 
çalışmalar başlıyor. Bir defa bu mantık-
tan, bu mentaliteden sıyrılmamız lazım. 
Türkiye’de sosyal güvenlik, sosyal güvence 
bütün bunlar sosyal barışı sağlamak da 
inanıyorum ki daha rahat çözülebilir hale 
gelecektir. Sıkıntılarımız yok mu var? Ama 
kusura bakmayın da 3 Kasım’da kucağı-
mızda ne bulduğumuz herkes biliyor. Biz 
de biliyoruz. Bunun idraki içinde yarınlara 
inşallah farklı bir şekilde yürüyeceğiz. 

Çalışanlarımız performanslarına ve liya-
katlerine göre değerlendirilecekler, herkes 
hesap verecek ve hiç kimse devletin sır-
tından geçinme gamsızlığına terk edilme-
yecektir. Gereksiz bütün hizmet birimleri 
tasfiye edilecek, gereğinde hizmet satın 
alımı yoluyla ihtiyaçlar giderilecektir. Şu 
anda 200 binden fazla çalışanımız, kamu-

ya ve kamu yararına değil, kamu yönetici-
lerine hizmet etmektedir. Bu saltanat artık 
bitecek ve bu akıl almaz israf durdurula-
caktır. Türkiye’nin güçlü ve müreffeh bir 
ülke olmasını istiyorsak, milletin her bir 
kuruşunun hesabını yapmak ve o hesabı 
millete vermek durumundayız.

Hazırlıkları tamamlanan Kamu Yönetimde 
Yeniden Yapılanma tasarısı hayata geçiril-
medikçe, Türkiye’nin bugünkünden daha 
iyi bir noktaya gelmesi imkanı yoktur. Bu 
yüzden bu tasarı önünüze geldiğinde en 
iyi şekilde değerlendirmenizi, varsa eksik-
leri gidermenizi, katkılarınızı esirgeme-
menizi sadece AK Parti grubu için söyle-
miyorum, şuanda bu grup konuşmamdan 
bütün Türkiye’ye sesleniyorum; muhalefe-
tiyle, sivil toplum örgütleriyle bu katkıyı 
yine bekliyoruz diyorum. Çünkü bu tasarı, 
Türkiye’nin geleceğe açılan kapısı olacak-
tır. Gelin bu eşiği atlayalım ve tarihimize, 
kültürümüze, milletimize yakışan adımla-
rı kararlılıkla atalım.

Değerli arkadaşlar...

Sözünü ettiğim tasarı, alanında uzman 
arkadaşlarımızın büyük emeği geçti ve il-
gili bütün kesimlerin görüşleri, eleştirileri 
alınarak bu hale getirildi. Nitekim şu son 
anda bile yine son bir çalışmayı da ger-
çekten alanında otorite sayılabilecek bir 
heyet gözden geçiriyor. Bütün gayretimiz 
sizlerin önüne komisyon çalışmalarında, 
genel kurulda her şeyiyle dört dörtlük, ha-
taları eksikleri asgariye inmiş bir tasarıyı 
getirebilmektir. Bugün bu tasarı çerçeve-
sinde dile getirilen eleştiriler, bu hazırlık 
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süreci boyunca yürütülen titiz çalışmalar 
sırasında da derinliğine ele alınmış, de-
ğerlendirilmiş ve ulaşılan sonuçlar kayda 
geçirilmiştir.

Ancak gariptir, bu hazırlık sürecinde 
bizimle uyumlu bir işbirliği içerisinde 
bulunan bazı çevrelerin, bugün kamuoyu 
önüne farklı bir dil ve söylemle çıktıklarını 
gerçekten hayretle görüyoruz. Bir zaman-
ların o çok popüler tabiri vardı ya; acaba 
bize takiye mi yapıyorlar. Şimdi ben ha-
kikaten bunu düşünmeden edemiyorum. 
Böyle önemli bir meselede gelin bize taki-
ye yapmayın. Acaba nedir söyledikleri? 

İki tane eleştirileri var... Birincisi bu tasarı 
Meclis’ten geçerse devletin üniter yapısı 
zarar görür diyorlar. Devletin üniter yapı-
sını belirleyen kuvvetler yasama ve yargı 
kuvvetleridir. Federal yapıyı belirleyen ise, 
her federe unsurun bağımsız yasama ve 
yargı kuvvetlerine sahip olmasıdır. Halbu-
ki bizim bu yeniden yapılanma tasarımız-
da yasama ve yargı fonksiyonları olması 
gerektiği gibi merkezde kalmakta, burada 
bir oynama yok, sadece yürütme ile ilgili 
alanlarda düzenlemeler yapılmaktadır. 
Olay bu kadar basit. Bunu görmemezlikten 
görüyorlar. Kasıtlı olarak da bunu halkımı-
za farklı göstermenin gayreti içine giriyor-
lar. Peki bu takiye değil de nedir? 

Devletin işlerliğini arttıran, kaynaklarını 
arttıran, israfı sona erdiren, kurumların 
ve çalışanların verimini yükselten, dola-
yısıyla ülkeyi olduğu gibi merkezi devleti 
de kat kat güçlendiren bir düzenleme nasıl 
oluyor da üniter yapıya zarar veriyor, soru-

yorum size, bunu anlamak mümkün değil. 
Tabii maksat üzüm yemek olmayınca, 
mecburen bağcının rahatı ve huzuru üstü-
ne oyunlar oynanıyor. Ve bu böyle devam 
ediyor. Ama bunların zaten zihniyetinde 
de bu var. Bu bugün de olacak, yarın da 
olacak. Ama biz yolumuzda samimiyiz, biz 
üniter yapı üzerinde herhangi bir oynama-
ya asla müsaade etmeyiz. 

Bir diğer eleştiri de teftiş kurulları ile ilgili 
olarak dile getiriliyor. Teftiş kurullarını 
kaldırdığınız zaman ne olacak? Sanki 
bizim hazırladığımız bu tasarı teftiş ku-
rullarını hemen yarın ortadan kaldırıyor-
muş gibi bir hava oluşturuluyor. Biz teftiş 
kurullarını kaldırma derdinde değiliz, 
biz denetim sistemini, denetim anlayışını 
değiştiriyoruz. Bir defa kurumlar kendi iç 
denetim sistemlerini oluşturuncaya kadar 
teftiş kurulları görevlerinin başındadır. 
Daha sonraki aşamada, kurumların iç de-
netimlerini kendi denetçilerine ve hangi 
kurum olursa olsun dış denetimlerini de 
Sayıştay’a bırakacağız.

Değerli arkadaşlarım...

Bütün bunlara karşılık Kamu Yönetiminde 
Yeniden Yapılanma tasarısına henüz son 
noktayı da koymuş da değiliz. Bakın şu-
anda bir kurumu düşünün. Bir kurumda 
bir üst altı denetlemekle sorumlu değil 
mi veya bu kurumun bir numaralı sorum-
lusu kurumunun tümünü denetlemekle 
sorumlu değil mi? Ben bir yerde genel mü-
dürsem, genel müdür olduğum kurumun 
tamamının denetimi de, teftişi de hepsi 
kime aittir. Birinci derecede bana aittir 
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eğer orası batarsa sen bu işi yürütemiyor-
sun arkadaş der onu görevden alırız. İşte 
bu bir denetim anlayışıdır, bu bir teftiş an-
layışıdır. Siz hangi kurumun içinde kendi 
aralarında belli bir hukuk oluşmuş olan ki-
şilerle teftiş mekanizması yürütemezsiniz.

Aynı kurum içinde ideolojik çatışmaların 
oluştuğu kişilerle bir teftiş mekanizmasını 
çalıştıramazsınız. Bunları bir defa bilme-
miz lazım ve bunların bedellerini Türkiye 
çok ağır ödüyor. Biz hala bu bedelleri öde-
yemeyiz. Ve bunlara da kalkıp havadan 
karadan, denizden para ödeyemeyiz. Bu 
milletin o kadar parası yok. Ve bu öyle bo-
yutlara ulaştı ki, teftiş artık teftiş olmaktan 
çıktı. Ve şimdi her müfettişin başına ayrı 
bir müfettiş dikmek zorundasın. O kadar 
da imkanımız yok. Belli bir süre geçtikten 
sonra o müfettişin başına da başka bir mü-
fettiş dikeceksin. Bu hep böyle gelişti. İşte 
onun için Türkiye’de kurumlar içinde tef-
tiş var. Başbakanlıkta teftiş var, yüksek de-
netleme var, Cumhurbaşkanlığında ayrıca 
devlet denetleme var. Bakın hiç durmadı. 
Denetleme denetleme gidiyor. Kurtula-
mayız bunlardan. Bu işi çok daha ideal, 
çok daha verimli bir noktaya getirmek 
durumundayız. Ülke kaybeder. Bunun için 
cesur bir adım atılmalı. Bu on yıllardır 
konuşulan bir olay. Bunu AK Parti iktidarı 
yapıyor diye niye rahatsız oluyorsunuz?

Kaldı ki biz bunun markası bize ait olsun 
demiyoruz, el ele verelim. Birlikte yapa-
lım. Önemli olan şu üzümü lezzetiyle hep 
birlikte millet olarak yiyelim ve şu ülke 
sıçrasın. O tarihteki şanlı, şerefli yerini ye-
niden yakalasın. Buna engel olmayalım. Ve 

inşallah Meclis’te görüşülmesi sırasında 
lüzum görülürse sizlerin de katkılarınızla 
bazı değişiklikler ve düzenlemeler yine 
yapılabilir. O zamana kadar yapılan yapı-
cı eleştirileri ve değerlendirmeleri de biz 
arkadaşlarımızla dikkate almakta fayda 
görüyoruz.

Ancak iyi niyetten yoksun eleştirilerden 
etkilenerek son derece hayati gördüğümüz 
bu düzenlemelerden şunu bilmenizi isti-
yorum ki vazgeçecek değiliz. Bu konuda 
kararlıyız ve Türkiye’nin geleceğini bu ye-
niden yapılanma sürecinin tamamlanma-
sında görüyoruz. Allah yolumuzu açık etsin 
ve biricik Türkiye’mizi her türlü beladan 
korusun. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyor, yaklaşmakta olan Mübarek Rama-
zan bayramınızı en kalbi hislerimle tebrik 
ediyorum. Ailece mutluluklar dilerken 
tekrar terörde kaybettiğimiz vatandaşları-
mıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa 
diliyorum ve bu tür belalardan ülkemizi 
muhafaza etsin diyorum. 
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Değerli arkadaşlar... Hepinizi en derin say-
gılarımla selamlıyorum. Sizlerin şahsında 
aziz milletimin geçmiş bayramını bir kere 
daha kutluyorum.

Sözlerime başlarken sizlerin şahsında mil-
letime hitaben birkaç hususu belirtmek 
istiyorum. Milletimizin en önemli sevinç 

günlerinden biri olan bayramı buruk bir 
acıyla birlikte idrak ettik. Geçtiğimiz ay 
içinde yaşamış olduğumuz acı hadiseler 
karşısında milletçe gösterilen olgun ve me-
tanetli tavır, dünyaya vermiş olduğumuz 
birlik ve beraberlik mesajı için milletimin 
bütün fertlerini tebrik ediyor, takdirlerimi 
sunuyorum. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı 

Ankara | 2 Aralık 2003 
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Milletimizin vakarına ve metanetine kat-
kıda bulunan siyasetçilerimizi ve sivil top-
lum örgütlerimizi burada hassaten anmak 
istiyorum. Bütün badirelere rağmen, hayat 
devam ediyor ve Türkiye de kararlı yürü-
yüşünü sürdürüyor. Türkiye bu türden acı 
tecrübeleri ne yazık ki, ilk kez yaşayan bir 
ülke değildir. Hem bulunduğumuz bölge-
de çok uzun süredir yaşanmakta olan çal-
kantılar, hem de Türkiye’nin özel şartları 
nedeniyle birçok kere adına terör dediği-
miz bu acı ve lanetli tecrübeden geçtik. 
Kuşkusuz, yaşananlar hepimizi derinden 
yaralıyor. Ancak, Türkiye’nin varlığına ve 
geleceğine olan inancımızda zerre kadar 
bile olsa bir tereddüde sebebiyet vermiyor.

Bizim tarihimiz, böyle nice badireden 
zaferle çıkmış bir kararlılığın, bir azmin, 
bir beraberliğin tarihidir. Şundan hiçbir 
vatandaşımın şüphesi olmasın ki, yaşama 
hakkımıza kasteden bu hain çeteler devle-
timizden ve milletimizden gereken cevabı 
alacaktır. Bombalar patlatarak sözlerini 
dinleteceklerini zannedenler, ne kadar ya-
nıldıklarını kısa zaman içinde anlayacak-
lar. Adaletten ve temel insani değerlerden 
taviz verecek bir anlayış bu ülkede asla 
hayat hakkı bulamayacaktır. Türkiye hiç-
bir şart altında “demokratik istikrar”dan 
vazgeçmeyecektir. Ne istikrar adına de-
mokrasi eksiltilecektir, ne de demokrasi-
nin istikrara dönük bir zaaf üretmek için 
kullanılmasına izin verilecektir. Hüküme-
timiz “demokratik istikrar”ın kalesi olarak 
görevini tam olarak yapacak, Türkiye’nin 
organlarını en iyi şekilde işletmeye devam 
edecektir.

Masumiyete kasteden her türlü hareket 
ve eyleme milletimiz her zaman cesaretle 
karşı durmuş, Türkiye’yi Türkiye yapan 
değerlerinden asla geri adım atmamıştır. 
Bu milletin hükümeti olarak bizler de mil-
letimizin bu hassasiyetine, bu dirayetine 
fazlasıyla sahibiz. Terörle beslenen karan-
lık odaklar bilmelidirler ki, yürütecekleri 
hiçbir strateji bizim bütünlüğümüze, 
birlik ve beraberliğimize gölge düşüreme-
yecektir.

Değerli arkadaşlar...

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Ulusa Ses-
leniş konuşmasında, taşıdığımız büyük 
sorumluluğun altını çizerek, başka birçok 
hassasiyetle birlikte terör kavramını ne-
den başka sıfatlarla bir arada anmak iste-
mediğimizi uzun uzun ifade ettik. Terörü, 
dünyadaki milyonlarca masum insanın 
tertemiz duygularla bağlandığı din ve 
inanışlarla bağlantılandırmanın doğurabi-
leceği çeşitli sakıncaları açıkça beyan ettik.

Kamuoyunun büyük bir kısmı söyledikle-
rimizi sağduyu içerisinde değerlendirdi. 
Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda 
da söylediklerimizi anlama güçlüğü çeken-
ler ya da sözlerimizi anlamak istemeyenler 
oldu. Bundan sonra da olacaktır. Konunun 
hassasiyetine binaen bu konudaki net ka-
naatlerimizin bir kere daha altını çizmek 
istiyorum. Bizim için masum insanların 
yaşama haklarına kasteden her tür eylem 
ve hareket terör kavramı içerisindedir. 
Terörist eylem ve hareketlerin tamamını, 
hangi fikri savunduğuna, hangi inanca 
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sahip olduğuna ve neyi amaçladığına bak-
maksızın mahkum ediyoruz. 

Dikkatimiz, dünya üzerindeki milyonlarca 
insanın kalben bağlı olduğu inanç ve fikir 
bütünlükleriyle terör arasındaki mesafeyi 
korumak noktasındadır. Bu, sadece kendi 
dinimiz için gösterdiğimiz bir hassasiyet 
değildir, tüm insanların tüm kutsal değer-
leri için aynı titizliğe sahibiz. Terör asla bir 
semavi dinin, bir fikriyatın, bir milletin, 
bir coğrafyanın, bir kültürel bütünlüğün 
parçası olamaz, öyle de görülemez. Mil-
yonlarca insanın en masumane biçimde 
inanarak iyiliğe, güzelliğe, adalete ve 
hakkaniyete yöneldiği bir dinden; teröre 
ilham verecek, terörü besleyecek ve teröre 
kılıf hazırlayacak sonuçlar çıkaranlar var-
sa, yapılacak ilk şey onları bu masumiyet 
dairesinin dışına atmaktır.

Hele de adında bile “barış” “ esenlik” olan 
Yüce dinimiz, hiçbir terör eyleminin ya da 
insanlık suçunun ne başındaki, ne de so-
nundaki sıfat olarak kullanılamaz. İnandı-
ğımız mukaddes değerler, bütün insanlık 
için barış, adalet ve güzellik istemeyi bize 
emretmektedir. Tüm insanlığın ortak malı 
olan kutsal değerlerin ismini zikrederek, 
teröre, zulme ve çirkinliğe yönelenler, hem 
bütün kutsal değerlere, hem de insanlığa 
karşı büyük bir suç işlemekte ve insanı 
insan yapan her şeye karşı suikast tertip 
etmektedirler.

Biz legal siyaset alanında bile, dinin, ırkın 
ve bir bölgeye mensup olmanın istismarı 
anlamına gelen; dincilik, ırkçılık ve bölge-
cilik temelinde siyaset yapmanın “kırmızı 

çizgilerimiz” olduğunu söyleyen tutarlı 
ve büyük bir hareketin mensuplarıyız. 
Legal siyaset alanında bile bu derece net 
bir hassasiyete sahip olduğumuza göre, 
bu unsurlar yoluyla terör eylemine giri-
şenleri insanlık önünde lanetlediğimiz 
açıktır, nettir. Hem, ırkçı terör, hem dinci 
terör, hem bölgeci terör, hem de başka bir 
isim altındaki terör bizim yanımızda ve 
insanlığın yüce katında ebediyen mahkum 
olmaktan kurtulamayacaktır. Hem mille-
timizi, hem vatanımızı, hem devletimizi, 
hem tüm insanlığı, hem de bütün güzellik-
leri bünyesinde barındıran yüce dinimizi 
bu belalardan korumak insan olarak da, 
mensup olmaktan şeref duyduğumuz mil-
letimizin bir ferdi olarak da ödevimizdir. 

Değerli arkadaşlar...

Hayatı kana bulayan bir vahşetin temsil-
cileri, etki alanlarını genişletmek için mil-
yonlarca insanın inandığı değerleri karan-
lık emellerine malzeme olarak kullanmak 
isteyebilirler. Bizler sorumluluk sahibi in-
sanlar olarak terör çetelerinin etki alanla-
rını kırmak ve bu mukaddes değerlerimizi 
onların elinden almakla yükümlüyüz. Kim 
olurlarsa olsunlar, onlara, “Sizler, hiçbir 
dinin temel değerleriyle ilgisi olmayan eli 
kanlı canilersiniz” demek durumundayız. 

Bu ayrışmayı sağlamaz ve dinlerle terör 
arasına bir mesafe koyamazsak, işte o za-
man teröre dünyanın her köşesine ulaşa-
bilecek büyüklükte bir zemin kazandırmış 
oluruz. Bu hassasiyetlerle dinlerle terör 
arasına mesafe koyma çabamızı gölgele-
yerek, gündelik politik menfaatler adına 
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siyasi kararlılığımızı örselemek isteyen 
veya isteme gayreti içinde olanlar ne yap-
tıklarını iyi düşünmelidirler. Milletin ve 
insanlığın gözünün, onların küçük hesap-
larının üstünde olduğunu hiç akıllarından 
çıkarmamalıdırlar.

Vakti saati geldiğinde onlarla da ayrıca 
fikir planında, düşünce planında, demok-
rasi çerçevesi içinde bunların da hesaplaş-
masını gayet iyi yaparız. Bunun da belgesi, 
bilgisi, delilleri, her şeyi elimizdedir. Ama 
afaki, sağır sultanın uydurduğu gibi bazı 
şeyleri uydurmak suretiyle hedef saptır-
mak sadece bu ülkedeki hedefleri, bu ül-
kedeki görev yapma gayreti, arzusu içinde 
olanların görevini zorlaştırır. 

Değerli arkadaşlarım...

Terörist eylem ve niyetler konusunda ne 
kadar hassas olduğumuz ortadadır. İlgili 
kurumlarımız, kesinleşen bilgileri zaman 
zaman kamuoyuna aktarıyorlar. Teröre 
karşı tavrımızın ne kadar net ve keskin 
olduğunu anlamak istemeyenler de, bu 
gayretli ve kararlı çalışmalarımıza bakma-
lı, farkı fark etmelidirler. Ben bu noktada 
özellikle Emniyet Güçlerimize, İstihbarat 
Güçlerimize, eksikleriyle beraber göster-
dikleri başarı sebebiyle huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. Çünkü olayın şuanda 
uygulayıcıları, taşeronları 24 saat gibi 
kısa bir süre içinde tespit edilmiş olması 
gerçekten bizim umudumuzu daha da 
arttırmaktadır. Ha, bitti mi bu; bitmedi. Bu 
işin istihbarat boyutu önem arz etmekte-
dir, bunun bağlantılarını tespit etmek yine 
önem arz etmektedir. Bunun da çalışmala-

rı, bunun da gayretleri hızla devam ediyor. 
İnanıyorum ki, bu konudaki eksikler de 
giderilerek, hata payı asgariye inecek, ek-
sikler asgariye inecektir. 

Bu konuyu kapatmadan önce, İstanbul’da 
meydana gelen bu menfur olayların son-
rasında acımızı paylaşan, teröre karşı tav-
rımızı destekleyen ve işbirliği teklif eden 
bütün yabancı dostlarımıza ayrıca teşek-
kür etmek istiyorum. Fakat farklı tutumlar 
içinde bulunan dostlarımıza da ufak da 
olsa bir serzenişte bulunmak istiyorum. 
Çünkü böyle bir olayın olduğu Türkiye’mi-
ze karşı ben dostlarımızın ikinci bir darbe 
vurmamasını isterdim. Zira asıl dayanış-
ma o anda olacaktı, o anda başlayacaktı. 
Ve biz bunu beklerdik. Ama maalesef bazı 
takıntılarla yapılmış olan açıklamalar 
gerçekten bizi derinden üzmüştür. Tabi, 
bunu değerlendirmek de herhalde bizim 
hakkımızdır. 

Terörün nasıl küresel bir bela haline gel-
mekte olduğunun dünyada giderek daha 
fazla anlaşılması ayrıca memnuniyet 
vericidir. Fakat bunu bu şekilde görür-
ken, Türkiye’de gelişen veya Türkiye’de 
atılmak istenen bu tohumlar karşısında 
da biz ortak mücadele platformunu oluş-
turmak durumundayız ve oluşturmalıyız. 
Globalleşen teröre karşı, dünya milletleri 
topyekun bir karşı duruş içinde olmalı ve 
devletler birbiriyle yardımlaşma içinde bu 
belayı bu gezegenden söküp atmanın çare-
sini birlikte aramalıdır. 

Teröre dün göz yumanlar, bugün nasıl bir 
belaya bulaşmış olduklarını yavaş yavaş 
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görüyor, anlıyorlar. Terör karşısında ikir-
cikli tavırların, çifte standartların, “ama”lı 
cümlelerin bir an önce insanlığın tedavü-
lünden kaldırılması şarttır, gerekmektedir. 
Bu yüzden bütün dünyayı terör karşısında 
dik durmaya, sözünün eri olmaya davet 
ediyoruz.

Değerli arkadaşlar...

Bu vesileyle özeleştiri kurumunu işleterek 
kamuoyuna bir deklarasyon açıklayan Ba-
sın Konseyi’ne de teşekkürlerimi iletmek 
istiyorum. Yayın faaliyetlerinde terör olay-
larının kitlesel etkilerini gözetecek ortak 
iradenin sağlamlaştırılmasından mem-
nuniyet duyuyoruz. Ayrıca, Konsey’in 
basının dış bir iradenin yönlendirmesine 
izin vermeme konusundaki hassasiyetini 
de paylaşıyoruz. Yakın geçmişimizde bu 
hassasiyetin kaybolduğu bazı dönemler 
yaşanmış ve bu durum bazı medya etiği 
tartışmalarına sebebiyet vermişti.

Basınımızın deklare ettiği bu hassasiyetin 
çok önemli bir kazanım olduğunu düşü-
nüyor ve bu kararlılığın sürmesini bekliyo-
ruz. Milletimizin ufkunu açacak ve icraat-
larımızda bize yol gösterecek, hatalarımızı 
gösterecek objektif bir medya anlayışına 
her zaman ihtiyacımız olduğunu da bu 
kürsüde ifade ediyorum. 

Değerli milletvekilleri…

Bizim gündemimiz Türkiye’dir, sevda-
mız da Türkiye’dir. Türkiye’nin öncelikli 
meselelerini çözmek, halkımızın refah ve 
huzurunun önündeki engelleri kaldırmak-

tan başka bir meselemiz yoktur. En büyük 
servetimiz, en büyük sermayemiz toplum-
sal dayanışmamızdır. Bu yolda güven ve 
istikrarı daha çok perçinlemeli, daha çok 
bütünleşmeliyiz. Zira, hiçbir provokasyon 
bütünlüğümüze gölge düşüremez. Ve hiç-
bir provokasyon Türkiye’yi yörüngesinden 
çıkaramaz. 

Milletimiz ile devletimizin bütünleşmesi-
ne daha çok hizmet etmeliyiz. Bu bütün-
lüğün önünde durabilecek, buna gölge dü-
şürebilecek hiçbir engel yoktur. Bu kutlu 
yola çıkarken söylediğimiz gibi önümüzde 
çözemeyeceğimiz bir mesele yoktur. Bizler, 
Türkiye’nin kaynaklarıyla, imkanlarıyla, 
zenginlikleriyle ülkemizi şahlandırmak 
istiyoruz. Hiçbir hadise Türkiye’yi ve 
Türkiye’ye adanmış AK Parti iktidarını bu 
yolda tereddüde sevk edemez. Dünya ile 
birlikte olmaya devam edeceğiz. İnsanlı-
ğın ortak kazanımlarını korumaya özen 
göstereceğiz. Evrensel değerlerden, insan 
aklının ve vicdanının ortak ideallerinden 
yüz çevirmeyeceğiz.

Bu yolda yürürken dünyanın her tarafında 
ülkemize gösterilen yakın ilginin onur ve-
rici olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. 
Uluslararası ilişkilerimize kazandırdığı-
mız dinamizm kesintisiz olarak devam edi-
yor. Dün konuğum olan Ukrayna Başba-
kanı sayın Victor Yanukoviç ile ekonomik 
ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için 
son derece yararlı ve samimi görüşmeler 
yaptık. Bu görüşmelerin hepsinde görülen 
o ki, Türkiye’nin yıldızı her gün biraz daha 
parlıyor. Türkiye’nin geleceğine büyük ya-
tırımlar yapıyoruz. 
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Bakınız, bizden önceki hükümetler dö-
neminde kördüğüm haline gelen enerji 
meselelerini nasıl hallediyoruz. Böylece 
Türkiye’nin enerjisine enerji katıyoruz. 
Enerji Bakanlığımızın skandallarla birlik-
te hatırlandığı günler emimim herkesin 
hafızasındadır. Türkiye ile Rusya arasın-
da uzun ve çetin doğalgaz müzakereleri 
Türkiye’nin arzuladığı şekilde sonuç-
lanmıştır. Botaş ile Gazexport arasında 
imzalanan bu anlaşma iki büyük ülkenin 
birbirine atfettikleri önemi gösterdiği gibi 
ülkeler arası ekonomik ve ticari ilişkilerde 
yeni bir dönemin de başlangıcı olmuştur. 
Bu anlaşma ile geçmişte yapılan yanlışlar 
telafi edildiği gibi kamu finansmanı büyük 
bir yükten kurtarılmış oluyor. Dünya Ban-
kasının öngörülerine göre bu yük önümüz-
deki on yıl için Türkiye’ye 15 milyar dolar 
kazandıracaktır. 

Bu tarihi anlaşmayla özellikle sanayimizin 
geleceğini tehdit eden bir tehlike bertaraf 
edilmiştir.

Rusya’dan alınan doğalgazın fiyatı rekabet 
edilebilir bir düzeye çekilmiştir. Farklı 
hatlardan gelen ve her biri için farklı fiyat 
uygulanan doğalgazın tamamı tek fiyata 
bağlanmıştır. Kışın artan yazın azalan do-
ğalgaz tüketim talebi açısından ülkemize 
büyük ek maliyetler getiren “al ya da öde” 
seviyesinin üzerindeki alımlarda da önem-
li indirimler sağlanmıştır. Enerji üretimin-
de yerli kaynakların kullanımı konusunda 
Türkiye’nin geleceği için büyük yatırımlar 
yapıyoruz. Geçen sene Türkiye’de toplam 
doğalgaz üretimi 271 milyon metreküp 
olarak gerçekleşmiştir. Bu yılın ilk dokuz 

ayında 407 milyon metreküp, yani tam iki 
misli doğalgaz elde edilmiştir.

Değerli kardeşlerim…

Bizim, geleceğin Türkiye’si için tasavvuru-
muz büyüktür. Toplumu devletle birlikte 
kalkındırıyoruz. Türkiye’nin imkanlarını 
Türkiye’ye kazandırıyoruz. Hayali hedefler 
koymuyor, göz boyayan hayali temeller 
atmıyor, yaptıklarımızı ve yapabilecekleri-
mizi anlatıyoruz. Petrol ve doğalgaza bağlı 
elektrik üretimi oranlarını düşüyor, buna 
karşılık yerli kömür ve hidrolikten elekt-
rik üretimini artırıyoruz. Bu sayede yıllık 
10 milyar kilovat saatlik ithal kaynak yerli 
kaynakla ikame ediliyor. Sadece bu tedbi-
rin ülkemize kazandırdığı miktar günlük 2 
milyon dolardır. 

İktidara geldiğimiz günden bu yana dik-
kat edilirse elektriğe zam yapmadık. Zam 
yapmak bir yana indirim yaptık. Fatura ba-
şına kesilen güç bedeli uygulamasına son 
verdik. Meskenlerde 150 kilovat saati aşan 
her kilovat saat için yüzde 50 zamlı tarife 
uygulamasına son verdik. 1 Kasım 2003 
tarihinden itibaren sanayi elektriğine 
yüzde 5 oranında indirim yaptık. Bu tabi 
son nokta değil. İnşallah şu son adımları 
attıktan sonra biz saniyedeki enerji fiyat-
larının indirimini, sanayicimizin dünya ile 
rekabet edebileceği seviyeye yavaş yavaş 
çekeceğiz. Türkiye’de ilk kez doğalgazda 
indirim sağlanmış, meskenlerde yüzde 15 
işyerlerinde yüzde 14 indirim yapılmıştır. 
Doğalgaz tüketimi yüzde 25 oranında ar-
tarken, Organize Sanayi bölgelerine ayrıca 
yüzde 4 oranında indirim sağlanmıştır.
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş-
vik Fonu ile yürütülen ortak çalışmalar 
sonucu ihtiyaç sahibi ailelere 800 bin ton 
kömür yardımının 500 bin tonu vilayet-
lere sevk edilmiştir. Kalan 300 binin to-
nun yerlerine ulaşması için de çalışmalar 
hızla devam ediyor. İnşallah bu da ağır 
kış şartları başlamadan yerlerine, ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılacak. Tarımsal sulama 
hizmeti verecek 9 baraj bu yıl içinde biti-
rilmiş, enerji sektöründe 4 barajda enerji 
üretimine geçilmiş, 3 baraj da Aralık ayı 
içinde enerji üretimine geçecektir. Bu yılın 
ilk 11 ayında 70 bin hektar tarımsal arazi 
suya kavuşmuştur. 6 ilimizin İçme Suyu 
Projesi hayata geçmiştir.

Değerli kardeşlerim…

Bu büyük ülkeye hizmetlerimiz karşılıksız 
kalmayacaktır. Emek ve alınterimiz zayi 
olmayacaktır. Alınterimiz, samimi çaba-
larımız kısa zamanda her alanda meyve-
sini vermektedir. Bu gelişmeler inşallah 
Türkiye’yi arzu ettiğimiz gelişme seviyesi-
ne kavuşturacak gelişmelerdir. Tabi bunla-
rı söylerken, şunu hiç unutmayın, birileri 
de ulaşamadıkları malum o güzel neticeyi 
farklı bir şekilde tabi karalayacaklardır. 
Bunlara asla cevap verme gayreti içinde 
girmeyin. Bizim yapacak çok işimiz var. 
Biz yolumuza devam edeceğiz. 

Şuanda bekleyen ama yetişemediğimiz 
hamdolsun birçok okulumuz var, sağlık 
tesislerimiz var. Şuanda hani muhalefetin 
duble yollarla istihzar ettiği o malum genel 
kurul toplantıları vardı ya; şimdi Bayındır-
lık Bakanlığı’na talimat verdim; dedim ki; 

şu gerçekleştirdiğimiz 1500 kilometrelik 
duble yolların olduğu bölgelerin bundan 
önceki yıllarla kaza istatistiklerini çıkarın. 
Bundan önce o yollarda ne kadar kaza 
oldu, şimdi durum nedir? Bunları çıkara-
cak size takdim edeceğiz. Türkiye kamuo-
yu bunları görecek ve biz yatırımı nerelere 
yaptığımızı, öncelikleri nasıl tespit ettiği-
mizi milletimiz çok daha iyi görecek. 

Bakın bir şey dikkatinizi çekiyor mu sevgili 
dostlar; İstanbul’daki terörde 54 insanımız 
ebediyete intikal ettik fakat şu bayramda 
125 kişiyi trafik terörüne kurban verdik. 
Ama hiç kimse o 125 kişiyi konuşmuyor 
dikkat edersiniz. Onlar da bizim insanımız. 
Onları da biz trafik teröründe kaybettik. 
İşte burada biz insan eksenli bir anlayışla 
nasıl orada ah, vah ediyorsak öbür tarafta 
da sadece aileler ah, vah etmesin. Hepimiz 
edelim. İktidarıyla, muhalefetiyle birlikte. 
Ve buna karşı da tabi ki tedbirlerimizi hep 
birlikte alacağız. Ve bunun mesuliyeti, 
sorumluluğu içindeyiz. Kimse ben bunun 
sorumluluğundan kaçarım diyemez. Mu-
halefetin de böyle bir yetkisi yok. O da 
katkı kurmak zorunda. Sadece kötülemek 
muhalefet değildir. Adama sorarlar; sen ne 
söylüyorsun, nasıl bir çözüm sunuyorsun, 
onu söyle. Çözümü söylemeden bunun adı 
muhalefet olmaz. 

Sizleri bu hissiyatla hepinizi sevgiyle se-
lamlıyorum. Hayırlı bir çalışma haftası 
diliyorum. Başarılarla dolu yarınlar te-
mennisiyle, inşallah terörden arındırılmış, 
insanlarımızın sevgiyle bir, beraber, bütün 
olduğu Türkiye emelimize hep birlikte yü-
rüyelim diyorum.
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Değerli arkadaşlar... değerli misafirler… 
basınımızın değerli temsilcileri…

Türkiye’yi geleceğe taşıyacak olan siyaset 
çizgimizi geliştirmek için bu grup toplan-
tımızın da yararlı sonuçlar doğurmasını 
diliyor, sizlerin şahsında milletimizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken, önümüzdeki süreci 
hesaba katarak bir hususu dikkatlerinize 
arz etmek istiyorum. 

Hepimiz, milletimizin yüzünü güldürmek-
le sorumlu olduğumuz kadar, Türkiye’ye 
yakışacak bir siyaset üslubunu derinleştir-
mekten de sorumluyuz. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı 

Ankara | 9 Aralık 2003 
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Bu anlayışımız gereği siyaset üslubumuz 
da siyaset anlayışımızla tam bir paralellik 
içinde olmalıdır. Zira, AK Parti siyasetinin 
üç temel vazgeçilmezi vardır. Bağrından 
çıktığımız yüce milletimizin sesine asla 
yabancı kalmayacağız. Milletimizin üslu-
buyla siyasetimizin üslubu aynı olacak. 
Üçüncüsü, siyaseti, kimin için ve ne için 
yaptığımızı asla unutmayacağız. 

Değerli arkadaşlar…

Kamuoyu araştırmaları ile tarafsız analiz-
lerin tespitlerinden çıkan sonuçlara göre 
siyaset AK Parti ile yepyeni dinamikler 
kazanmıştır. Bu yeni dinamikleri tayin 
eden milletimizin üslubunu anlamayanla-
rın muhalefette olsalar da buharlaşmaya 
devam ettiklerini görüyorsunuz. Buharla-
şanların bir muhasebe yapma imkanı kal-
madığına göre, biz, çok iyi analizler yap-
mak durumundayız. Zira, bize göre siyaset 
hiçbir rehavet lüksü olmayan bir iştir. Bir 
siyasi partiye toplumun desteği azalıyorsa, 
onlar, başlarını iki ellerinin arasına alıp 
düşünmelidirler. 

Yine bir siyasi partiye toplumun desteği 
artıyorsa, bundan bizim çıkaracağımız 
sonuç şu olmalıdır: Sorumluluğunuz azal-
mıyor, artıyor. Evet gün geçtikçe bizim 
sorumluluğumuz azalmıyor tam aksine 
artıyor, çünkü milletimizin desteği artı-
yor. Milletimizin üslubundan maksadım 
da tam olarak budur. İzlediğimiz siyasete 
toplumun desteği artıyor ve bu artış so-
rumluluğumuzu artırıyor. Bunu böyle bil-
mek durumundayız. Bu bakımdan milletle 
irtibatımızı daima sıkı tutmaya, onların 

derdiyle dertlenmeye, onların problemle-
rini kendi problemimiz bilmeye, onların 
yüzü gülmedikçe rahat yüzü görmemeye 
mecburuz. Hepinizin bu bilinç ve hissiyat 
içerisinde olduğunuzu bildiğim halde üze-
rimdeki ağır tarihi, ahlaki ve siyasi ülke 
sorumluluğu bunları sizlerle paylaşmamı 
gerektiriyor. AK Parti’nin Türkiye için yü-
rüttüğü siyasetin dayanağı sizlerin milleti-
mizle olan bu ruh bağınız, bu kan bağınız, 
bu can bağınızdır.

Değerli arkadaşlar...

Bizim siyasetteki varlık sebebimiz, mille-
timizin yıllarca sıkıntısını çektiği yönetim 
krizlerini aşacak, parti menfaatlerini ülke 
menfaatlerinin önünde tutmayacak bir 
siyasi liyakat çizgisini sahiplenmemizdir. 
Başkaları demode siyasi manevralardan 
medet umabilirler. Ülkenin zarar görece-
ğini bile bile üsluplarını bozabilir, felaket 
tellallığı yapabilirler ama, unutmayalım 
ki, bu üsluplar da zamanın tasfiyesine uğ-
ramaktadır. Dünyanın gözleri Türkiye’nin 
üzerindeyken sorumluğumuzun artmakta 
olduğuna dikkatlerinizi çekiyorum. 

Allah’a hamdolsun bugüne kadar dirayetli 
çizgimizi korumak konusunda bir zafiyet 
içerisine girmedik, rotamızı şaşırmadık. 
Bundan sonra da tavizkar ya da ihmalkar 
olmayacağız. 

Bugüne kadar bütün gücümüzle demok-
rasiye, istikrara, güvene ve adalete yatırım 
yaptık. Ve bu yatırımların semeresini her 
alanda gördük. Belki işin içinde, işin başın-
da olduğumuz için başarılarımızı hedefle-
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rimizin çok gerisinde görüyoruz ama, bize 
dışarıdan bakanlar kısa zamanda uzun yol 
aldığımızı hayranlıkla ifade ediyorlar. Tür-
kiye, dünyada tarihi ağırlığına ve önemine 
layık bir itibara doğru koşuyor. Kimse, 
küçücük hesaplarla Türkiye’nin büyük he-
deflerine gölge düşürmesin. 

Değerli arkadaşlar…

Konuya verdiği öneme binaen Bakanlar 
kurulumuz, önümüzdeki süreçte Avrupa 
Birliği’ni değişmez ve sürekli maddesi ola-
rak kabul etmiştir. Bu kararlılığa ülkemiz 
bütün kurumlarıyla destek vermelidir. Bu 
çerçevede geçen hafta Avrupa Birliği ülke-
lerinin Büyükelçileriyle bir araya geldik. 
Perşembe günü de AB Brüksel Zirvesine 
katılacağım. Bütün zeminlerdeki mesa-
jımızın özeti şudur: Türkiye’nin Avrupa 
Birliği hedefi, Avrupa Birliği’nin de hedefi 
olmalıdır. Artık bu uzun yol aşılmalı, bizim 
çalışmalarımıza paralel olarak Avrupa Bir-
liği de kendi geleceği için yeni ve net adım-
lar atmalıdır. Önümüzdeki sayılı günlerin 
bu netleşmeyi sağlayacağına inanıyorum. 
Zira, kimse kendi çelişkilerini sonsuza ka-
dar taşıyamaz. 

Değerli arkadaşlarım... 

Bu arada, yeri gelmişken Türkiye’nin 
özellikle bir önemli konusunu da sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Bölgesel güç olarak 
ağırlığımızın artmakta olduğunu da belir-
mek istiyorum. Ekonomik ilişkilerimizde 
uluslar arası ilişkilerimize paralel sevin-
dirici gelişmeler yaşanıyor. Türkiye, kendi 
güçlüklerini geride bırakıyor ve dar gün-

lerinde dostlarının da yanında yer alıyor. 
Bakınız dün faizde düşüş yine aynı şekilde 
devam etti ve yüzde 26 küsura indi. Borsa 
artık tavan yapıyor. İyice yükseldi ve dün 
akşam 16 bin 900 idi. Bugün sabah baktı-
ğımda 17 bin küsurdu. Muharrem Bey bor-
sanın kurucusu. Oradaki havayı gayet iyi 
bilir. Ve nerelerden nereye geldik. Bu yere 
sağlam basan bir yapının aynı zamanda 
ifadesidir. Gelişmelerin pozitif olduğunun 
alametidir. 

Enflasyonu zaten biliyorsunuz. Ne duru-
ma geldik. Nerelerdeydik, ne oldu. Ama 
buna bile hala bir kılıf uydurma gayreti 
içinde olan bir muhalefet anlayışı var. Sa-
kın ha bunlara kulak asmayın. Niye çünkü 
hayatlarında bu tür şeyleri yaşamadılar. 
Hayal bile etmediler. Edemezler de, çünkü 
onların hayallerinin bile ulaşamadığı yere 
inşallah bizim fiilimiz ulaşacak. Bu bağ-
lamda Bakanlar kurulumuz dün zor gün-
ler geçiren Gürcistan’a gıda yardımı yapıl-
masına karar verdi. Bir an önce umuyoruz 
ki, Gürcistan belirsizlik günlerini çabuk 
geçirsin ve demokratik istikrara kavuş-
sun. Yeni bir yıla hazırlanırken Türkiye’de 
herkes önünün daha açık ve net olduğunu 
çevre komşularıyla birlikte de yaşasın.

Ve yine bildiğiniz gibi bu hafta sonu 
Kıbrıs’ta seçimler yapılıyor. Çok şeyler tabi 
yazılıyor, çiziliyor, gösteriliyor, anlatılı-
yor. Bunların hepsi yapılacaktır, bunların 
hepsi söylenecektir. Biz bugüne kadar 
söylediklerimiz neyse onun arkasındayız. 
Şunun altını çiziyorum, bunu herkes bil-
sin; Biz asla statükonun yanında değiliz. 
Doğruyu savunmamız, dürüstlüğü savun-
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mamız, net olmamız eğer statüko olarak 
tanımlanıyorsa, ona zaten söyleyecek bir 
şeyim yok. Ancak bir şeyleri de ortaya koy-
mak zorundayız. O da şudur; Eğer bugün 
bize çözümsüzlüğe çözüm ifademizden 
güç alarak, kuvvet alarak, eğer ver-kurtul 
mantığıyla yaklaşanlar oluyorsa onlar da 
kusura bakmasınlar, bizim böyle bir anla-
yışımız yok. 

Biz Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümle 
Kıbrıs Türk’ünün yanında olduğumu her 
zaman söyledik, bugün de söylüyoruz. Ya-
rın da söyleyeceğiz. Çünkü burada geçmiş 
anlaşmalardan kaynaklanan bizim ahdi 
haklarımız var. Biz bu haklarımızı hiç bir 
zaman bırakamayız. Bu haklarımızın sahi-
biyiz. Ve bu haklarımızı da her zaman ko-
rumak durumundayız. Şu anda bu seçime 
gölge düşürme gayreti içinde olanlar da 
olabilir. Biz asla bu tür gölge çalışmalarına 
da bu güne kadar müsaade etmedik, taraf 
da olmadık. Sadece Kıbrıs’taki seçimlerin 
adil bir şekilde, demokratik bir şekilde yü-
rütülmesinden yanayız.

Değerli kardeşlerim…

Türkiye’nin omurgası olan İmalat sana-
yinde kapasite kullanım oranı biz göreve 
geldiğimizde yüzde 25-30’lardaydı. Son 
rakamları aldım. Şimdi neredeyiz biliyor 
musunuz? Yüzde 90 sınırına vardı. 2003 
yılı ilk 11 ayının enflasyonu TEFE yüzde 
13.2, TÜFE ise 17.3 olarak gerçekleşti. 

Enf lasyonda Avrupa Birliği ortalaması-
na erişeceğimizi artık telaffuz edebiliriz. 
Bunun işaretleri artık veriliyor. Düne 

kadar aylık enf lasyonumuz AB, OECD 
ülkelerinin yıllık enflasyonu kadardı. Ba-
kınız nereden nereye geldik. Geçtiğimiz ay 
yaşadığımız sıkıntılı durumlara rağmen, 
gerek piyasalarda, gerek borsamızda bir 
tereddüt oluşmadı, aksine gelişme trendi 
devam ediyor.

Görülen o ki, Türkiye özgüvenini kazanmış 
ve büyük potansiyeline daha fazla inanma-
ya başlamıştır. Türkiye artık sadece gelece-
ğe bakıyor. Kimse önümüzü kesemez, den-
gemizi bozamaz, dikkatimizi dağıtamaz. 
Bu böyle bilinmeli. Zira toplumun bütün 
kesimleri aynı dikkate, aynı özene sahip-
tir. Ben, toplumun bu dikkatine özellikle 
teşekkür ediyorum. Türkiye’yle birlikte 
düşünmek, topluma tepeden bakmamak, 
toplumun sesine kulak vermek işte budur. 
Bunu yakalamaya mecburuz.

Geçen hafta dopdolu bir programımız var-
dı ve işçi sendikalarından, işveren örgütle-
rine, turizmden ulaşıma, yabancı sermaye 
kurullarına kadar toplumun bütün üretici 
unsurlarıyla bir arada olduk. Birbirinden 
çok farklı sektörlerin temsilcilerinden 
şunu duymam benim için sahiden bir 
bahtiyarlık oldu. Dediler ki; “Bizim kendi 
sektörümüzle ilgili tespit ettiğimiz ama 
yıllarca muhatap bulamadığımız ilkeleri, 
siz hem hükümet hem parti programlarına 
aldınız.” Bize düşen, aklıyla ve yüreğiyle 
ülkesine hizmet üretmek için çalışıp didin-
meye devam etmek, bu heyecanı artırmak-
tır. Bu noktadan hareketle yolumuza de-
vam etmeliyiz. Hariçten gazel okuyanlarla 
zaman kaybetmemeliyiz. 
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Bunu duyunca ayrıca mutlu oldum. Biz, bu 
gölgelenemez siyasetimizi bırakmadıkça, 
bize çamur atanlar kirlenmişlikleriyle baş 
başa kalmaya mahkum olacaktır. Millet 
menfaatlerine rağmen menfaat üretmeye 
çalışanlar ise bir gün kendi hatalarıyla 
yüzleşeceklerdir. Ben, bu milletin bilge-
liğine, hüsnüniyetine ve kadirşinaslığına 
sonuna kadar inanıyorum. Milletimiz, 
Türkiye için neyin iyi, neyin güzel, neyin 
hayırlı olduğunu, çatlak sesleriyle gün-
demde kendilerine yer açmaya çalışan 
siyaset tacirlerinden çok daha iyi biliyor. 
Bu hakkaniyet milletimizin mayasında 
olan bir hakkaniyettir ve siyasi tarihimiz 
bu hakkaniyetin sayısız tezahürünü kayda 
geçirmiştir.

Değerli arkadaşlarım...

Seviyeli siyaset üretmekten aciz zevatı mil-
lete havale edip, bütün enerjimizle ülke-
mizin problemleri üzerinde yoğunlaşmalı, 
birikmiş meselelere çözüm üretmeliyiz. 
Yurdumuzun her köşesinde yapılacak 
daha pek çok iş, kapanacak pek çok yara 
var. Hepinizden, memleket yükünün şeref-
li taşıyıcıları, millet yaralarının merhemi 
olmanızı istiyorum. Hep söylüyorum, 
sorumluluğumuz artıyor, işimiz kolay de-
ğildir; ancak yolumuz da açıktır. Sizlerden 
ricam sık sık geçmişe bakmanızdır.

Yolsuzluklarla mücadelemize ayrı bir 
başlık açacağım ama, kısaca bir cümleyle 
yetiniyorum bugün. Doymak bilmez iştah-
larıyla iktidarı kullananların, milletin alın 
terini sömürenlerin başları önlerine dü-
şüyor. Bu gerçeği unutmayalım, yeter. Bu 

gerçek, bize hem geçmişi, hem de geleceği 
gösterecektir.

Değerli arkadaşlar…

Önümüzde yerel yönetim seçimleri var; 
AK Parti olarak bizim bu seçimde gireceği-
miz imtihan, Türkiye’yi parlak geleceğine 
taşıyacak olan siyaset anlayışının ve kali-
tesinin imtihanı olacaktır. Yeni Yerel Yöne-
timler Yasası kapsamında yapılacak yeni-
likler, yerel yönetimlerimizi en az merkezi 
yönetimler kadar önemli ve ağırlıklı bir 
statüye kavuşturuyor. Bu bakımdan yerel 
seçimlere aynı ağırlık ve önem dairesinde 
genel seçimler kadar değerlendiriyoruz. 
Türkiye’nin il il, ilçe ilçe ve köy köy bir imar 
ve yenilenme seferberliği içerisine girmesi 
gerekiyor. Bunun için yerel yönetimleri-
mizle bugüne kadar ortaya koyduğumuz 
parlak çalışmaları, yurt bütününe yayarak 
daha da geliştirmek durumundayız. 

Bugün bazı gazeteleri okuyorum. Muha-
lefet partisinin yandaşlarının bazı açıkla-
maları var; “AK Parti (güya) efendim daha 
fazla oy alabilmek için şehrin varoşlarını 
büyükşehir sınırları içine alıyor.” Bakınız 
biz bu konuları bir belediyeci olarak konu-
şuyoruz. Yıllar önce Halk Partili belediye 
başkanlarıyla da, diğer siyasi partilere 
mensup belediye başkanlarıyla da konuş-
tuğumuzda söyledikleri hep neydi biliyor 
musunuz; bir büyükşehir belediye başkanı 
olarak benim bir belde belediye başkanı 
kadar yetkim yok diyorlardı ve onların 
imar planlarında yaptıkları yanlışları ifa-
deyle bunu belediye başkanlarımız söylü-
yorlardı. 
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Şimdi ben buradan sesleniyorum; lütfen 
başınızı iki elinizin arasına alın. Eğer 
Türkiye’ye zerre kadar merhametiniz 
varsa, zerre kadar kent bilinciniz, şehir 
bilinciniz varsa, şu çirkin şehirleşmeden 
bıktığınıza inanıyorsanız, bu yasaya des-
tek vermek durumundasınız. Bir taraftan 
“Esenboğa Havaalanı’ndan çıktık, aman 
Efendim nedir bu rezalet?” diye yazacak-
sınız, çizeceksiniz, konuşacaksınız öbür 
taraftan çıkarılan bu yasanın karşısına 
dikileceksiniz? Peki neden bu olmuyor-
du? Sebebi basit; bakıyorsunuz ne doğru 
dürüst bir nazım imar planı var, ne doğ-
ru dürüst onunla uyumlu bir uygulama 
planı var, bunların hiçbiri yok ve bunları 
denetleyen bir üst kurulda yok. Yani bun-
larla şunu ifade ediyorum; o belediyenin 
dışında ayrı bir belediye yok. Ama bir 
İstanbul’da, Ankara’da büyükşehir sınır-
ları içerisindeki bir ilçe belediyesi binlik 
planı yapıyorsa, beş binlik, yirmi beş 
binlik, elli binlik planları da büyükşehir 
belediyesi yapıyor. Kaldı ki bunun yanında 
birçok konularda alt yapıda, itfaiyesinde, 
vs. Büyükşehir bütün imkanlarını bu ilçe-
ler için seferber edebiliyor. 

Şimdi yapılmak istenen nedir? İşte bunu 
başarabilmektir. Yani belde belediyesi ar-
tık kalkıp beş binlik, yirmi beş binlik, elli 
binlik bu tür planlarla uğraştığı falan yok 
ya, ama şimdi kendi başına artık egemen 
olamayacak. Sadece binlik planını yapa-
cak, diğerlerini, nazım imar planlarını 
Büyükşehir aynen uygulayacak. Ve el ele 
verecekler. Modern kentleşme nedir, me-
deni bir yaşam şekli nedir; bunu beraberce 
planlayıp, beraberce uygulamaya koyacak-

lar. Şimdi bunun karşısına dikilirken söy-
ledikleri ne; efendim, şehrin varoşlarını 
büyükşehirlere almak suretiyle AK Parti 
buralardan yeni oylar sağlayacak. E, sen 
sağla. Yani biz vatandaşımızın siyasi irade-
sini ipotek altına almadık ki! Yani bir siya-
si parti olarak bunu nasıl konuşabilirsin, 
nasıl düşünebilirsin? 16 vilayetin şuanda 
içinde yönetiminde CHP’li, ANAP’lı olan 
vs. Belediye başkanları var. Bunu nasıl 
konuşabilir, düşünebilirsin? Bu bir ayrım-
cılıktır. Bu yanlıştır. 

Bizim buradaki anlayışımız, modern bir 
şehirciliğe, çağdaş bir kentleşme anlayı-
şına nasıl geçeceğiz; bunu düşünüyoruz, 
bunun adımlarını atıyoruz. Biran önce 
de bu adımların atılması gerekiyor. Ama 
hemen o saptırmacılar devreye giriyor 
ve saptırmaya çalışıyorlar. İşin hakikati 
budur, bunu bilmenizi istiyorum, eğer 
Türkiye’ye zerre kadar acıyorlarsa, şehir-
leşmede modern düşünüyorlarsa o zaman 
bunu desteklemek durumundadırlar. Eğer 
desteklemiyorlarsa yarın milletimizle yine 
baş başa olacaklardır ve milletimiz de 28 
Mart’ta da onlara gereken cevabı verecek-
lerdir. Çünkü bunu yapmak durumun-
dayız. Artık biz yerli yabancı herkesin, 
Türkiye’nin başkentine, Türkiye’nin en 
büyük megapol şehri İstanbul’a, İzmir’e 
girdiğinde bu çirkin yapılaşmaları gördü-
ğünde, biz de gördüğümüzde orada komp-
lekse giriyoruz. Olmaması gerekir diyoruz. 
Bunların artık bir düzene girmesi gerekir 
diyoruz. 

Ve anlayışımız budur, attığımız adım bu-
dur. Kimse vatandaşımızın siyasi iradesini 
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de bu işe bulaştırmasın lütfen. Bununla 
bunun alakası yok. Sizlerden bu mesajı 
ve bu gayreti bütün Türkiye’ye yaymanızı, 
yerel yönetim seçimleri sayfasını da, tıpkı 
3 Kasım sayfasında olduğu gibi parlak bir 
“millet zaferi” olarak tarihe geçirmenizi 
bekliyorum. Sizlerden enerjinizi çatlak 
seslere cevap yetiştirmeye çalışarak tüket-
memenizi, sesinizi milletin sesi kılacak 
gayretler içinde olmanızı istiyorum. Bizim 
duruşumuz millete zaten çok şey anlatı-
yor. Sizler dirayetle millet çizgisinde du-
runuz ve sonra bırakınız milletimiz seçim 
sathı mailinde son sözünü söylesin. Bu 
sözlerle konuşmama son verirken, hepini-
ze en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. 
Allah hepimizin yolunu açık etsin. Allah 
Türkiye’nin yolunu açık, geleceğini bere-
ketli kılsın.
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Başbakan Erdoğan, 28 Mart 2004 tari-
hinde yapılacak yerel seçimin startını 
İstanbul’da verdi. Erdoğan, Ataköy Ah-
met Cömert Spor Salonu’nda düzenlenen 
toplantıya, “Samanyolu” şarkısı eşliğinde 
girdi. Salonda “Bu şarkıyı daha çok dinle-
yeceğiz”, “28 Mart’ta 3 Kasım’a fark ataca-
ğız” yazılı afişler yer aldı. Burada konuşan 
Erdoğan, bugün İstanbul’da seçim startını 
verdiklerini belirterek, “yerel seçimlerin 
ülkeye, kent yönetimi ve şehircilik anla-
yışı için hayırlara vesile olmasını” diledi. 
Erdoğan, konuşmasında bir yıllık iktidar-
ları döneminde yaptıkları çalışmalar ile 28 
Mart yerel seçimleri için neler yapmaları 
gerektiğini anlattı.

Halkın 3 Kasım seçimlerinde AK Parti’ye 
büyük bir teveccüh gösterdiğini, bu tevec-
cühün kirlenmiş olan siyaset anlayışını ak-
lamak, ekonomik kriz dönemlerini geride 
bırakmak ve halkın yüzüne kapanmış olan 
kapıların yeniden kendisine açılmasını 
sağlamak için olduğunu ifade eden Erdo-
ğan, buradan yola çıktıklarını ve her geçen 

gün de grafiklerinin yükseldiğini söyledi. 
Siyasi tarihin her zaman gerçekler üzerine 
kurulduğunu ve bunu değiştirmeye kimse-
nin gücünün yetmeyeceğini ifade eden Er-
doğan, seçmenlerden kendilerini iyi takip 
etmelerini istedi.

İktidarları döneminde, muhalefet ile 
çirkin politikayla bir uğraşı içinde olma-
dıklarını ve olmayacaklarını kaydeden 
Erdoğan, muhalefet partisinin hiçbir şey 
bulamadığı için “AK Parti’yi nasıl karala-
rız” çabası içinde olduğunu söyledi. Salon-
da bulunanların “yuh” diye seslenmeleri 
üzerine Başbakan Erdoğan, “Hiç gerek 
yok. Biz iktidar partisiyiz. Sadece işimize 
bakacağız. Bizim bu ülkede yapacak çok 
işimiz var. Biz onlara, çirkin politikalarına 
cevap vermeye kalkarsak, halkın bize ver-
diği güveni sarsarız. Halk bizden şık bir 
politika istiyor, estetiği olan bir politika 
istiyor” diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye’yi batıdan doğuya do-
laştıklarını ve tüm teşkilatlar olarak kapı 

AK Parti “Seçim Startı” 
Toplantısı 

İstanbul | 14 Aralık 2003 
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kapı gezdiklerini belirterek, “Acaba nerede 
bir yoksulun, fakirin sesi gelecek? Acaba 
ne kadarına ulaşabildik? Bizim ölçümüz, 
kapısını çaldığımız vatandaşın sayısı ne 
kadar azalırsa o kadar iyi yoldayız” dedi. 
Dünyayı da dolaştıklarını ve dışarıda 
Türkiye’de neler yapmak istediklerini ve 
AK Parti siyasetinin temel felsefesini anlat-
tıklarını vurgulayan Erdoğan, daha yolun 
başında olduklarını söyledi.

Erdoğan, hükümetin, milletin vücut 
dilini konuştuğunu, millet ne istiyorsa 
kendilerinin de onu istediğini kaydetti. 
Erdoğan, “Milletimizin vücut dilini kendi 
siyaset dili haline getirmiş bir hükümet 
var Türkiye’de” dedi. Vatandaşlar arasında 
hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürdük-
lerini belirten Erdoğan, kamuoyu yokla-
malarında AK Parti’nin oylarında ciddi 
yükseliş görüldüğünü ifade etti. Erdoğan, 
“Muhalefet kartopu gibi eriyor. Barajın al-
tındakiler hepten eriyip tükeniyor. Çünkü 
vatandaş gerçekleri biliyor” diye konuştu. 
Ülkede garip, guraba azaldıkça, çalacak 
vatandaş kapısı azaldıkça kendilerini 
mutlu addettiklerini dile getiren Başbakan 
Erdoğan, milli gelirin 2600 dolardan 3300 
dolara çıktığını kaydetti.

Erdoğan, üniversite çağına gelmiş her 10 
kişiden sadece birinin üniversiteye gire-
bildiğini anımsatarak, kendilerinin diğer 
9 kişinin de üniversiteye girebildiği bir 
Türkiye istediklerini söyledi. “Biz iş bitiren 
bir hükümetiz, laf üreten değil” diyen Er-
doğan, verdikleri sözlerin hepsini tutmaya 
çalıştıklarını kaydetti. Göreve geldiklerin-
den beri 250 yatırımı hizmete açtıklarını 

kaydeden Erdoğan, bugüne kadar 1500 
kilometre duble yol yaptıklarını, yol ya-
pılan yerlerde kaza oranının geçen yıla 
göre yüzde 75 azaldığını söyledi. Erdoğan, 
partilerinin zihniyetinde bölgeler arasında 
bir ayrımcılığın söz konusu olmadığını 
da ifade ederek, batıda ne varsa doğu ve 
güneydoğuda da olması için çalıştıklarını 
kaydetti.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan 
AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 
sonuç bildirgesinde yer alan güneydoğu ile 
ilgili ifadeye işaret eden Erdoğan, “Oradaki 
güneydoğu ifadesi, ‘kalkınmışlıkta diğer 
bölgelerin yakaladığı istikrarı güneydoğu-
da da yakalayın’ deniyor. Buna hepimiz ka-
tılmıyor muyuz zaten?” diye konuştu. Baş-
bakan Erdoğan, Türkiye’nin gündeminde 
asgari ücretin tespit edilmesi konusunun 
bulunduğunu, ancak hükümetin asgari üc-
ret tespitinde popülizm yapmakla suçlan-
dığını kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bazı işveren sendikaları ve işveren grup-
ları asgari ücret konusunu bir popülizm 
meselesi olarak ifade ediyorlar. Bunu bir 
popülizm olarak ifade edenler, önce ken-
dilerini çek etsinler. Asıl popülizm içinde 
olanlar kendileridir. Şu anda asgari ücret 
net 220 milyon lira. Allah aşkına, kusura 
bakmasınlar, hepsini severim, saygım var. 
Bu ülkede yatırımları var. Ancak bu para 
onların evlatlarının bir gecelik gazino 
mönüsü bile değil. Bunu hasmane tutum 
olsun diye söylemiyorum. Ama bunu bir 
tespit için söylüyorum. Allah aşkına bu 
parayla geçim olur mu? Vereceğimiz ra-
kamlardan devlet olarak biz de fedakarlık 
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yapacağız. Ama işveren olarak sen de bir 
fedakarlık yapacaksın. Ama bu rakamı 
biraz daha insani bir noktaya getirmemiz 
lazım.”

Başbakan Erdoğan, yeni Bankalar Yasası 
ile ilgili feryatların başladığına da işaret 
ederek, “Bizim yapmak istediğimiz, dürüst 
çalışan ile çalışmayanı ayırmaktır. Mille-
tin beklentilerine cevap vermek istiyoruz. 
Bunu yapmaya mecburuz. Aksi takdirde 
millete karşı vecibelerimizi yerine getire-
meyiz” diye konuştu. Başbakan Erdoğan, 
son zamanlarda gündeme, milletvekilliği 
dokunulmazlığı konusunun oturduğunu 
belirterek, şunları söyledi:

“AK Parti yargıdan kaçıyor’ deniyor. Baş-
ka hiçbir sermayesi olmayan muhalefet, 
şimdi buna sığınmış durumda. Bu ülkede 
dokunulmazlık denilen olay bu yıl mı icat 
oldu? Şu anda muhalefeti oluşturan millet-
vekillerinin çoğunluğu yıllarca parlamen-
todaydı. Dokunulmazlık konusu şimdi 
mi aklınıza geldi? Bugüne kadar aklınız 
neredeydi? Kimse kusura bakmasın, do-
kunulmazlığın taymingini biz tayin ederiz, 
muhalefet değil. Onun nasılını niçinini de 
biz belirleriz. Bunun için gerekli tartışma-
yı, görüşmeyi, her şeyi de yaparız. Bu ko-
nuda yapılacaklar ve ne şekilde yapılacağı 
programımızda belirlenmiştir. Ve biz ülke-
yi ona hazırlıyoruz. Ülke ona geldiği an bu 
yapılacaktır. Geç de kalabiliriz, doğrudur, 
ama bunun için toplumun, kurumların 
hazırlanması gerekiyor. Hazırlandığı anda 
da adımı atarız. Yargı üzerine yapılan spe-
külasyonların hiçbirine katılmıyorum ve 
bunun üzerinde durmuyorum. Bunların 

hepsinin üzerinde kararını halkım en iyi 
şekilde verecektir. Bizim üzerinde durma-
mıza gerek yok. Siyaset kurumu ile diğer 
kurumlar arasında bu tür gerginliğe fırsat 
verilmeyecektir. Bu konuda muhalefet 
ile yarışmamız da mümkün değil. Çünkü 
anayasal kurumlar arasında eğer bu tür 
gerginlikler olursa bundan zararı en çok 
ülke görür. Ülkeye zarar verme hakkına 
kimse sahip değildir.”

Başbakan Erdoğan, toplantıya katılan par-
tililere hitaben şunları söyledi: “28 Mart’a 
hazır mısınız? Yüreklerinizin de salondaki 
davullar gibi atmasını istiyorum. İstanbul, 
42 beldesi, 32 ilçesiyle inşallah 28 Mart’ta 
AK siyasetin genel belediye anlayışıyla 4’te 
4 müşerref olacaktır. Bunun kararını siz 
vereceksiniz, siz başaracaksınız.”

Erdoğan, belediye başkanlığı adaylığı 
konusunda problem istemediklerini de 
belirterek, partililerden tüm güçleriyle 
çalışmalarını istedi. AK Parti’nin 3 Kasım 
seçimleriyle bir Türkiye markası olduğu-
nu kaydeden Erdoğan, partilerinin şimdi 
bir dünya markası olmaya doğru gittiğini, 
bunu yerel seçimlerle de pekiştirmeleri 
gerektiğini sözlerine ekledi. Konuşması 
sık sık, “Başbakan Erdoğan” “Türkiye se-
ninle gurur duyuyor” sloganlarıyla kesilen 
Erdoğan’a, konuşmasının ardından Beyoğ-
lu Kaptanpaşa Mahallesi’nden partililer, 
üzerinde AK Parti amblemi bulunan bir 
çini tabak hediye ettiler. 
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Saygıdeğer misafirler… basınımızın değer-
li temsilcileri… değerli arkadaşlar… Hepi-
nizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. 

Yoğun geçen bir haftanın ardından yeni-
den sizlerle birlikte olmaktan duyduğum 

memnuniyeti ifade ederek sözlerime baş-
lıyorum. 2003 yılının sonuna gelirken AK 
Parti Meclis grubu olarak bu yılı milletimi-
zin yüzünü ağarttığımız bir yıl olarak dolu 
dolu yaşadığımız ve inşallah 2004 için de 
bunun müjdelerini aldığımız bir yıl olmayı 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı 

Ankara | 16 Aralık 2003 
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iftiharla söylemek istiyorum. 2003 yılını 
kelimenin tam karşılığıyla “demokrasiye 
yatırım yılı” olarak değerlendiren Türki-
ye Büyük Millet Meclisine ve bu süreçte 
ülkemiz için büyük bir çaba sergileyen 
parti grubumuza teşekkür ediyorum. Mil-
letimizin özlemlerine kavuşması için gös-
terdiğiniz fedakarlıklar gördüğünüz gibi 
karşılıksız kalmadı. Türkiye, enerjisine, 
potansiyeline layık yöneticilerin elinde ay-
dınlık ufuklara doğru yürüyüşünü hızlan-
dırmıştır. Bu hızla, her geçen gün ülkemiz 
için yepyeni ufuklar açılmıştır.

Değerli arkadaşlar…

Geçtiğimiz hafta tüm dünya gündemini 
meşgul eden konuların başında KKTC’deki 
seçimler oldu. Kardeş Kıbrıs Türkleri ‘de-
mokratik irade’lerini büyük bir olgunlukla 
sergileyerek, Kıbrıs Türkü’nün tarihsel 
yürüyüşünde yepyeni bir aşamaya geçtiler. 
Kuzey Kıbrıs seçimleri Kıbrıs meselesinin 
çözümüne katkı sağlamak isteyen herkese 
yol gösterici mesajlar vermiştir. Seçimden 
önceki iddiaların, spekülasyonların aksine 
Kıbrıs Türkleri Kıbrıs meselesinin hangi 
üslupla çözüleceğini dünyaya göstermiş 
oldu. Demokratik haklarını kullanmada 
kardeş Kıbrıs Türklerinin vakar ve olgun-
luğu bizim için hiç de şaşırtıcı olmamıştır. 
Pek çok konuda birbiriyle ruh bağı olan 
anavatan ve yavru vatan, seçim sürecinde 
sergilenen davranışlarla, demokratik ol-
gunluk konusunda da birbirlerine benze-
diklerini göstermişlerdir. 

Kıbrıs’taki seçimlerin demokrasiyi zede-
leyecek olaylara sahne olacağını öngören 

analizler gerçekleşmemiş, demokratik bir 
seçim olmuştur. Halkın verdiği birlik ve 
beraberlik mesajının ve ayrıksı demokra-
tik olgunluğun siyasetçiler tarafından da 
doğru algılanacağına inanıyorum. Kıbrıs 
Türk halkının ortaya koyduğu iradeye 
kimse sağır kalamaz. Kalmamalıdır. Kıbrıs 
Türkleri hem çözüme kilitlenmiştir, hem 
de “ne pahasına olursa olsun çözüm” deme-
mektedir. Zira hangi noktada çözüm, nasıl 
çözüm bunu da açık ve net olarak Kıbrıs 
Türk’ü ortaya koymuştur. Seçim sonuçları, 
Kıbrıs Türk halkının varoluş davası ile AB 
hedefinin birbiriyle çelişmediğini, tam 
tersine sinerji doğurduğunu göstermiştir. 
Seçmen iradesi, bazı analistlerin söylediği 
gibi bölünmemiş ve kutuplaşmamıştır. 

Tam tersine seçmen, Kıbrıs Türk halkının 
varoluş davasının hassasiyetlerinin korun-
ması yoluyla, çözüme gidilmesi konusunda 
açık ve net bir irade sergilemiştir. Bunu 
görmemek için herhalde kör olmak gerekir.

Kıbrıs Türkü, milli davanın içe kapanma 
anlamına gelmediğini ve çözüm arayışının 
milli dava temel alınmadan ilerleyemeye-
ceğini de bu sonuçla ispatlamıştır. Evet, bir 
kere daha seçmenin ufuk gösteren vizyo-
nu, siyasetin tıkandığı noktaya müdahale 
etmiş, oksijeni azalan siyaset kurumuna 
oksijen vermiştir. Kazanılmış hakları koru-
yarak, çözüm ve AB hedefi doğrultusunda 
ilerlenmesi gerektiği, seçmen iradesinin 
hiçbir spekülasyona yer vermeyecek açık 
bir mesajıdır.

Seçimlerden önce öngördüğüm ve sık sık 
belirttiğim gibi, Kıbrıs Türkü bu seçimler-
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le adeta Kıbrıs’ta seçimi diriltmiştir ve bir 
başka mesajı daha vermiştir. O da Kıbrıs’ta 
artık siyaset yeni doğumlara, siyasetçi 
evet yeni siyasetçileri çıkarmaya mecbur 
edilmiştir. Ve bundan sonra unutmayın 
Kıbrıs’ın geleceğinde bu vardır. 

Artık sorunlara yaklaşımda “siyah” ve 
“beyaz” dışında seçenekler bulması gerek-
tiğini de siyasetçilere bu seçim deklare 
etmiştir. Böylece seçmen, milli dava hassa-
siyetini siyasi söylemde öne çıkaranların 
statükoculukla suçlanması ile çözüm ve 
AB diyenlerin de gaflet içinde gösterilmesi 
dönemine artık kilit vurulması gerektiğini 
ifade etmiştir. İnsanların “korumak” iste-
dikleri ile “elde etmek istedikleri” arasına 
perde çeken siyasi yaklaşımları üretmeye 
kimsenin hakkı yoktur. Maalesef bu seçim 
öncesinde bu konuda çok çaba sarf eden-
ler oldu. Seçmen, geçmiş tartışmaları ve 
kırgınlıkları geride bırakarak yepyeni ve 
beyaz bir sayfa açılması gerektiğini kendi 
siyasetçilerinden açıkça talep etmektedir.

Burada tecelli eden hür iradeye hepimiz 
saygı duyuyoruz. Şimdi dünyadan bek-
lenen de özgürce tecelli eden bu iradeyi 
doğru anlama çabasında olmaktır. Anaya-
sal süreç içinde Kıbrıs’ta yeni bir hükümet 
kurulacak ve müzakere süreci devam ede-
cektir. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim 
de, Kıbrıs Türklerinin taleplerini seçim 
sonuçlarının ortaya koyduğu tabloyla 
birlikte değerlendirmek ve Kıbrıs mesele-
sinin çözümünde anlamlı açılımlara des-
tek olmak noktasındaki tavrımız bugüne 
kadar nasıl devam ettiyse bundan sonra da 
devam edecektir. 

Bir kere daha belirtiyorum: ortaya çıkan 
tablo belirsizlik değil, demokrasinin gere-
ği olan bir neticedir. Seçmen iradesi ikiye 
bölünmemiş ve kutuplaşmamıştır. Tam 
tersine, yepyeni bir zeminde ve siyaset 
talebinde bütünleşmiştir. Toplum, seçimi 
birbirine yakın bitiren iki partinin görüş-
lerini birleştiren bir anlayışın, KKTC’nin 
yeni Hükümet politikası olmasını istemek-
tedir. “Siyah” ve “beyaz” yaklaşımların ku-
tuplaştırıcı ve tıkanmış yapılarından uzak, 
estetik ve çözüm üretici siyaset üslubu bu 
noktada devreye girmelidir. Bütün siyasi 
taraf lar duygusallıktan uzak olmalı ve 
KKTC’nin menfaatlerini öne çıkarmalıdır. 
Bu seçimlerle, hiçbir meselenin sadece 
iki şık, sadece iki ihtimal hesaba katılarak 
çözümlenmeyeceğini bir kez daha gördük.

Öte yandan seçimler, demokrasinin ne 
kadar içselleştiğini sergilemiştir. Hiçbir 
olumsuzluk yaşanmadan, dünyanın her 
tarafından Kıbrıs’a gelen gözlemcilerin ve 
dünya basının gözü önünde özgürce de-
mokratik bir seçim gerçekleşmiştir. Ulus-
lararası camianın büyük ilgi gösterdiği 
Kuzey Kıbrıs seçimleri Avrupa Birliğince 
de dikkatle izlenmiştir. Çözüm, serinkanlı 
ve gerçekçi olmaktadır. Umuyorum ki, 
bölgesinde barışın güvencesi adresi olan, 
demokratik, adil ve kalıcı bir çözümü 
esas alan Türkiye, bu kritik süreçte Kıbrıs 
meselesinin çözümünde bütün taraflarca 
doğru algılanacaktır. 

Keza Kıbrıs Türkünün seçimlerde verdiği 
mesaj da sorunun bütün taraflarınca doğ-
ru algılanacaktır. 
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Bu noktada karşılıklı iyi niyetin ve çözüm 
iradesinin gelecek müzakere sürecinde 
esas zemin olacağı açıktır.

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’nin emanetini omuzladığımızda 
masamızın üzerinde hazır duran konular-
dan biri de Irak meselesiydi. Geldiğimiz 
noktada Irak’ta şimdi yeni bir dönem 
başlıyor. Bu dönemi hassasiyetle ve iyi de-
ğerlendirmemizin gereğine inanıyorum. 
Irak’ın artık devrik diktatörü yakalanmış-
tır. Halkını ve bölgesini acılara boğmuş 
bir diktatör, tüm dünyanın gözleri önünde 
yaptığı zulümlerin bedelini ödemeyle kar-
şı karşıyadır. Bu tür liderliklerin ne büyük 
bir yanlış olduğu, insanlık için acıdan 
başka bir şey getirmediği bir kere daha 
görülmüştür. 

Umarız, bu yaşanalar herkes için ders 
olur ve demokrasi, insan hakları ve hukuk 
devleti prensipleri ile çatışan düzenler, 
kendilerini gözden geçirerek, halkları-
nın ve insanlığın yararına olan çağdaş 
ve şeffaf düzenlere doğru kararlı ve hızlı 
adımlar atarlar. Kendi halkını seven her 
lider, halkının acı çekmesi pahasına bir 
düzeni sürdürmekte asla ısrarcı olamaz, 
olmamalı. Halkının gerçekten sevdiği ve 
halkını da gerçekten seven bir lider, o hal-
kın çağdaş bir düzene kavuşması için adım 
attığı oranda halkını seviyordur. Aksine 
ters gerekçeler ve söylemler, acı bir hikaye 
olmaktan öte hiç bir değere sahip değildir. 
Bu olayın Irak için yeni bir başlangıç olma-
sını diliyoruz. 

Bu noktada yıllardır acı çeken Irak halkı-
nın demokrasiye ve kendi öz yönetimine 
bir an önce kavuşması dünyanın gün-
demindeki en önemli mesele olmalıdır. 
Demokratik sürecin hızla işlemesi, korku 
günlerinden kalma yaraların sarılması, 
anayasal hukuk düzenine bir an önce 
geçilmesi ve Irak halkını temsil edecek 
demokratik bir yönetimin iş başına gelme-
sinin önündeki fiili ve sembolik engeller 
kalkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti hüküme-
ti olarak Irak’ın yaralarını sararak bir an 
önce normalleşmesi, demokratik düzene 
geçmesi için her türlü desteği, katkıyı veri-
yoruz, vereceğiz. 

Kardeş Irak halkının esenliği ve refahı için 
elimizden geleni yapmak boynumuzun 
borcudur. Türkiye demokratik tecrübesiy-
le daima komşularıyla işbirliği içinde yol 
gösterici olmuştur ve olacaktır. Bundan 
sonra da bu misyonuna devam edecektir. 
Biz şuna inanıyor, şunu biliyoruz; Irak’taki 
huzursuzluk bizim de huzursuzluğumuz-
dur. Ama şunu da bilmenizi istiyorum ki 
Irak’ta oluşacak bir huzur atmosferi bizim 
de huzurlu olmamıza yardımcı olacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz üzere Dışişleri Bakanımız ve 
milletvekillerimizle birlikte geçtiğimiz 
hafta Brüksel’de toplanan Avrupa Birliği 
Zirvesi’ne katıldık. AB zirve çalışmaları 
esnasında, yürüttüğümüz ikili temaslarda 
bir kere daha müşahede ettik ki, hüküme-
timizin son bir yıl içerisinde yürütmüş ol-
duğu çalışmalar Türkiye’nin Avrupa’daki 
yerini perçinlemiştir. Tabi burada bu nasıl 
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anlatılıyor, nasıl algılanıyor. Bunların hep-
sini görüyoruz, biliyoruz. Biliniz ki bunlar 
tamamen popülist yaklaşımlardır. Bugü-
ne kadar bu nasıl böyle olduysa, bundan 
sonra da bu böyle devam edecektir. Ama 
biz inandığımız, bildiğimiz yolda emin 
adımlarla, kararlılıkla yürümeye devam 
edeceğiz. Avrupa Birliği’nin üye devletleri 
bugün artık “Türkiye AB üyesi olsun mu, 
olmasın mı?” sorusunu büyük ölçüde aş-
mıştır, bu üyeliğin zamanı ve zemini konu-
şulmaya başlamışlardır.

Gelinen bu noktayı büyük bir memnuni-
yetle karşıladığımızı özellikle vurgulamak 
istiyorum. Alınan bu mesafe hükümeti 
kurduğumuz günden itibaren AB hedefi 
doğrultusunda attığımız kararlı adımların 
ve AB çevreleriyle kurduğumuz yakın iliş-
kilerin bir sonucudur. Geçen süre zarfında 
Avrupalı muhataplarımıza Türkiye’nin bir 
bütün olarak AB üyeliği konusundaki ka-
rarlılığını iyi anlattığımız kanaatindeyim. 
Zira bu dönemde gerek Başbakan olarak, 
gerek Dışişleri Bakanlığımız olarak gerek-
se diğer tüm bakanlıklar olarak gerçekten 
yoğun bir trafiği yaşamak suretiyle AB 
giriş sürecine ciddi bir zenginlik kattık ve 
birbirimizi anlamada gerçekten bu trafikte 
ciddi mesafeler aldık. 

Şimdi gelinen bu güzel noktada, hem hü-
kümet olarak, hem de milletin vekaletini 
taşıyan yasama gücü olarak, demokrasimi-
zi geliştirmek konusundaki azim ve ısrarı-
mızın önemli katkıları bulunduğunu ifade 
etmek istiyorum. Gerek kamuoyumuzun 
net tavrı, gerekse siz değerli milletvekili 
arkadaşlarımın göstermiş olduğunuz 

yüksek hassasiyet, Türkiye’nin kültür ve 
düşünce olarak zaten Avrupalı olduğunu 
belgeleyen parlak bir gösterge olmuştur 
bu dönemde. Üyelik sürecinin bundan 
sonraki gelişiminin, bu sağlam temel üze-
rinde şekilleneceğinden ve kararlılığımızı 
aynı hararetle sürdürdüğümüz takdirde 
yolumuzun tamamen açılacağından şüphe 
duymuyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Brüksel’de yürüttüğümüz görüşmelerin 
ardından Avrupa Birliği çevrelerinin 
Türkiye’yi birliğin bir parçası olarak gör-
meye başladıklarını ve benimsediklerini 
rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten Zirve’nin 
sonuç bildirisinde de hükümetimizin 
siyasi ve yasal açıdan önemli ve kararlı re-
formlarından duyulan memnuniyet açıkça 
ifade edilmiştir. Yine aynı bildiride AB ül-
kelerinin Türkiye’den bazı beklentileri de 
yer almıştır. Bu noktada, AB ülkelerinin bu 
süreç içerisinde bekledikleri demokratik 
iyileştirme ve geliştirme adımlarını, mille-
timizin çok daha uzun zamandır bu ülkeyi 
yönetenlerden beklemekte olduğu gerçeği-
nin altını bir kere daha çizmek istiyorum. 

Türk demokrasisinin eksikliklerini ta-
mamlamak ve milletimizi hak ettiği adil, 
hakkaniyetli, demokratik bir yönetim an-
layışına kavuşturmak konusunda AK Parti 
olarak milletimize verdiğimiz sözlerin 
arkasında durduğumuzu gösterdik, göste-
receğiz. Diyoruz ki, Türkiye Avrupa Birli-
ğine üye olacak. Ve sonuç ne olursa olsun; 
demokrasimiz olgunluğa, milletimiz hak-
ça yaşayabileceği demokratik standarda 
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mutlaka kavuşturulacaktır. Bu çağdaş şart-
ları oluşturmak ve bu demokratik kültürü 
yerleştirmek bizim parti olarak siyasetteki 
en temel hedefimizdir.

Hiç kimse kurumsallaşmış bir demokrasi 
kültürünün ülkeye hakim olmasından ve 
toplumun bütün kesimlerinin meşru bir 
zeminde haklarını kullanabilir, özgürlük-
lerini yaşayabilir duruma gelmesinden ra-
hatsız olmamalı, endişeye düşmemelidir. 
Her zaman söylüyoruz; bu toprakların in-
san mayası sağlamdır. Bu böyle bilinmeli-
dir. Kimi arızi olaylar, kendilerine tarih bo-
yunca istisnai durumlar olmaktan öte bir 
etki alanı bulamamışlardır. Bulamayacak-
lardır. Bu ülkenin kültürel potansiyeline, 
bu milletin siyasi olgunluğuna güvenen 
hiç kimse hayal kırıklığına uğramamıştır, 
uğramayacaktır.

Ve dönüşümüzde yine bazı başlıklar gör-
dük medyamızda. Neydi o; Güneydoğu 
Anadolu ile alakalı orada sıkıntıya düştü-
ğümüz.

Değerli arkadaşlar…

Bakın şu çok açık, net bilinmelidir. Biz 
sürekli bir konuyu işliyoruz. Kimse şunu 
söyleyebilir mi; Türkiye’de bölgesel den-
gesizlikler yoktur. Söyleyebilir misiniz? 
Bunu artık ülkemizi dolaşan her akli selim 
sahibi çok açık net görmektedir. Ve sürekli 
de buna farklı katkı sağlamak isteyenler 
bunu çok açık bir istismar konusu da za-
man zaman yapmaktadır. Peki biz gelince 
ne dedik? Biz ülkemizdeki bu bölgesel 
dengesizlikleri ortadan kaldıracağız dedik. 

Yani ülkemizin geri kalmış bölgelerini 
Batı standartlarına kavuşturacağız dedik. 
Bunun meydanlarda açık sözünü verdik. 
Ve bunun sözünü verirken de bizler popü-
list bir yaklaşım sergilemedik. Çünkü bu 
bizim canımızı yakıyor. 

Ben şimdi Güneydoğu’yu bu haliyle Batı 
standartlarında bir bölge olarak takdim 
edemem. Doğu Anadolu’yu bu şekilde 
takdim edemem. Karadeniz’in ciddi bir 
bölümünü bu şekilde takdim edemem. 
İç Anadolu’muzun ciddi bölümlerini bu 
şekilde takdim edemem. Hatta hatta bırak 
Akdeniz’in ve büyük vilayetlerimizin bir-
çok bölgelerini hala bu dengesizlik içinde 
olduğunu görmemek mümkün değildir. 
Bunun için biz bu konuyla ilgili iki önem-
li hedef belirledik. Ne dedik; bir, fiziki 
yapılanma olarak kastediyorum, 15 bin 
kilometrelik bölünmüş çift yolun hedefi 
budur. İki, toplu konutta hamle dönemi 
olacak bizim dönemimizde dedik. Neden; 
çünkü şehirleşmenin, çağdaş yapılanma-
nın önemli adımları bunlar da onun için. 

Çünkü bunlar alt yapıda bir modernleşme-
yi getirecek, bunlar ulaşımı rahatlatacak, 
bunlar insanımızın insanca yaşamasına 
zemin hazırlayacak da onun için. Ve bu 
adımları attık. İşte bu yıl bildiğiniz gibi 
1500 kilometreyi tamamladık ve 20 bin 
konutun temelini attık. İnşallah 2004’te 
hedefimiz 100 bin konutun temelini attık 
ve inşallah duble yolda da bu işi geometrik 
olarak arttırmaktır. Tabi bunlarla kalacak 
değiliz. İşte onun için de seçimlere kadar 
hedefimiz “Yerel Yönetimler Yasasını” 
çıkarmaktır. İl özel idareleri ve belediye-
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ler. Bunu çıkaracağız. Bunu başardığımız 
takdirde bu fiziki değişim ne olacak; sü-
ratlenecektir ve biran önce de biz bu fiziki 
değişimi Türkiye’mizde gerçekleştirmiş 
olacağız. Biz bu adımı atalım, birileri engel 
olsun önemli değil. Ama biz bu adımları at-
mak suretiyle tarih önünde, millet önünde 
zevalden kurtulmuş olacağız. Olay budur. 

Sevgili dostlar…

Türkiye Cumhuriyeti, gücünden bir şey 
kaybetmeden, bütünlüğünü güçlendire-
rek ve asla zafiyet göstermeden; bütün 
vatandaşlarına aynı şefkat ve hakkaniyet 
içerisinde demokratik bir yaşama zemini 
sağlayacak olgunluğa sahiptir. Bunu böyle 
bilelim. Kusurlu demokrasi oyunlarıyla 
artık bu ülkenin insanlarını mutlu etme-
nin ve ülkeyi geleceğe taşımanın imkanı 
yoktur, kalmamıştır. Bu sebeple Türkiye 
demokratik arızalarıyla yüzleşecek ve 
inanıyorum ki, birçok AB ülkesinin bile 
yakalamakta zorlanacağı bir demokratik 
gelişim gösterecektir. Milletimiz bu so-
nuca hazırdır. Hükümet olarak bizler de 
hazırız. Hazır olmayanlar varsa, buradan 
sesleniyorum lütfen onlar da

gecikmeden tarihin önümüze çıkardığı bu 
parlak fırsatın farkına varmalı, duruşları-
nı gözden geçirmelidirler. 

Hiç kimse unutmamalıdır ki, devletlerin 
tarihine müstesna paragrafların açıldığı 
böyle bir zaman kavşağında, demokrasiye 
köstek olma niyeti taşıyan zihniyetler bu 
günahlarıyla kayda geçeceklerdir. Tarih 
sayfaları, bu siyasi ayak bağlarının drama-

tik sonlarını gösteren örneklerle doludur. 
Bu örneklerden herkes dersini almalıdır. 

Değerli arkadaşlarım...

Bu çerçevede, önümüzde yürünecek 
daha epeyce yol olduğunu biliyoruz. Hep 
birlikte çalışarak bir yandan yasama ça-
lışmalarımızı tamamlayacak, bir yandan 
yakaladığımız demokratik standardı uygu-
lamaya geçirme gayreti içerisinde olacağız. 
Yaptıklarımızla AB ülkelerinin standart-
larını yakalamakla beraber, asıl olarak, 
milletimizin hayat seviyesini iyileştirme 
ve geliştirme yolunda adımlar atmakta ol-
duğumuzu aklımızda tutmalıyız. Avrupalı 
muhataplarımızın zaman zaman ülkemize 
ve demokrasimize karşı hatalı söylemler 
ürettikleri olmuyor değil, oluyor. 

Bu hataların pek çoğunun bilgi eksikli-
ğinden kaynaklandığını temaslarımız 
sırasında görüyoruz. Eğer perde arkası art 
niyetleri varsa onlar da tarihte bunun he-
sabını verecektir. Onlar da bunun bedelini 
ödeyeceklerdir. Onun için böyle bir telaşın 
içinde olmamıza da gerek yoktur. Çünkü 
tarih bunun bedelini hep bu tür art niyet-
leri olanlara ödetmiştir. Zaman zaman can 
sıkıcı olan bu tür fevri çıkışlara bakarak, 
demokrasimizi olgunlaştırma niyetleri-
mizden vazgeçecek değiliz. Bu tür çıkışlara 
diplomatik kanallarla gereken cevaplar 
veriliyor, bundan hiç kimsenin şüphesi, 
endişesi olmasın. 

Ancak, bu fevrilikleri abartarak kamuoyu-
nu negatif yönde etkilemeye çalışanlara 
karşı da uyanık ve hazırlıklı olmamız 
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gerekiyor. Özellikle muhalefet yapmak 
adına bunlardan gıdalanmaya çalışanların 
yaptıklarını her zeminde teşhir etmeliyiz 
ki, milletimiz gerçekleri tüm boyutuyla 
görebilsin. Evet, Avrupa Birliği üyeliği 
Türkiye’nin gelecek vizyonu için bir hedef-
tir. Bu hedefe ulaşmak konusunda samimi 
gayretler gösteriyor, kendi hayat standart-
larımız açısından da eksiklikler gördüğü-
müz durumları düzeltmeye çalışıyoruz. 
Türkiye-AB ilişkisi tek taraflı bir ilişki ol-
madığı gibi, bir dayatma-teslimiyet ilişkisi 
de değildir. Bu da böyle bilinmelidir. 

Türkiye’nin AB üyeliği, karşılıklı menfa-
atlere dayalı bir işbirliği, bir paylaşım, bir 
karşılıklı zenginleşme projesidir. Bunun 
da altını çiziyorum. Türkiye buradan nasıl 
bir şeyler kazanacak, elde edecekse; AB de 
Türkiye’yi kendi içine katmak suretiyle 
buradan birçok şeyler kazanacak, elde ede-
cektir. Ve bu şunu getirecektir. Türkiye’nin 
AB’ye katılması, AB hakkında söylenen “AB 
Hıristiyan bir kulüp müdür, AB bir coğrafi 
bütünlük müdür, AB yoksa bir ekonomik 
birlik midir” dedikodularını, söylentilerini 
ortadan kaldıracak, yoksa bir medeniyet-
ler çatışmasının adresimidir bunu ortadan 
kaldıracak; AB tam aksine bir siyasi de-
ğerler bütünüdür, AB medeniyetlerin bir 
uzlaşma, buluşma noktasıdır, adresidir, 
bunu çağrıştıracaktır Türkiye’nin oraya 
katılımı. Bu böyle bilinmeli. 

Bugüne kadar biz bu hassas çerçeveye çok 
dikkat ettik ve bunun dışına da hiç çıkma-
dık, Türkiye’nin ülkemiz menfaatlerine ha-
lel getirecek en ufak bir zafiyet göstermesi 
de mümkün değildir. Bugüne kadar da 

bu gösterilmemiştir, kim ne derse desin. 
Anlaşmazlık noktaları görüşmeler yoluyla 
ve her iki tarafın menfaatleri eşit biçimde 
gözetilerek çözülmektedir, çözülecektir. 
Bu konular spekülasyona açılmaması, 
siyasi manevralara malzeme edilmemesi 
gereken konulardır. Türkiye, devleti ve 
milletiyle zengin bir tarihsel birikime sa-
hiptir; dünyanın neresinde olursa olsun 
bütün muhataplarımız da Türkiye’nin bu 
birikiminin farkındadır. 

Siyaseten söyleyecekleri tükenmiş bazı 
çevrelerin bu çürük sakızı çiğnemeye de-
vam etmelerine asla kulak vermiyoruz. 
Önümüzdeki AB müzakere sürecinin 
lehimizde işlemesi için dünkü şartlardan 
çok daha açık ve sağlam bir zemin üzerin-
deyiz. Bu zemini bizim kadar AB mercile-
rinin de iyi okuması, iyi değerlendirmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Yeri gelmişken 
dün cenaze merasimine katıldığım kardeş 
Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı 
Haydar Aliyev’e Allahtan rahmet diliyor, 
bir kez daha Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
kardeşim İlham Aliyev’e ve can kardeşimiz 
Azerbaycan halkına derin üzüntülerimle 
başsağlığı diliyorum. Sözlerimi bağlarken 
hepinizi sevgiyle selamlıyor, başarılarla 
dolu bir hafta temenni ediyorum.



259

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-1

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafın-
dan düzenlenen Siyaset Akademisi Yerel 
Yönetimler Okulu’nu bitirenlere, Bos-
tancı törenle sertifikaları verildi. Siyaset 
Akademisi Yerel Yönetimler Okulu’nun 

bu anlamda önemli görevler üstlendiğini 
vurgulayan Erdoğan, ‘‘Bu okulla, işini bile-
rek, anlayarak yapan kişiler yetişti’’ dedi. 
Kendilerinden başka hiçbir siyasi partinin 
böyle bir çalışması bulunmadığını dile 

AK Parti Il Başkanlığı Siyaset 
Akademisi Sertifika Töreni

İstanbul | 4 Ocak 2004 
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getiren Erdoğan, ‘‘adeta yoldan geçenlerin 
bulunup alınarak bir yerlere taşındığını’’ 
söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Halkımız, siyaset etmede, siyaset eden-
lerle kendi arasında ciddi bir gerginliği, 
ciddi bir mesafenin olduğunu bundan 
önce hep gördü ve yaşadı. Bundan dolayı 
da 3 Kasım’da bir tasfiye hareketi yaptı. 
Tasfiye hareketinden sonra, kendisiyle iç 
içe olan, beraber olan, işini bilerek, anlaya-
rak yapan bir kadronun olduğunu gördü. 
Bu kadro, Türkiye’yi sırtında taşıyor. Yerel 
yönetimlerde de bu kadro, ülkemizin ge-
lişmesine bir ivme kazandıracaktır. Bunu 
iddialı söylüyorum. 18 Kasım’da görevi 
alan hükümetimiz, o günden bugüne tüm 
olumsuz yaklaşımlara rağmen neyi hedef 
koyduysa gerçekleştirmiştir.’’

Başbakan Erdoğan, hükümetin gerçek-
leştirdiği en önemli icraatlardan birinin 
enflasyonun düşürülmesi olduğunu belir-
terek, şunları söyledi:

‘‘Yıllardır tüm rüyalarımıza giren, bütün 
siyasilerimizin canavar olarak niteledi-
ği enf lasyon oranının düşürülmesi, en 
önemli icraattır. Biz hedefimizi yüzde 
20 olarak koymuştuk. Netice açıklandı. 
Enflasyon18.4 olarak ilan edildi. Buralara 
gelmek kolay olmadı. Bu bir ekonomik 
programı ciddi olarak uygulamak, mali 
bir disiplini ciddi olarak yaşamak ve ya-
şatmakla gerçekleştirildi. Bundan önce 
de Türkiye’de, Türk parasının değerini 
niye korunmadığı tartışılıyordu. ‘Paranın 
değerini korumuyorsunuz. Paramızı pul 
ettiniz’ deniyordu. Şimdi, paramız bir istik-

rar yakaladı. Değeri korunuyor. Diyorlar 
ki ‘Olmaz. Bunun değerini düşürmemiz 
lazım’. Niye düşüreceğiz? Daha çok borç-
lanalım diye mi? Fakir fukaraya daha çok 
zulmedilsin diye mi? Bu mantığı anlamak 
mümkün değil. 

Başbakan Erdoğan, asgari ücret tartışma-
larına da değinerek, kendisinin başından 
beri mevcut durumda Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’ndan insani bir ücretin çıkma-
sının zor olduğunu söylediğini hatırlattı. 
Hükümet olarak bu çerçeveyi koydukları-
nı dile getiren Erdoğan, bir asgari ücretli 
işçinin işverene maliyetinin 427 milyon 
lira olduğunu,işverenlerden, enf lasyo-
nu yüzde 20 olarak kabul ederek bunun 
üzerine brüt yüzde 20 zam koymalarını 
istediğini, hükümet olarak da net rakamı 
kendilerinin açıklayacağını söylediklerini 
anlattı. Recep Tayyip Erdoğan, görüştük-
leri bazı işveren temsilcilerinin yüzde 20 
enflasyon farkını kabul ettiklerini kaydetti.

Başbakan Erdoğan, hükümet olarak vergi 
ve SSK primlerinde fedakarlık yaparak ilk 
6 ay için net 304 milyon lira asgari ücreti 
açıkladıklarını, bunun da yüzde 34’lük bir 
artışı ifade ettiğini söyledi. 10 yılda böyle 
bir artışın hiç olmadığını belirten Erdo-
ğan, Safranbolu’da görüştüğü vatandaşla-
rın, açıklanan asgari ücret için kendisine 
teşekkür ettiğini anlattı. 

Erdoğan, ‘‘Bu basamakları onar onar çıka-
mayız. Ya birer birer ya ikişer ikişer çıka-
cağız. Yere sağlam basmak durumundayız. 
Yoksa bizde, birileri gibi Kayseri’ye deniz 
getirmeyi vaat edebiliriz. Ama bu politi-
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kalar bu ülkede bitti. Halkımız bunları 
yutmuyor artık’’ diye konuştu. Erdoğan, 
merkezi hükümet olarak işbaşında bulun-
duklarını ve yerel yönetimlerde de ‘‘AK 
Siyaset’’ anlayışını ortaya koyacaklarını 
kaydetti.

Aday adaylarını da uyararak birbirleri hak-
kında kötü söz söylememelerini isteyen 
Erdoğan, ‘‘Adaylık uğruna arkadaşlarımı-
zın birbirlerini karalamalarını asla doğru 
bulmuyorum. AK siyaseti benimsemişsek, 
arkadaşlarımızın birbirini karalamaya 
hakkı yoktur. Bu ülkeye, millete hizmet 
savaşına haksızlık olur’’ dedi. İstanbul’da 
74 belediye başkan adayı seçileceğini ve 
başvuruların bu rakamın çok üzerinde 
olacağını ifade eden Erdoğan, AK Parti’nin 
ilçe ve il teşkilatlarının belde belediye baş-
kan adaylarını belirleme yetkisini aldığını 
hatırlatarak, bunun Türkiye’de bir ilk ol-
duğunu söyledi.

Başbakan Erdoğan bu yılın yatırımların 
arttığı bir yıl olacağını vurguladı. Erdoğan, 
kişi başı milli geliri bin 500doların altında 
olan 36 ilde çok ciddi yatırımlar yapılaca-
ğını, ülkenin doğudan batıya, kuzeyden 
güneye kalkınma sürecini yaşayacağını 
ifade etti. 3 Kasım seçimleri döneminde 
bileşik faizin yüzde 69 olduğunu, bugün 
yüzde 25’e indiğini anlatan Erdoğan, ‘‘Bu 
aradaki rant, gelir halkın cebine giriyor. 
Bu ülkede bir gecelik yüzde bin 500, yüzde 
7 bin faizler ödendi. Bunlar vatandaşın ce-
binden çıktı’’ diye konuştu.

Yolsuzluklar konusuna da değinen Başba-
kan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Yasama organı ve yürütme olarak, yol-
suzlukların kovanına çomağı sokmuş va-
ziyetteyiz. Bundan sonrası artık yargının 
meselesi. Şimdi, yargının adil kararlarıyla 
sürecin işlemesini bekliyoruz. Millet de, 
halkımız da bunu bekliyor ki, ülkemiz 
daha çok mağdur edilmesin. Aksi takdirde 
yazık olur.’’

İmar Bankası’ndaki gelişmeleri anla-
tan Başbakan Recep Tayip Erdoğan, 
BDDK’nın, İmar Bankası’nda 600-700 mil-
yon dolarlık bir riskten söz ettiğini ancak 
karşılarına çıkan rakamın 6,5 milyar dolar 
olduğunu kaydetti. ‘‘Bu kadar dürüst hare-
ket eden o bankanın yönetimi, bu aradaki 
farkı nereye götürdü?’’ sorusunu yönelten 
Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Mudileri tahrik etmek suretiyle kimin 
üzerine gönderiyor? Bu kadar dürüstseniz, 
mudilere ödenecek parayı gelin BDDK’ya 
ödeyin. Bu devlet 3 yıl içerisinde yakla-
şık 8,5 katrilyonu bu mudilere ödeyecek. 
Kimin parası bu? Bu milletin parası. Ama 
kanunu böyle düzenlemişler. Aksini yap-
mamız mümkün mü? Değil. Şimdi biz ne 
yapıyoruz? Diyoruz ki, bu iş ancak tem-
muza kadar. Temmuzdan sonra artık bu 
ülkede Hazine’nin güvenceyi temsil etmesi 
diye bir şey olmayacak. Belki belli bir limit 
konulup, (şu kadarı güvence altında) deni-
lecek. Bunun üstünde olanların güvence 
altında olması mümkün değil. Bankalar 
Birliği var. Kursun sigorta şirketlerini, 
oraya primlerini, komisyonlarını ödesin-
ler. Bunlar da orada sigorta edilmiş olsun. 
Artık halkımızın bunu sigorta etmek gibi 
bir durumu olamaz. Çünkü ben Hazine’yi 
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halkım olarak görüyorum. 1 milyar dolar 
bir yerden para gelecek diye 50 yere baş-
vuruyoruz. Ama öbür taraftan 6,5 milyar 
dolar bu şekilde gidiyor.’’

Buna tahammül etmenin mümkün olma-
dığını söyleyen Erdoğan, bunu hala rahat-
lıkla savunabilenler olduğunu, bunların 
içinde ülkenin aydınlarının da bulundu-
ğunu ifade ederek, ‘‘Nasıl savunuyorlar 
anlamıyorum’’ dedi. Başbakan Erdoğan, 
bu olayı siyasi olarak değerlendirenlerin, 
kendilerine ‘‘kaçamak yollar’’ arayanlar 
olduğunu ifade etti. Ülkenin sevdalısı 
olduğunu belirten Erdoğan, ‘‘Sevdası olan-
lar da uyumaz. Hele hele bir ülke, millet 
sevdanız varsa, sizin içinizde uyku yoktur. 
Rüyada da proje, plan, para hesabı yaparsı-
nız’’ dedi.

AK Parti’nin bir dünya markası olduğunu 
ifade eden Başbakan Erdoğan, ‘‘Bu seçim-
lerde alacağımız netice, 3 Kasım sonra-
sının millet tarafından test edilmesidir. 
İlk defa resmen test edileceğiz. Yaklaşık 
16 aylık hizmet sürecimiz test edilecek’’ 
açıklamasında bulundu. Salonda bir kişi-
nin alacakları oy oranı konusunda tahmin 
yapması üzerine, Erdoğan, böyle bir tah-
min yapmanın doğru olmadığını belirtti, 
partililerden de böyle bir tahmin yapma-
malarını istedi. 



263

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-1

Değerli milletvekilleri... değerli misafirler... 
Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla se-
lamlıyorum. 2004 yılının ülkemiz, milleti-
miz ve bu çatı altında yürüttüğümüz hayati 
önem taşıyan çalışmalar açısından hayırlı 
ve bereketli olmasını temenni ediyorum.

Şunu büyük bir sevinç ve gururla ifade 
ediyorum ki; bugün 6 Ocak 2004 ve bugün 
Türkiye gelecek adına bütün vatandaşla-
rına umut veren bir ülke haline gelmiştir. 
Geçtiğimiz yıl boyunca hükümet olarak 
kararlılıkla uyguladığımız program, yıl 
sonu itibariyle beklentilerin de üstünde 
meyveler vermeye başlamış, bereketli bir 
hasat mevsiminin ilk işaretleri ortaya çık-
mıştır. En iyimser ekonomistlerin bile ar-
tık umudu kesmeye başladığı ekonomimi-
zi bir yıl gibi bir sürede kriz atmosferinden 
çıkarmakla kalmadık; yediden yetmişe bü-
tün insanlarımızın, Türkiye ve geleceğimiz 
adına yeniden hayal kurmaya başlamasına 
da zemin hazırladık.

Kısır siyasi çekişmeler ve sonu gelmeyen 
ekonomik sarsıntıların Türkiye’ye ödettiği 
asıl büyük bedel; insanımızın bu ülkenin 
potansiyeline ve geleceğine olan inancını 

yavaş yavaş soldurmaya başlamasıydı. 
Bugün bu inanç yeniden kazanılmış, ge-
leceğin adil ve kalkınmış Türkiye heyeca-
nı yeniden canlanmıştır. Bir ülkenin en 
büyük gücü, o ülkede yaşayan insanların 
kendilerine ve ülkelerine duydukları gü-
ven ve o ülkede yaşamaktan duydukları 
heyecandır. İşte 2003 yılının bize verdiği 
en anlamlı armağan bu özgüven ve sevda-
nın yeniden kazanılmasıdır. Bu çok önemli 
menzile varmamızda bize destek olan her 
bir arkadaşıma, geleceğimizin inşa edildi-
ği bu büyük imar hareketine gönlünü ve 
yüreğini koyan her bir vatandaşıma şük-
ranlarımı sunmayı bir borç biliyorum.

Ortaya koyduğumuz bu eser; bu büyük 
milletin sırtının asla yere gelmeyeceğini 
dosta düşmana bir kere daha göstermiştir. 
Milletimiz kendi potansiyeline, gücüne 
ve değerlerine dayanıp güvendiği sürece 
önüne çıkan bütün engelleri aşacak, tarih 
sayfaları hangi badireleri yazarsa yazsın, 
Türkiye devleti ve milletiyle bir bütün 
olarak o sayfalardaki şanlı yerini almaya 
daima devam edecektir. Verdiğimiz bu top-
yekun mücadele, milletimizin sarsılmaz 
var olma iradesinin tarihe armağan ettiği 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 6 Ocak 2004 
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en son nişanesidir. Bu nişane, Cumhuriyeti 
kuran ruh ve iradenin, her gün tazelenerek 
ve ilk günkü heyecanından hiçbir şey kay-
betmeden yoluna devam etmesini ifade 
etmektedir.

Değerli arkadaşlarım...

Bu ülkede uzun yıllardır ilk kez gazete-
ler gülümseyen manşetlerle çıkar, haber 
bültenleri iç açıcı haberlerle başlar hale 
gelmiştir. Çünkü 2002 yılında seçim san-
dıklarından tarihi bir millet kararı çıkmış; 
bu millet kararıyla Türkiye’yi çözümsüz-
lüklere mahkum eden kısır siyaset çekiş-
meleri vizyondan indirilmiştir. Aynı tarih-
te milletimiz; kendi içinden çıkan, kendi 
sesini seslendiren, kendi umutlarının pe-
şine düşen AK Parti’yi de iktidar göreviyle 
şereflendirmiştir.

Bir yılı aşkın zamandır bu ağır, ancak 
şeref li görevi büyük bir sorumluluk ve 
sadakatle taşıyoruz. Cumhuriyetimize la-
yık işler yapma ve bu aziz millete hizmet 
etme şerefini elde ettiğimiz için ne kadar 
bahtiyar olsak azdır. Bu süre boyunca, 
yaşadığımız çok önemli zorluklara karşı 
milletimizin bize gösterdiği bu büyük te-
veccühe gölge düşürmemenin, insanımızı 
hayal kırıklığına uğratmamanın gayreti 
içerisinde olduk. Allah’a şükürler olsun 
ki; bugün gelinen nokta, gayretlerimizin 
boşa gitmediğini ve milletimizin yüzünü 
kara çıkarmadığımızı kesin olarak müjde-
lemektedir.

Çok zor şartlar altında ve çok sınırlı 
kaynaklarla yakaladığımız bu başarı tab-

losunun, önümüzdeki dönem boyunca 
Türkiye’nin teminatı olacağını buradan if-
tiharla ifade etmek istiyorum. Türkiye yel-
kenlerini umutla şişirmiş olarak geleceğin 
sahillerine doğru yola çıkmış bulunuyor. 
Bu inanç ve güven ortamı aynı kararlılıkla 
sürdürüldüğü sürece, bizi hiçbir güçlük 
rotamızdan döndüremeyecek, o müreffeh 
sahillere ulaşmamıza hiçbir fırtına mani 
olamayacaktır. Yol planımız hazırdır, hey-
bemiz erzakla, yüreğimiz adil ve kalkınmış 
bir Türkiye sevdasıyla dopdoludur.

Değerli arkadaşlarım...

Bu kısa zaman içerisinde ekonomimizin 
aldığı mesafe en iyimser beklentileri bile 
aşan bir başarı performansının parlak işa-
retleriyle doludur. 2003 yılı bu açıdan pek 
çok ilkin yaşandığı, pek çok rekorun kırıl-
dığı bir yıl olmuştur. Biliyorsunuz geçtiği-
miz hafta içinde yıllık enflasyon açıklandı. 
Enflasyonda son 28 yılın en düşük oran-
larını yakalamış durumdayız. Hükümet 
olarak 2003 yılı için koyduğumuz yüzde 
20 enflasyon hedefini “tutturamamış” ol-
maktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bildiğiniz gibi açıklanan rakamlara göre 
2003 yılı enflasyon oranları hedefimizden 
% 20 sapma göstererek TÜFE’de yüzde 
18.4’e, TEFE’de yüzde 13.9’a gerilemiş 
bulunmaktadır. Bu enflasyon rakamları 
yeni kuşaklara hayal gibi gelecek, inanıl-
maz gelecek rakamlardır. Bizler de en son 
yetmişli yıllarda yükselme eğilimi içerisin-
deki bir enflasyon ortamında bu rakamları 
işitmiştik. Şimdi çok şükür, iniş eğilimi 
gösteren bir enf lasyonla, üstelik yüzde 
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beş gibi durgun seyreden dünya standart-
larının üstünde bir büyüme hızıyla bu ra-
kamları yakalamış bulunuyoruz. Bu haber 
yıllar sonra milletimizin yüzünü güldüren, 
ülkemizi matematikle barıştıran en güzel 
haberdir. Bende ilk kez rakamlarla konuş-
maktan bu kadar mutluyum.

Bir hesabın tutmamasından bu kadar 
sevinç duyacağım doğrusu hiç aklıma 
gelmezdi. İnşallah önümüzdeki yıl için ilk 
hedefimiz yüzde 12’lere kadar gerilemiş bir 
enflasyon, ikinci hedefimiz de bu yıl olduğu 
gibi gelecek yıl da bu hedefimizde mutlu bir 
şekilde yanılmak, tek rakamlı enflasyona 
beklediğimizden önce kavuşmaktır.

Değerli arkadaşlarım...

Ekonomide hepimizi sevindiren bir başka 
gelişme de biliyorsunuz, ihracatta yaşandı. 
Tohumlama mevsimi olarak gördüğümüz 
2003 yılında, 47.9 milyar dolarlık ihracat 
toplamıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarihin-
de bir rekora imza atılmıştır. Yıllık ihraca-
tımız yüzde 32.4 gibi gerçekten çok önemli 
bir yükselme trendi yakalamıştır. Bir baş-
ka çok önemli gösterge sanayi ürünü ihra-
catımızın yüzde 32.4 oranında artarak 40 
milyar dolarlık bir hacme ulaşmasıdır. Sa-
dece sanayi ürünü ihracatımız bile, 2002 
yılının toplam ihracat rakamının üstün-
dedir. Nüfusumuzun büyük bir kısmının 
geçimini sağladığı tarım sektöründe de ih-
racat oranı 33.6 oranında artarak 7 milyar 
dolar sınırını zorlamaya başlamıştır. Dış 
ticaret hacmimiz 100 milyar dolar barajını 
aşarak 115 milyar dolarlık bir büyüklüğe 
ulaşmıştır. 

İnşallah bu güzel gelişmeler, bizim istik-
rardan ödün vermeyen yönetimimiz ve 
özel sektörümüzün can-ı gönülden katıla-
rak sürdürdüğü çabalarla önümüzdeki yıl 
50 milyar dolar barajını aşarak, 55 milyar 
dolara, 2010 yılında da 100 milyar dolara 
ulaşacaktır. İhracatçılarımızın sorunla-
rıyla yakından ilgileniyoruz; bu konuda 
önemli ilerlemeler kaydettik, en ideal 
şartları oluşturmak için de gayret göste-
riyoruz. Türkiye ekonomisini büyütecek 
olan özel sektörün önünü açmaktır. Bu 
bir yıllık kısa zaman içerisinde gördük ki, 
devlet köstek olmak yerine destek olmayı 
başarırsa, bizim insanımız zaten bütün 
dünyaya şaşırtacak boyutlardaki girişim 
zekasıyla gerekeni hızla yapıyor. Üretim 
sektörlerimiz mallarını dünyanın her kö-
şesine götürmeye ve satmaya başlamıştır.

Bu sürecin hızlanarak devam edeceğini ve 
Türkiye’nin ihracat büyüklüğü ile kısa bir 
zamanda dünyanın ileri gelen ülkelerin-
den biri olacağına bütün samimiyetimle 
inanıyor, o güzel günlerin heyecanını şim-
diden yüreğimde hissediyorum.

Değerli milletvekilleri...

Çeşitli vesilelerle Türkiye’nin 2003 yılında 
nereden nereye geldiğini uzun uzun anlat-
tık, bu geçen zamanın hesabını milletimize 
alnımız ak bir şekilde verdik. Ekonomide 
aldığımız mesafe dünyada ve Türkiye’de 
beklentileri aşan bir başarı çizgisini açıkça 
ortaya koymaktadır. Ancak bu süre zarfın-
da sadece ekonomide değil; devletimizin 
yeniden yapılandırılması alanında da çok 
önemli adımlar atılmıştır.
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Hepimiz biliyoruz ki, devlet çarkları iş-
lemez, milletin sırtındaki kamu yükü 
hafif letilmezse ne kadar iyileşme sağla-
nırsa sağlansın ekonomi yeni krizler yaşa-
maktan, kazanımlar kayba dönüşmekten 
kurtulamayacaktır. Her zaman söyledik, 
yine söylüyoruz: Türkiye’nin asıl sorunu 
yönetim sorunudur. En önemli gündem, 
“yönetemeyen demokrasi”nin kalıntılarını 
tamamen kaldırıp, tam manasıyla “yöne-
ten demokrasiye” geçmektir.

Bu yönetim sorununun aşılması için tam 
demokrasi zeminine oturmuş yeni bir 
siyaset anlayışına olduğu kadar, devletin 
hantal yapısını günün şartlarına uygun 
hale getirecek bir yeniden yapılanma 
çalışmasına da ihtiyaç vardır. Aslında 
bu ihtiyaç yeni değildir ve bugüne kadar 
kurulmuş her Türkiye cumhuriyeti hükü-
metinin gündeminde bir şekilde yer almış 
bir ihtiyaçtır. Türkiye’de kamu yönetimi-
nin yeniden yapılanmasının bir ihtiyaç 
haline geldiği konusunda sivil toplum 
ve entelektüel çevrelerde de dahil olmak 
üzere toplumun bütün kesimlerinde uzun 
yıllardır bir görüş birliği bulunmasına kar-
şın, hükümetler bu konuda bir türlü adım 
atamamıştır.

Hükümet olarak Türkiye’nin bu yükü daha 
fazla taşıyamayacağına ve gelecekteki 
konumuna iyi hazırlanamayacağına inan-
dığımızdan, kamu yönetiminin yeniden 
yapılanma şartlarını oluşturmayı öncelikli 
görevlerimizden biri saydık. Vizyonuna 
adalet ve demokrasiyi koyan bir ülkenin 
kamu yönetimini çağdaş ve verimli bir 
yapıya kavuşturması bir zarurettir. Yakın 

zamanda görüşülmek üzere huzurunuza 
getirilecek olan Kamu Yönetiminde Yeni-
den Yapılanma Tasarısı bu zaruretin ye-
rine getirilmesi amacıyla ve katılımcı bir 
çabayla hazırlanmıştır.

Siyasi düzene dinamik bir nitelik kazan-
dıran, devlet ile toplum arasındaki mesa-
feyi kapatan ve kamu yönetiminin hızlı 
ve verimli şekilde işler hale getirecek olan 
bu tasarıyı en iyi şekilde değerlendirece-
ğinizden şüphem yoktur. Unutmayınız ki, 
ekonomideki adımlar ne kadar başarılı 
olursa olsun, bunların kalıcı olması için, 
kamu yönetimi reformu ile taçlandırılma-
sı gerekir. Devleti hantallıktan kurtarmak, 
Türkiye için başlı başına bir dinamizm ve 
muazzam bir ekonomik kaynak demektir.

Değerli milletvekilleri...

Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma 
Tasarısı, dünyanın gelişmiş demokrasi-
lerince benimsenen ilkeler çerçevesinde 
ilgili bütün kesimlerin görüşleri alınarak 
hazırlanmış bir tasarıdır. Bu yasayla ama-
cımız kamu yönetimimizi süratli, kaliteli, 
etkin ve verimli çalıştırmanın, saydam ve 
hesap verebilir bir yönetim tarzının zemi-
nini hazırlamaktır. Aynı zamanda yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesi yoluyla artık 
işlemez hale gelmiş merkeziyetçi yapının 
yükünü de hafifletmeyi amaçlıyoruz.

Bu tasarı sizlerin de katkılarınızla yasalaş-
tığı ve hayata geçirildiği takdirde, kamu 
yönetimimizde önemli bir rahatlama ya-
şanacak, yerinden yönetim ilkesi çerçeve-
sinde pek çok hizmetin vatandaşlarımıza 
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en kısa yoldan ulaştırılması mümkün hale 
getirilmiş olacaktır. Türkiye bürokrasinin 
ağır ritmine mahkum olmayacak, vatan-
daşın devlet kapısında çektiği eziyet artık 
son bulacaktır. Ekonomi rahatlayacak, ağır 
yüklerinden kurtulmuş olan kamu yöneti-
mimiz çok önemli aslî hizmetlerini sağlıklı 
ve istikrarlı biçimde yürütebilecektir.

Türkiye’yi bugünkünden çok daha güçlü 
ve müreffeh noktalara taşıyacak olan bu 
tasarı, demokrasimizin en iyi ve yaygın 
şekilde işlemesine de imkan verecek olan 
bir düzenlemedir. Peki söylendiği gibi bu 
tasarı yasalaşırsa devletin üniter yapısı 
zaafa uğrayacak mıdır? 

Değerli arkadaşlar, bizim hazırladığımız 
bu yasa tasarısının üniter devletin ayırt 
edici vasfı olan egemenliğin bölünmesine 
yol açacak hiçbir unsur ihtiva etmediğini 
huzurunuzda bir kez daha kesin olarak 
ifade etmek istiyorum. İftihar kaynağımız 
olan Cumhuriyetimizin üniter yapısı üze-
rinde herhangi bir tartışmaya dahi taham-
mülü olmayan bir parti ve Hükümetiz biz... 
Bu tasarıda egemenliği tayin eden yasama, 
yargılama, vergi koyma, para basma ve 
bayrağa sahip olma yetkilerinin kullanı-
mında herhangi bir değişiklik öngörülme-
mektedir. 

Açıkça söylüyorum: böyle bir şeyin ön-
görülmesi asla düşünülemez. Bunu ön-
görmeye kalkan herhangi bir düzenleme 
ya da düşünce karşısında en önce bizim 
irademizi bulur. Öngörülen değişiklikler 
kamu yönetiminin verimli işlemesine, 
kamu hizmet maliyetlerinin düşmesine ve 

hizmetlerin halka en yakın birimlerce yü-
rütülmesine imkan verecek teknik nitelik-
te değişikliklerdir. Söylenenin aksine; bu 
yeni yapılanma devleti daha dinamik hale 
getirecek, Cumhuriyetin temel ilkelerini 
daha da güçlendirecektir.

Değerli milletvekili arkadaşlarım... 

Yeni yılın bu ilk grup toplantısı vesilesiyle 
sizlerin şahsınızda milletime seslenmek 
ve vatandaşlarıma bazı güzel gelişmeler-
den haberdar etmek istiyorum. Hükümet 
olarak eğitime ne kadar önem verdiğimizi, 
okullarımızda geleceğin bilgisiyle donan-
dığına inandığımız gençlerimize ne kadar 
umut bağladığımızı biliyorsunuz. Öğren-
cilerimize daha iyi imkanlar hazırlamak, 
eğitimlerine imkanlar çerçevesinde azami 
katkı sağlamak konusunda şartlarımızı 
zorluyoruz. 

Bu çerçevede, 2002-2003 öğretim döne-
minde tam 710 bin öğrencimize burs ya da 
kredi ödemesi yaptık. Bu yıl yapılan 230 
bin başvurudan mağduriyet sıralamasına 
göre ilk 54 bin kişiye burs, sonraki 158 bin 
kişiye kredi olmak üzere toplam 210 bin 
öğrencimize mali destek sağlamayı karara 
bağladık. 2003-2004 öğretim döneminde 
toplam 750 bin öğrencimiz burs ya da kre-
di kullanmaya hak kazanmış durumdadır. 
İktidara geldiğimizde aylık 45 milyon lira 
olan burs ve kredi miktarı, geçen yıl 60 
milyona, bu yıl da 90 milyona çıkartılarak, 
öğrencilerimize verdiğimiz destekte yüz-
de yüz artış yapmış bulunuyoruz. Ayrıca 
özürlü ve şehit çocuğu durumunda olan 
öğrencilerimiz, herhangi başka bir kriter 
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aranmaksızın öğretim burslarımızdan 
yararlanmaktadır. Öğrencilerimize destek 
olmak adına oluşturduğumuz bu kaynak-
lar, inanıyorum ki Türkiye’yi geleceğe taşı-
yacak olan büyük yatırımlarımızdır.

Değerli milletvekilleri…

Milletimizin her ferdinin ihtiyaçlarını kar-
şılayabilmek azami gayret sarf ediyoruz. 
Biliyorsunuz yaşanan krizlerden en çok 
zarar gören kesimlerin başında emeklile-
rimiz geliyor. Onlara hak ettikleri insanca 
şartları sunabilmek adına hükümet olarak 
göreve geldiğimiz günden itibaren imkan-
larımızı zorluyoruz. Bu arayışlarımızın 
bir sonucu olarak buradan SSK ve Bağ-
Kur emeklilerimize bir müjde vermek 
istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimi-
zin maaşlarına 2004 yılının ilk 6 ayında 
yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 10 zam 
yapılmasını karara bağlamış bulunuyoruz. 
Bu oranlara göre Ocak 2004 itibariyle en 
düşük SSK emekli maaşı 364 milyon 887 
bin lira, en düşük Bağ-Kur emekli maaşı 
ise 309 milyon 417 bin lira olacaktır. Sayı-
ları 2004 sonu itibariyle 5 buçuk milyonu 
bulacak olan emeklilerimiz bu zamlardan 
yararlanabilecekler.

Biliyorsunuz SSK ve Bağ-Kur emeklile-
rimizin maaş artışları 4447 sayılı Sosyal 
Güvenlik Yasasına göre TÜFE oranına 
bağlanmıştı. Hatırlayacağımız gibi, geçen 
sene biz bu sınırları aşarak ekstra iyileştir-
meler sağladık. Eğer TÜFE artışının bizim 
yaptığımız iyileşme sınırına gelmesini 
bekleseydik, SSK emeklilerimiz 2004’ün 
Ekim ayını, Bağ-Kur emeklilerimiz 2004 

yılı sonunu beklemek zorunda kalacaklar-
dı. Oysa biz onları bekletmeksizin, emek-
lilerimizi bir nebze rahatlatmak için yıllık 
2.6 katrilyon liralık bu ekstra maliyeti göze 
aldık.

Bu maliyet mali disiplinden ve faiz dışı faz-
la hedefinden asla taviz verilmeden, kamu 
kurum ve kuruluşlarından yapılacak tasar-
rufla karşılanacaktır. Bizler, Türkiye’nin 
kaynaklarını Türkiye’ye kazandırıyoruz. 
Bizler bu ülkenin sahip olduğu kaynak-
ların asıl sahibinin bu millet olduğunu 
biliyor ve milletin hakkını hırsıza, arsıza 
yem etmeyecek tedbirleri de kimsenin gö-
zünün yaşına bakmadan alıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım... 

Hükümet olarak onların yüzlerini güldür-
mek ve sıkıntılarını gidermek konusunda 
imkanları sonuna kadar zorladığımızı 
vatandaşlarımız bilsinler diye bunları 
söylüyorum. Mesela, ekmeğini tarım sek-
töründen kazanan çiftçilerimiz, köylüle-
rimiz, hayvancılarımız 2003 yılı içinde 
uzun zamandır ilk kez devletin elinin 
kendilerine uzandığına şahit oldular. 
Uyguladığımız destekleme politikaları ve 
kalkındırma projeleriyle tarımımızdaki 
gerileme önemli ölçüde durmuş, iyileşme 
dönemi başlamıştır.

Tarımsal üretimin her zaman yanında 
olmakta kararlıyız. Burada bu kararlılığı-
mıza ilişkin bir örnek vermek istiyorum; 
bildiğiniz gibi uyguladığımız ekonomik 
programın bir gereği olarak pancar üre-
timi kotasını her yıl düşürmemiz gere-
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kiyordu. Çünkü Türkiye ihtiyacından 
fazla şeker üretiyor, stok büyüyor, şeker 
fabrikaları zarar ediyordu. Biz ne yaptık? 
Şeker fabrikalarını en verimli şekilde ça-
lıştırmak suretiyle zararın önüne geçtik. 
350 trilyon kâra geçirdik. Üstelik yaklaşık 
bir yıldır da Temel Tüketim maddesine 
olduğu gibi Şekere de birçok başka temel 
tüketim maddelerinde olduğu gibi zam 
yapmadık. Stok biriktirmedik ve bunun 
sonucunda da 2004-2005 dönemi pancar 
üretimi kotalarında indirim ihtiyacını or-
tadan kaldırmış olduk.

Hükümetimizin ekonomik ve sosyal po-
litikaları bir arada ve bütünlüklü olarak 
düşündüğüne dair bir başka örnek de, geç-
miş ekonomik krizler nedeniyle çek, senet, 
kredi kartı ve kredi borcunu ödeyemeye-
cek duruma düşmüş vatandaşlarımızın, 
Sicil Affı Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile 
birlikte bu mağduriyetlerinin giderilmesi-
dir. Bu sayede, mağdur durumda bulunan 
1 milyon vatandaşımız tekrar bankalardan 
ve özel finans kurumlarından kredi ve çek 
karnesi kullanma hakkı kazanmış oldular. 
Bunlar milletimize verdiğimiz sözleri birer 
birer nasıl yerine getirmekte olduğumuzu 
gösteren küçük örneklerdir.

Ancak AK Parti’nin Türk siyasi hayatına 
getirdiği yeniliği ve farkı bu küçük örnek-
lerden çıkarmak da mümkündür. Devleti-
mizi iki binli yılların yıldızı haline getirme 
ve milletimizi hak ettiği esenliğe kavuştur-
ma hedeflerimizden asla şaşmayacak, bu 
konudaki kararlılığımızı asla kaybetme-
yeceğiz. Bu hassasiyeti en az benim kadar 
sizlerde büyük bir aşk ve heyecanla içiniz-

de taşıyınız. Bu millete layık olmanın bun-
dan başka bir yolu ve imkanı yoktur. Hiç 
aklınızdan çıkarmayınız, en büyük güven 
ve güç kaynağımız olan Cumhuriyetimizi, 
önümüzde bir okyanus gibi akan yüzyılın 
amiral gemisi yapmak görevimizdir. Ku-
rulduğu günden beri, gökyüzünde parlak 
bir yıldız gibi parlayan bu ülkeyi, daha 
yüksek ufuklara taşımak, omuzlarınızdaki 
en şerefli sorumluluktur.

Milletinin karakteri ve Cumhuriyetin te-
meli olan vazgeçilmez ilkeleriyle, bu ülke-
nin çok kısa bir zaman içinde dünyadaki 
herkesin yaşamak için gıpta ettiği bir coğ-
rafya haline gelmemesi için hiçbir sebep 
yoktur. Çalışkan bir milletin mensupları 
ve mayası çok güçlü bir Cumhuriyetin mil-
letvekilleri olarak, başaramamak gibi bir 
mazerete sahip olamazsınız. Bu sorumlu-
luk bilinci içinde olduğunuzu biliyor, bu 
sözlerle konuşmama son veriyor, hepinize 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
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Değerli arkadaşlarım… Hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum... 

Geçen hafta Grup konuşmamızı bitirirken 
bugün için daha çok dış politikada ki geliş-
meler üzerinde duracağımı söylemiştim. 
Bu bağlamda Türkiye’nin iç ve dış dina-
miklerini aynı anda harekete geçirmede 
gösterdiğimiz başarının önümüze yeni 
yollar ve yeni imkanlar sunduğunu sizlere 
müjdelemek isterim. 

Türkiye uzun yılların yorgunluğunu, atale-
tini üzerinden attıkça çözülmesi imkansız 
görünen sorunlar çözüm yoluna giriyor. 
Bölgemizdeki gelişmelerin, temasların, 
ziyaretlerin hemen hepsi ülkemizin yük-
selen yıldızını işaret ediyor. Diplomatik 
girişimler ekonomik gelişmelerle paralel 
olarak yepyeni umutların yeşermesine 
vesile oluyor. Dış ilişkilerimizde, komşula-
rımızla ilişkilerimizde bir yıl öncesine ka-
dar artarak gelen kaygılar yerini çok sıcak 
gelişmelere bırakmış bulunmaktadır. 

Türkiye’nin önemine ve gücüne yaraşır 
iddiamızın bu ülke hakkıyla temsil edil-
diğinde ne kadar da gerçekçi bir iddia ol-

duğunun her geçen gün biraz daha ortaya 
çıkmış olmasıyla ne kadar övünsek azdır. 
Ve bu gerçek sadece komşularımıza, sa-
dece Avrupa Birliği ülkelerine yansımıyor 
bütün dünya devletleriyle ilişkilerimize 
yansıyor. 

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Uluslara-
rası Bertelsmann Forumu’nda konuşmak 
üzere Almanya’daydık. Bu forum, Avrupa 
Birliği’nin gündeminde önemli yer tutan 
konuların siyasi düzeyde ele alındığı 
seçkin bir tartışma platformudur. Orada, 
Genişlemiş Avrupa’da Farklılaştırılmış 
Entegrasyon Stratejilerinin nasıl geliş-
tirilebileceği konusunda bir konuşma 
yaptığım gibi ayrıca da son derece faydalı 
temaslarımız oldu. Bu vesileyle Avrupa 
Birliği’yle bütünleşmiş bir Türkiye’nin, 
geniş bir coğrafyada muhtemel siyasi ve 
kültürel ayrışmaların önlenmesinde vaz-
geçilmez bir sorumluluk üstlenerek Avru-
pa kıtasının barış, istikrar ve güvenliğine 
önemli katkılarda bulunacağını anlatma 
imkanımız oldu.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 13 Ocak 2004 
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Bu konuşmamızda, çoğulcu Avrupa’nın 
geleceğine ilişkin tespit ve perspektifimizi 
ortaya koyduk. Türkiye’nin AB üyeliğinin 
stratejik önemine işaret etmek için; “Ge-
rekli yapısal reformları tamamlayıp Tek 
Pazara entegre olmuş bir Türkiye, Toplu-
luk için bir yük değil, yepyeni bir ekono-
mik dinamizm kaynağı olacaktır. Kaldı ki, 
Avrupa ile Kafkasya, Orta Asya ve Ortado-
ğu arasındaki ulaştırma ve enerji şebekele-
rinin merkezinde yer alan Türkiye, Avrupa 
ekonomisinin sürdürülebilir kalkınması 
açısında ilave bir stratejik önem de taşı-
maktadır” diye vurguladık.

Ayrıca AB üyeliği üzerinden dünya ba-
rışına katkıda bulunmak için Türkiye 
olarak elimizi uzattığımızı, uzattığımız 
elin havada kalmayacağını umduğumuzu 
söyledik. Bu seyahatteki açık ve kapalı 
görüşmelerde diğer katılımcılarca Tür-
kiye üzerine söylenen sözlerin hemen 
hepsi daha önce söylenmemiş ve ülkemiz 
adına göğsümüzü kabartacak sözlerdi. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesinin 
gereği ve önemi o kadar ileri düzeyde 
tespitlerle ifade edildi ki, bizim dahi AB 
hedefimizle ilgili beyanlarımızı aşan bir 
arzu ve istek belirtildi. 

Memnuniyetle bir kez daha gördük ki, 
AB sadece “Genişleme” esasında değil, 
“derinleşme” esasında da kendi geleceğini 
görmeye çalışıyor. Ve Türkiye’nin AB’ye 
üyelik talebi ilk anda genişleme çerçeve-
sinde bir sorun gibi gözükürken, esasında 
AB’nin derinleşmesi ile ilgili bir açılımdır. 
Zaten böyle de olması gerekiyor. 

Konuşmamızın biz daha oradayken gör-
düğü ilgi gerçekten büyüktü. Biz artık 
reform paketlerimizden, attığımız adım-
lardan söz etme ihtiyacı duymazken, mu-
hataplarımız attığımız dev adımlara atıfta 
bulunmadan ve takdirlerini belirtmeden 
söze başlamıyorlar. Söylenen sözlerin öze-
tini esas alarak ifade ediyorum ki, şimdi 
tereddütler bitme noktasına gelmiştir, 
itirazlar bir iki meseleye inmiştir. Yani, biz 
hiç arzu belirtmesek de gelinen noktada 
AB’nin Türkiye’ye duyduğu ihtiyaç daha 
büyük önem kazanmıştır. Ve konuşulan 
da budur. Zira dünyanın dikensiz bir gül 
bahçesi olmadığı, uzak gelecek perspektifi 
olmadan AB’nin de halihazırda bir dünya 
cenneti olmadığı daha iyi görülüyor. 

AB toplantılarının ekseni değişmiştir. 
Yeni temel başlıklar güvenlik boyutuyla, 
Türkiye gibi büyük bir ülkenin AB’ye neler 
kazandıracağı boyutuyla ve Türkiye’nin 
kazanacakları boyutuyla ele alınıyor. 

Kısaca AK Parti iktidarının milletimize 
kazandırdıklarının yankıları, yansımaları 
uluslararası ilişkilerimizi de belirliyor. Biz 
de bunu söylemiştik. AK Parti bir dünya 
markası olacak demiştik. Vatandaşımızın 
başı dik olursa, ülkemizin de başı dik olur, 
demiştik. Öyle de oluyor.

Değerli milletvekilleri…

Hükümet olarak, milli bir dava olan Kıbrıs 
konusunda Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk hal-
kının hak ve çıkarlarının her zaman takip-
çisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 
Bildiğiniz gibi, Kıbrıs’ta müzakerelerin ye-
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niden başlaması konusunda uluslararası 
camiada muhtelif teşebbüs ve beklentiler 
bulunmaktadır. Kıbrıs meselesinin müza-
kereler yoluyla adil ve kalıcı bir çözüme 
kavuşturulması, esasen Türkiye ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin müşterek 
arzu ve hedefidir. 

Bu anlayışla, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri’nin iyi niyet misyonuna olan des-
teğimizi sürdürüyor ve adanın gerçekleri 
temelinde bir çözüme müzakere yoluyla 
hızla ulaşılması konusunda gayret gösteri-
yoruz. Dışişleri Bakanlığımız, müzakereler 
açısından Türk tarafının pozisyonunun 
belirlenmesine yardımcı olacak hazırlık-
ları büyük bir titizlikle yürütmektedir. Ko-
nunun öneminin gerektirdiği duyarlılıkla, 
başta askeri makamlarımız olmak üzere 
ilgili kurumlarımız arasında yakın istişare 
ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Ortak 
bir tutumun belirlenmesine yönelik bu 
çalışmalar ileri bir aşamaya getirilmiş bu-
lunmaktadır. 

Bildiğiniz gibi, bu konuda geçtiğimiz Per-
şembe günü, Sayın Cumhurbaşkanı’nın 
başkanlığında en üst düzeyde bir değerlen-
dirme toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni 
hükümetin kurulmasının ardından, mü-
zakere sürecinin canlandırılması yönünde 
girişimlere başlanmasının yararlı olacağı 
konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bu 
çerçevede, aynı gün Sayın Başbakan Yar-
dımcısı ve Dışişleri Bakanımızla birlikte, 
KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edi-
len siyasi partilerin Genel Başkanları ile de 
görüştük. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de-
mokratik arayışlar sonrasında yeni bir 
hükümet formülüne ulaşılması sevindiri-
cidir. Bu önemli adımın Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin demokratik olgunluğunu 
her zeminde bir kez daha gözler önüne 
sermiştir.

Değerli arkadaşlar… 

Bildiğiniz gibi hafta sonunda KKTC Cum-
hurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş ile de 
İstanbul’da bir araya geldik. Bu görüşme-
de, Türkiye’de yürütmekte olduğumuz ça-
lışmalar hakkında kendisine bilgi verdim 
ve kendilerinin görüşlerini aldım. Ayrıca 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
siyasi gelişmeler ve hükümet kurma çalış-
malarının geldiği son aşamayı da birlikte 
değerlendirdik.

Kıbrıs’ta, kalıcı barış ve çözüm için sarf 
edilecek gayretlerin, her zaman olduğu 
gibi Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Cumhuri-
yeti arasında esasen mevcut olan yakın 
dayanışma ve işbirliği içinde yürütüleceği 
tabiidir. Ortak hedefimiz, Birleşmiş Millet-
ler Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu 
çerçevesinde ve adadaki gerçekler teme-
linde kalıcı ve adil bir barışa ulaşılmasıdır. 
Bu konuda Sayın Denktaş ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde kurulması bekle-
nen yeni hükümet ile yakın istişare ve iş-
birliği içinde Birleşmiş Milletler müzakere 
sürecine etkin katkıda bulunmaya devam 
edeceğiz.

Her zaman söyledik, biz Kıbrıs’ta adil ve 
kalıcı bir çözümden yanayız. Bu çerçevede 
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önemli adımlar atıyor, müzakere sürecinin 
hızlandırılması konusunda üzerimize dü-
şen gayreti gösteriyoruz. Önümüzdeki Milli 
Güvenlik Kurulu’nda bir kez daha istişare 
edeceğimiz bu hazırlıklarımızın, müzakere 
sürecine olduğu kadar, adada kalıcı ve adil 
bir çözümün sağlanmasına da çok önemli 
katkılar sağlayacağına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar...

Ocak ayı dış temaslar açısından oldukça 
yoğun geçiyor. Bu ay içinde Davos’taki zir-
veye katılarak, Türkiye’nin yeni vizyonunu 
her yönüyle Avrupalı muhataplarımıza 
bir kere daha ifade etme fırsatı bulacağız. 
Şundan emin olunuz ki, Türkiye kendi 
insanı, kendi medeniyet projesi ve kendi 
geleceği adına adımlar attıkça, Avrupalı 
muhataplarının nezdinde de saygınlığını 
hızla arttırmaktadır. Türkiye’yi gelişmiş 
bir demokrasi standardına kavuşturmak 
adına üst üste hayata geçirdiğimiz yapısal 
dönüşüm çalışmaları, uluslararası plat-
formlarda Türkiye’nin itibarını layık oldu-
ğu yere yükseltmiştir.

Yaptığımız bütün dış temaslarda ülke-
mizin kendine yakışan bu yenilenme 
çizgisinin etkilerini görüyoruz. Türkiye 
dünyanın önemli merkezlerinden biridir 
ve son on yılda dünyada yaşananlar ülke-
mizin tarihi, kültürel ve stratejik açılardan 
kazandığı yeni ağırlığı demokrasisiyle de 
süslemesini kaçınılmaz kılmaktadır. AK 
Parti olarak Türkiye’yi her zeminde de-
mokratik olgunluğuyla iftihar edilecek bir 
noktaya taşımak konusunda asla tavizkar 
olmayacağız.

Bu konuda attığımız adımların, dünyanın 
her köşesinde takdir ve hayranlıkla izlen-
mekte olduğunu ve örnek teşkil ettiğini de 
burada belirtmek isterim. Türkiye inşallah 
çok yakın zamanda demokrasisi ve barışçı 
kimliğiyle bölgesinin ve hatta dünyanın 
parmakla gösterilecek ülkelerinden biri 
haline gelecektir. Bu ülkeye ne kadar yü-
rekten inanıyorsam, bu parlak ideale de 
o kadar yürekten inanıyorum. Kendimi, 
sizleri, partimi ve hükümetimi bu idealin 
adanmışları ve kefilleri olarak görüyorum.

Değerli arkadaşlar...

Dediğim gibi bu ay dış ziyaret trafiğimiz 
oldukça yoğun... Bu hafta sonu Cidde 
Ekonomik Forumu’na katılmak üzere 
Suudi Arabistan’a gidiyorum. Ardından 
Davos Zirvesi var. Davos’tan hemen son-
ra da, Amerika Birleşik Devletleri’ne bir 
gezi yapacağız. Yapacağımız ziyaretle iki 
ülke arasındaki mevcut iyi ilişkileri daha 
da geliştirmek yolunda önemli görüşme-
ler yapacağız. Bu görüşmeler sırasında, 
Türkiye’nin bölgesinde barışın ve istikra-
rın en önemli temsilcisi olmak konusun-
daki kararlılığını bir kez daha dile getirme 
imkanı bulacağız.

Bu noktayı özellikle vurgulamak istiyo-
rum; tarihin bu kavşak noktasında art 
arda yaşanan gelişmeler bizim bölgedeki 
rolümüzü günden güne arttırmaktadır. Bu 
çerçevede sizler de yakından izliyorsunuz, 
çevre ülkelerle temaslarımız sıklaşıyor, 
ilişkilerimizde önemli iyileşmeler yaşa-
nıyor. Geçtiğimiz hafta içinde ülkemizi 
ziyaret eden Suriye Devlet Başkanı Beşar 
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Esad’la Türkiye-Suriye ilişkileri yeni bir 
açılım kazanmış, uzun yıllar sürmesini 
umduğumuz bir dostluğun kapısı açılmış-
tır. Keza Dışişleri Bakanımız Sayın Abdul-
lah Gül’ün Azerbaycan ve İran ziyaretle-
rinde bu iki ülkeyle her konuda işbirliği 
imkanları geliştirilmiştir.

Bütün bu temasların Türkiye’ye tarihi 
ve kültürüyle sahip olduğu zenginliklere 
paralel bir etkinlik, barış fikri üzerinde 
temellenen yeni bir diplomasi dili ve 
bağları güçlendirilmiş yeni dostluklar 
kazandırmasını umuyoruz. Türkiye ko-
nuştukça hem içeride, hem dışarıda bütün 
düğümleri çözmekte, bütün sorunları 
aşmakta ve nihayet benliğinde taşıdığı 
büyük güçle geleceğe doğru hızını arttı-
rarak koşusunu sürdürmektedir. Allah’ın 
izniyle Türkiye’nin bu büyük medeniyet 
koşusunda hızı asla kesilmeyecektir. Bu 
hissiyatla sözlerime son veriyor, hepinize 
bir kez daha sevgilerimi ve saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli milletvekilleri… değerli basın men-
supları… Sizleri sevgi ve saygıyla selamlı-
yorum. Sizlerin şahsında büyük milletimi-
zi de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi yeni bir dönemin başında-
yız. Geçen yılı zemin düzenleme yılı ola-

rak değerlendirdik ve Türkiye’yi o derin 
girdaptan çıkararak güvene ve huzura 
kavuşturduk. Süratle koşuya başladığımız 
bu yılı da inşallah toplumun taleplerinin 
çözüm yılı olarak değerlendireceğiz. Bü-
tün toplumsal kesimler kriz günlerinden 
uzaklaşıp önünü görmeye başladıkça biz 
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de daha emin adımlarla yürümeye, koş-
maya devam ediyoruz. Bu yürüyüşte, bu 
koşuda milletimizle birlikte yürüyoruz. 

Aynı kalp atışlarına sahip olduğumuz hal-
kımızla birlikte yürüdüğümüz içindir ki, 
artık toplumsal desteğimiz her geçen gün 
biraz daha artıyor. Türkiye tek başına iş 
başında olan, sadece çözüme odaklanmış 
bir hükümetin tadını ve keyfini çıkarmaya 
başlıyor. Zira, birilerine laf yetiştirme te-
laşına düşmeyen, halkın artık yorulduğu 
eski kavgalardan medet ummayan, halkı 
yormayan, her alanda uzlaşma arayan, 
kendine güvenen, halkına güvenen bir 
iktidar var. Bu iktidar, halkın iktidarı ola-
rak başarılarını ülkemizin başarısı olarak 
görüyor. Ülkemiz başarırsa biz başarmış 
olacağız, diyor. Halkın yüzü gülerse bizim 
yüzümüz gülecektir diye inanıyor. 

Evet halkın yüzü güldüğü için, herkes önü-
nü görebildiği için, yani ülkemiz başardığı 
için AK Parti’nin toplumsal desteği kat-
lanarak büyüyor. AK Parti, halka rağmen 
değil halkla birlikte büyümeyi siyasetinin 
ana ekseni kılmıştır. Bu yüzden halkımız 
bizi güllerle karşılıyor. Bu yüzden halkı-
mız, köhnemiş tartışmalara zerre kadar 
prim vermiyor. Bu yüzden sabah akşam 
acaba yeni bir kavga nasıl çıkarabiliriz, 
halkın sevincini nasıl gölgeleyebiliriz di-
yenlerin malzemeleri ellerinde kalıyor. 

Burada onların da hayrına olacağını dü-
şündüğüm bir gerçeği tekrar ifade ediyo-
rum. Sizin o tek yol, tek yöntem olarak 
bildiğiniz kayıkçı siyasetinin müşterisi 
kalmadı. Türkiye, 2003 yılını AK Parti ik-

tidarının ilk yılını yaşadı ve eski defterleri 
bir daha açmamak üzere kapattı. Türkiye 
şimdi büyük okyanuslara, büyük sulara 
açılıyor. Yani, bizim kayıkçı kavgalarına 
ayıracak zamanımız yok. Bizim kumda oy-
namak için ne arzumuz var ne de vaktimiz. 

Her kim, bizi mindere çekmek istiyorsa 
bilsin ki, hevesi kursağında kalacaktır. Biz, 
siyasette enerjimizi gerilime harcamaya-
cağız. Bu gün olduğu gibi, her gün yeni 
müjdelerle, yeni ilk adımlarla toplumun 
karşısına çıkmaya çalışıyoruz. Bakınız, 
şimdi Meclisimizin gündemine gelecek 
olan yeni bir ilk adımdan söz edeceğim. 
Sözlerimi bağlarken de yeni bir ilk adım-
dan söz edeceğim. 

Değerli milletvekilleri… değerli basın men-
supları…

2003 yılı Türkiye ekonomisinin canlanma, 
dirilme, yeniden şaha kalkma yılı olmuş-
tur. Yılbaşında belirlediğimiz hedeflerin 
neredeyse tamamı tutturulmuş, hatta bazı 
hedefler aşılmış, en iyimser tahminlerden 
bile daha iyimser bir tablo ortaya çıkmış-
tır. Milletin sevincini paylaşamayanlar 
ekonomideki olumlu gelişmeleri kendili-
ğinden olmuş gibi, ya da önceden hazır-
lanmış ithal programların eseri şeklinde 
açıklayacak kadar insafsız olabilmektedir.

Oysa elde edilen başarı, özgün, planlı, 
programlı, akılcı ve disiplinli bir çalışma-
nın ürünüdür. AK Parti iktidarının başarı-
sı halkıyla birlikte yürümenin, halka yas-
lanmanın, güven ve istikrarın başarısıdır. 
Partimizin iktidara geleceğinin anlaşılma-
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sıyla birlikte ekonomide tam anlamıyla bir 
canlanma yaşanmaya başlamış, oluşturdu-
ğumuz güven ve istikrar ortamı sayesinde 
zemheri yerini bahara bırakmıştır. 

Bu bahar havası makinaların yeniden ça-
lışmasını, kepenklerin yeniden açılmasını, 
esnafın yeniden müşterisine kavuşmasını 
beraberinde getirmiştir. Eşitsizliğe, adalet-
sizliğe, yoksulluğa ve beceriksizliğe isyan 
noktasında olan kitleler bugün rahat bir 
nefes almakta, geleceğe güvenle bakabil-
mektedir. Ekonomide hedeflerimiz hiçbir 
zaman günü kurtarmak, ya da palyatif çö-
zümler bulmak gibi dar bir çerçeve içinde 
olmamıştır, olmayacaktır.

Elde ettiğimiz başarı bizi asla zafer sarhoş-
luğuna itmeyecektir. Bizim ekonomide he-
defimiz Türkiye’nin geleceğini bugünden 
sapasağlam temellere oturtmaktır. Yapısal 
reformlarla Türkiye ekonomisi sarsılmaz 
bir yapıya kavuşmakta, şoklara karşı daha 
dayanıklı bir hal almaktadır. Kuşku, kaygı 
ve korku üreten bazı kesimlerin gereksiz 
bir tedirginlik ve şüphecilik içinde olduk-
larını görüyoruz. Bu endişeler yersizdir. 
Biz her fırsatta sosyal politikalarla ekono-
mik politikaları birbirini tamamlar nite-
likte ele alacağımızı ifade ettik. Bu bakış 
açımız değişmeyecektir. 

Yaklaşan seçimler dolayısıyla haksız popü-
lizm ithamlarına maruz kalıyoruz. Bunu 
da daha önce ifade ettik. Biz asla popü-
lizme tenezzül etmeyeceğiz. Bir kere şu 
artık anlaşılmalıdır: 3 Kasım seçimleriyle 
Türkiye siyasetinde yeni bir sayfa açılmış-
tır. Siyasetin çürümüş, kokuşmuş, miadını 

doldurmuş tüm gelenekleri artık tedavül-
den kalkmıştır. Yetimin, öksüzün, fakirin 
hakkını çarçur etmeye, Türkiye ekonomi-
sini şahsi ya da siyasi çıkarlar için altüst 
etmeye hiç kimsenin cesareti olamaz ve 
olmayacaktır.

Biz, hasta yatağından kaldırdığımız Türki-
ye ekonomisini canlandırmak, halkımızın 
yüzünü güldürmek için buradayız. Biz acı 
çekmekten zevk alan, mazoşist bir millet 
değiliz ki, kendi elimizle yaptığımızı yine 
kendi ellerimizle bozalım. AK Parti’nin 
popülizme, seçim için ulufe dağıtmaya, oy 
toplamak için ekonomik dengeleri sarsma-
ya zerre kadar ihtiyacı olmayacaktır. Bizim 
en büyük sermayemiz güvendir, istikrar-
dır, samimiyettir. Seçim meydanlarındaki 
en büyük enstrümanlarımız da bunlar 
olacaktır. Hiç kimse korkmasın, kimse 
endişelenmesin, ekonomide bugüne kadar 
sürdürdüğümüz kararlılık ve disiplin bir 
milim bile sarsılmadan devam edecektir.

Değerli milletvekilleri…

Başta ekonomi olmak üzere her alanda 
elde ettiğimiz başarılarla Türkiye’nin ulus-
lararası platformlardaki itibarı hızla yük-
selmekte, Türkiye artık hak ettiği saygın 
bir ülke olma konumuna ulaşmaktadır. 
Bu süreçte yolumuza çıkan tüm engelleri 
tek tek kaldırıyoruz ve Türkiye’nin yolunu 
açmak için azami gayret sarf ediyoruz. 
Türkiye’nin itibarını sarsan, saygınlığına 
gölge düşüren, yurtiçinde ve yurtdışında 
güven faktörünü zedeleyen önemli bir 
unsur da, hepinizin bildiği gibi, Türk Lira-
mızda bulunan sıfırlardır.
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Bildiğiniz gibi, ülkemizde 1970’lerden 
sonra yaşanan enflasyonist süreç, bazı eko-
nomik değerlerin milyarlarla, trilyonlarla 
ve hatta katrilyonlarla ifade edilmesine 
neden olmuştur. Vatandaşlarımız 1981 
yılından bu yana ortalama 2 yılda bir defa 
daha büyük değerlerdeki yeni banknotlar-
la tanışmak zorunda kalmıştır. Hüküme-
timiz döneminde ise, enflasyonla müca-
delede tartışmasız bir zafer elde edilmiş, 
2005 yılından itibaren yıllık enf lasyon 
oranlarının tek haneli rakamlara düşeceği 
şimdiden görülmeye başlanmıştır.

Bugüne kadar birçok hükümetin hayal 
ettiği, ancak enf lasyonla mücadeledeki 
başarısızlıkları nedeniyle gerçekleştireme-
diği paradan sıfır atma operasyonu, bizim 
dönemimizde artık hayata geçmektedir. 
Paramızdan 6 sıfır atılmasına ilişkin Yasa 
Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
gelmiştir ve komisyon çalışmaları başla-
mıştır. İnşallah kısa bir süre zarfında tasarı 
yasalaşacak ve Türkiye için yeni bir dönem 
başlayacaktır.

Bu tarihi olayı gerçekleştirirken temel 
amacımız,  ulusal paramıza yeniden 
güven ve itibar kazandırmaktır. Bugün 
dünyada en büyük banknotu 100.000 ve 
üzerinde olan 8 ülke bulunmaktadır. Bun-
lardan 6’sında en büyük banknot değeri 
100.000, 1’inde 1.000.000’dir. Ülkemizde 
ise en büyük banknot 20 milyondur ve bu 
boyutta bir banknotla Türkiye, dünyada 
tektir. Diğer ülkelerin para birimleri kar-
şısında değeri maalesef milyonlarla ifade 
edilen bir paranın itibarından söz etmek 
oldukça güçtür.

Bildiğiniz gibi, bol sıfırlı rakamlar itibar 
ve güven meselesinin yanı sıra, kasa iş-
lemlerinde, muhasebe ve istatistik kayıtla-
rında, bilgi işlem programlarında, ödeme 
sistemlerinde, benzin pompalarından 
hesap makinelerine ve taksimetrelere ka-
dar günlük hayatta birçok alanda çeşitli 
sorunlar yaratmaktadır. Yüksek enflasyon 
sonucunda, herkesin banknotları bir an 
önce elinden çıkarmak istemesi, diğer bir 
ifadeyle paradan kaçış nedeniyle banknot 
talebinin düşük, buna karşılık devir sayı-
sının yüksek olması, nakit işlemlerinde de 
çeşitli sorunlara yol açmaktadır. 

Ayrıca, binlerce katılımcısının işlemlerini 
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiği ulus-
lararası ödemeler sisteminde, belirli bir 
tutarın üzerindeki Türk Lirası işlemlerin 
çok sayıdaki sıfırlar nedeniyle yapılamıyor 
olması, paramızın bazı fonksiyonlarını sor-
gulanır hale getirmiştir. Oysa, parayı para 
yapan unsurlardan biri de onun ödeme 
aracı olarak kullanılabiliyor olmasıdır. Bu 
demektir ki, parasal değerlerde ve kayıt-
larda genel bir sadeleştirme yapılması, bu 
sorunların aşılması bakımından da teknik 
bir ihtiyaçtır.

Dünyada bugüne kadar 49 ülke parasın-
dan sıfır atmıştır. Bu ülkelerde para re-
formları genellikle istikrar programlarıyla 
birlikte gündeme gelmiş ve programların 
enflasyon üzerindeki olumlu etkileri orta-
ya çıktıktan sonra gerçekleştirilmiştir. Bu 
da gösteriyor ki bizim paramızda altı sıfır 
atma kararımız özel bir tercih değil ekono-
mik bir ihtiyaçtır.
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Değerli milletvekilleri…

Şimdi, ülkemizde yapılacak olan operas-
yonun ana hatları ve aşamaları hakkında 
bilgi vermek istiyorum. Yeni para birimi-
mizin ismi “Yeni Türk Lirası”dır. Kısalt-
ması YTL olacaktır. Yeni Türk Lirası’nın alt 
birimi ise “Yeni Kuruş”tur (YKr). Bir Yeni 
Türk Lirası yüz Yeni Kuruşa eşit olacaktır. 
Türk Lirası Yeni Türk Lirası’na dönüştü-
rülürken “1.000.000 Türk Lirası = 1 Yeni 
Türk Lirası” değişim oranı esas alınacak-
tır. Diğer bir ifadeyle, paramızdan 6 sıfır 
atılacaktır. Yani, 20.000.000 Türk Lirası 
ile 20 Yeni Türk Lirası aynı alım gücüne 
sahip olacaktır. Yeni paralar 1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. 
En küçük para 1 Yeni Kuruş, en büyük para 
ise 100 Yeni Türk Lirası olacaktır. 

Operasyonun ilk aşamasında, Türk Lirası 
ve Yeni Türk Lirası paralar 1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren 1 yıl süreyle birlikte 
tedavül de olacaktır. Türk Lirası cinsinden 
olan eski paralar, bu 1 yılın sonunda, yani 
31.12.2005 tarihinde, tedavülden kaldırı-
lacaktır. Dolayısıyla, şu anda kullanmakta 
olduğumuz paralar 2005 yılının sonuna 
kadar geçerli olan paralardır. Bu 1 yıllık 
geçiş dönemi boyunca, vatandaşlarımız 
ellerindeki paraları rahatlıkla yeni paralara 
dönüştürebilecektir. Kanunlarda ve diğer 
mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararla-
rında, her türlü hukuki muamelelerde, kıy-
metli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer 
belgeler ile ödeme ve değişim araçlarında 
Türk Lirasına yapılan atıflar, 1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren bu değişim oranında 
Yeni Türk Lirası’na yapılmış sayılacaktır.

Operasyonun 2006 yılından sonraki bir ta-
rihte yapılacak olan ikinci aşamasında ise, 
“Türk Lirası” ibaresinin başına konulan 
“Yeni” ibaresi kaldırılacak ve para birimi 
olarak tekrar Türk Lirası adlandırmasına 
dönülecektir. Böylece, Yeni Türk Lirası 
enflasyonun düşmesi sonucu ortaya çıktığı 
için “daha değerli”, faizlerin düşmesi so-
nucu bir ihtiyaç haline geldiği için “fiyatı 
daha yüksek, dolayısıyla dış piyasalarda 
da itibar kazanacak bir para birimi olacak-
tır.

Bu operasyonda üzerinde durulması gere-
ken diğer önemli bir konu ise, tüm kurum 
ve kuruluşların üzerlerine düşen görevleri 
ve gerekli hazırlık çalışmalarını zamanın-
da ve eksiksiz olarak sonuçlandırmasıdır. 
Bu amaçla, çalışmaların seri bir şekilde 
yürütülebilmesi için, Kanun Tasarısı yak-
laşık 1 yıl önceden hazırlanmış ve yasa-
laşma aşamasına gelmiştir. Paradan 6 sıfır 
atılması Türkiye için tarihi bir dönüm nok-
tası, ekonomimiz için yeni bir sayfa olacak-
tır. 5 kuruşa alınan ekmek, 7 kuruşa alınan 
gazoz, 50 liraya alınan araba, 100 liraya 
alınan daire bugün hatıralarda kalmıştır. 
Bir yıl sonra ise inşallah milyarlar, trilyon-
lar, katrilyonlar belki de buruk bir şekilde 
gülümseten hatıralar olarak kalacaktır.

Ancak burada önemli olan, Türkiye’mi-
zin bu istikrarı muhafaza etmesidir. 
Türkiye’nin yeni hayal kırıklıklarına asla 
tahammülü bulunmamaktadır. Zira, AB 
standartlarında bir enf lasyon oranının 
tutturulması ve bu oranın korunması ha-
yati önem arz etmektedir. Bu da tek başına 
iktidar olan AK Parti sayesinde gerçekleş-
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mektedir. Hükümetimizin gerek bu oranın 
yakalanması, gerekse korunması yönün-
deki kararlılığından hiç kimsenin kuşkusu 
olmamalıdır.

Değerli arkadaşlarım…

Türk Lirasından altı sıfır atılmasıyla ilgili 
kanun Plan ve Bütçe komisyonunda bu-
gün görüşülmeye başlanacaktır. İnanıyo-
rum ki, Türkiye uzun yıllar tartıştığı bir 
büyük meselesini daha çözüme kavuştur-
muş olacaktır. Bununla birlikte 2003 yılı 
içinde vaad ettiğimiz bir büyük adımı daha 
hayata geçireceğiz. Milli gelirden aldığı 
pay 1500 doların altında kalan illerimizin 
kalkınması için teşviklerde getireceğimiz 
yenilikler, SSK primleri ve vergilerde yapa-
cağımız indirimler de, bu hafta bilemedi-
niz gelecek hafta Meclisimizin gündemine 
gelecektir. İnşallah böylece, bir sözümüzü 
daha yerine getirirken Türkiye’nin büyük 
sularda yol almasına öncülük etmeye de-
vam edeceğiz.

İçerde bu ve benzer temel yapısal düzenle-
meleri gerçekleştirip, Türkiye’nin kalkın-
ması için çalışırken, dışarıda da Türkiye’yi 
dünyaya anlatmaya devam ediyoruz. Dün, 
Suudi Arabistan’daydık, iki gün sonra 
Davos Zirvesinde olacağız, daha sonra da 
Amerika’da olacağız. Suudi Arabistan’da 
katıldığımız ‘Cidde Ekonomik Forumu’nda 
konuşma yaptık, bu arada Suudi yetkililer-
le, Lübnan Başbakanı Hariri, Malezya eski 
Başbakanı Mahatır Muhammed ve ABD 
eski Başkanı Clinton ile görüştük. Cidde 
Ekonomik Forumu’nda ülkemizin ekono-
misinden bahsederken, kat edilen önemli 

mesafeleri anlattık. Ülkemizin gidişatının 
ilgiyle izlendiğini müşahede ettik.

Tüm dünya değişimi tartışıyor. Değişim 
artık geri döndürülemez ve inkar edilemez 
bir olgu. Ulusal kültürlerin küreselleşme 
içinde varlıklarını korumaları için değişim 
zorunlu bir dinamik. Değişimi yöneteme-
yenler, başkaları tarafından yönetilmenin 
acısını yaşıyorlar. Her zeminde olduğu 
gibi, Cidde’de aynı tezleri işledik ve deği-
şimin bir bütün olduğunu, siyasal, eko-
nomik, kültürel ve sosyal değişimin iç içe 
geçmesi gerektiğini belirtiyoruz. Ayrıca, 
dünyanın önünde duran kriz alanlarına 
karşı ne tür çözümler geliştirilmesi gerek-
tiğini de uzun uzun anlatıyoruz. İnsanlığın 
din, etnisite ve bölge temelli örgütlenme-
lerden uzak durması gerektiğini söylüyo-
ruz.

Kutsal değerlerimizin insanlık için ne bü-
yük bir nimet olduğuna, insanı insan ya-
pan yücelikleri ve güzellikleri barındırdı-
ğına inanıyor ve biliyoruz. Lakin bunların, 
belli örgütlenmelerin malzemesi yapılarak 
zedelenmesine de karşı çıkıyoruz. Nasıl 
ki Avrupa Birliği’nin “Hıristiyan Kulübü” 
olmasına karşı çıkıyorsak, İslam dünyası-
nın da din temelli siyasal ve ekonomik ör-
gütlenmelerden uzak durması gerektiğini 
belirtiyoruz. Tüm insanlığı çağdaş ahlaki 
ve insani değerler temelinde kucaklayan 
bir siyasal söylemi uluslar arası düzeyde 
kademe kademe inşa ediyoruz.

Tutarlılığımız ve güçlü tezlerimiz, bizim 
şahsımızın ya da partimizin değil Tür-
kiye’mizin kazanç hanesine yazılmakta-
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dır. Diktatörlüklerin revaçta olduğu bir 
dönemde, büyük Atatürk’ün öngörüsü 
sayesinde yüzyılı kavrayan bir bilinçle 
Cumhuriyeti inşa eden bu ülke, sadece 
kendine bir ulusal devlet kazandırmakla 
kalmamış, aynı zamanda tüm bölgeye ve 
bölgenin ötesine mesaj veren güçlü bir 
model kurmuştur. Demokrasi, laiklik ve 
hukuk devleti prensipleri sayesinde top-
lumsal barışını tesis ettiği gibi, kendi yakın 
çevresine çağdaş değerlerin nasıl hayata 
geçirileceğine dair ciddi yaklaşımlar sun-
muştur. Her geçen gün daha çok değeri 
ve önemi anlaşılan bu model sayesinde, 
ülkemiz önümüzde akan yüzyıla güvenle 
ve stratejik avantajlarla donanmış olarak 
girmektedir. 

Bugün Hükümetimiz, bu tezleri güçlen-
dirmenin ve etkili biçimde anlatmanın en 
önemli aracı olarak tüm dünyanın önünde 
durmaktadır. Bu söylem ve tezlerimizin 
her geçen gün geliştiğini göreceksiniz. 
Önümüzdeki günlerde “muhafazakar de-
mokrat” kimliğimizin dünyanın en etkili 
düşünce platformlarında tartışıldığına şa-
hit olacaksınız. Hepinize yeni bir çalışma 
haftası diler, saygılar sunarken; gelecek 
Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik eder, 
ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini 
yüce Allah’tan dilerim... 
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Başbakan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl 
Başkanlığı’nca düzenlenen bayramlaşma 
törenine katılarak bir konuşma yapıyor 
ve yaklaşık 3 bin kişi ile tek tek bayram-
laşıyor, çocuklara da bayram harçlığı da-
ğıtıyordu. Erdoğan, Konya’da 10 katlı bir 
binanın çökmesi konusundaki gelişmeleri 
de yakından takip ediyordu. 

Başbakan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl 
Başkanlığı’nca düzenlenen bayramlaşma 
töreninde yaptığı konuşmada, bayramla-
rın aslında tanımı içinde bir tatil mantığı 
taşıyan günler olmadığını kaydederek şun-
ları söylüyordu:

‘‘Bayramlar bizde, sevgi ve saygının doru-
ğa çıktığı, küçük ve büyük arasındaki bağ-
ların iyice kuvvet bulduğu günlerdir. Bu 
değerlerimizden bizi aslında biraz uzak-
laştırdılar. Şimdi bayram denince, artık 
küçüklerin bir yerlere kaçtığı, büyüklerin 
de özlemle evlatlarını beklediği hüzün 

dolu günler haline geldi. Bunu yeniden to-
parlamak gerekir gibi geliyor bana... Bunu 
yeniden başarmamız lazım. Bayramlar 
önemli bir dinamik unsurdur. Ama kay-
bettik bunu... Şimdi yeniden toparlanma 
dönemidir diye düşünüyorum.’’

Başbakan Erdoğan, tüm dünyayı işadam-
larıyla ‘‘fellik fellik dolaşacaklarını’’ kay-
dederek, önümüzdeki pazar günü Kore’ye 
gideceklerini, başta başbakan olmak üzere 
oradaki işadamlarıyla bir araya gelecekle-
rini söylüyordu. Türkiye’nin bu yıl NATO 
Zirvesi gibi pek çok uluslararası toplantıya 
ev sahipliği yapacağını hatırlatan Erdoğan, 
Aralık ayında da Avrupa Birliği ile ilgili 
müzakerelere ilişkin sürecin başlayacağını 
ifade ediyordu. ‘‘Türkiye’nin lokomotif ol-
masının iddiaları bunlar. Vagon olmaktan 
ülkemizi çıkarmamız lazım’’ diyen Erdo-
ğan, Türkiye’nin dış politikaya da adını 
ve ağırlığını koyması gerektiğini anlatı-
yordu. Başbakan Erdoğan, dış politikada 

AK Parti Il Başkanlığınca 
Düzenlenen Bayramlaşma 

Töreni

İstanbul | 2 Şubat 2004 
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atılan adımların istişareler sonucu ortaya 
çıktığını belirterek, ülkede taş üstüne taş 
koymayanların hala statükoyu korumaya 
çalıştığını ifade ediyordu. 

Yaklaşık 1500 kilometre bölünmüş yol 
yapıldığını hatırlatan Başbakan Erdoğan, 
‘‘Geçtiğimiz 9 günlük bayram tatilinde, 1 
yıl önce aynı yerde 28 kişi ebediyete inti-
kal etmişti. Bu yıl bölünmüş yol var. 7 kişi 
vefat etti. Bu yatırımlar olmasaydı, kim 
bilir oralarda ne olurdu? Bu yıl hedef 3 bin 
kilometre...’’ diyordu. Başbakan Erdoğan, 
ABD’ye yaptığı geziye de işaret ederek, 
oradaki uluslararası finans kuruluşlarının 
Türkiye’deki ekonomik gidişten memnun 
olduklarını ifade ettiklerini söyleyerek, 
‘‘Her geçen gün bu ülke, daha ileriye gide-
cektir. İsteseniz de istemeseniz de...’’ şek-
linde konuşuyordu. 

Bu yıl 1.5 milyon ailenin evine kömür gö-
türdüklerini anlatan Başbakan Erdoğan, 
ilköğretim okullarında ücretsiz kitap da-
ğıtıldığını, tüm bunların vergilerle yapıldı-
ğını kaydederek, ‘‘Sizin vergileriniz oraya 
gitti. Eskiden bunlar hortumcuya gidiyor-
du. Fark bu işte. Bu arada Cumhuriyet’in 
14, 15. gününü ilan edenler var. Eyvah, bu 
Cumhuriyet kimlerin eline kaldı?’’ diyor-
du. Başbakan Erdoğan, milletin parasını 
kendi özel yatırımlarına kullanan ve kendi 
bankasının mudisine para veremeyecek 
duruma düşenlerin var olduğunu kayde-
derek, şöyle konuşuyordu: 

‘‘Bir gazetenin patronajını üstlenmiyor, 
gelip personeline konuşma yapıyor. Hani 
burası senin değildi? Patronları gelip 

konuşsun. O müessesenin önünde senin 
bayrağın var. Kim buranın sahibi? Çaycı 
mı, odacı mı, kapıcı mı? Duygu sömürü-
süyle milleti aldatmaya devam ediyorlar. 
Atatürk’ün isminin arkasına sığınıp poli-
tika yapıyorlar. Cumhuriyet, sizin sömüre-
ceğiniz kadar sermayesinden kaybetmedi. 
İşte Cumhur burada. 70 milyon cumhur 
Cumhuriyet’ine sahiptir.’’ 

AK Parti’yi milletin kurduğunu da belirten 
Başbakan Erdoğan, salondakilere seslene-
rek, ‘‘Bizim gazetelerimiz, TV kanalları-
mız yok. Sizsiniz bizim gazetelerimiz. 28 
Mart’a 57 gün kaldı. 57 gün fellik fellik 
dolaşacaksınız. Kadını, erkeği, genci, yaş-
lısı tüm kapıları dolaşacaksınız’’ diyordu. 
Erdoğan, Türkiye genelinde tüm belediye-
lerin AK Parti’nin belediyecilik anlayışını 
yaşamasını istediklerini kaydederek, parti-
sinin Türkiye’de değişimin ve dönüşümün 
partisi olduğunu yerel anlamda da ispat 
edeceklerini söylüyordu. 
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Değerli milletvekilleri... Hepinizi en derin sev-
gi ve saygılarımla selamlıyorum. Yoğun dış 
gezi trafiğimiz nedeniyle uzunca bir süredir 
bu çatı altında bir araya gelme fırsatı bula-
madık; bugün bu grup toplantısı vesilesiyle 
sizlerle beraber olmaktan duyduğum mem-
nuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum.

Türkiye’nin biriken dış meselelerini ivedi-
likle çözüme kavuşturmak, dünyanın her 
köşesiyle ihmal edilmiş dostluk ve ticaret 
bağlarını sıkılaştırmak için 2004 yılı ba-
şından bu yana birçok dış seyahat yaptık. 
Bütün bu seyahatlerden muradımız dün-
yalı dostlarımıza Türkiye’yi yeniden an-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 11 Şubat 2004 
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latmak, dünya gündemindeki konularda 
Türkiye’nin iyi niyete dayalı barışçı tezleri-
ni seslendirmekti.

Bu arada çeşitli zeminlerde ülkemizin 
doğrudan tarafı olduğu uluslar arası mü-
zakere konularında Türkiye’nin beklenti 
ve hassasiyetlerini etkin biçimde seslen-
dirmenin gayreti içinde olduk. Son bir ay 
boyunca Cidde Ekonomik Forumu’nda, 
Davos Zirvesi’nde, Amerika Birleşik Dev-
letleri ve Güney Kore ziyaretlerimizde 
çok faydalı ve Türkiye’nin yeni dönemine 
ışık tutacak görüşmeler gerçekleştirdik. 
Sevinerek gördük ki, Türkiye çeşitli dünya 
meseleleri hakkındaki tezlerini samimi ve 
gerekçeli bir şekilde anlattığında her ze-
minde önemli mesafeler alıyor, dikkatleri 
üzerinde topluyor.

Değerli arkadaşlarım...

Çeşitli vesilelerle sıklıkla dile getiriyorum; 
dinamik bir değişim seyri içindeki bir 
dünyada ve son derece önemli çevresel 
şekillenmelerin yaşandığı bir bölgede, 
Türkiye’nin edilgen ve silik dış politika 
manevralarıyla durumu idare etme lüksü 
yoktur. Türkiye’nin tarihi mirasına ve yük-
sek menfaatlerine halel getirmeden, her 
meselenin üstüne gitmek, her meseleye 
iyi niyetle çözüm aramak durumundayız. 
Kıbrıs meselesinin belli bir takvim çerçe-
vesinde adil ve kalıcı bir çözüme kavuş-
turulması da önümüzdeki acil ve hayati 
konu başlıklarından biridir.

Bu amaçla bildiğiniz gibi müzakereler ön-
cesinde, konunun gerektirdiği azami has-

sasiyeti göstererek, ilgili bütün kurumları-
mızla yakın istişare ve işbirliği içerisinde 
hazırlıklarımızı yaptık. Bu hazırlıklarımızı 
gerek KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denk-
taş ile, gerekse KKTC parlamentosunda 
temsil edilen siyasi parti liderleriyle müza-
kere ettik. 4 Şubat’ta Ankara’da yapılan gö-
rüşmelerde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin adada adil ve kalıcı bir 
çözüme ulaşılması yönündeki müşterek 
hedeflerini teyit ettik. Ayrıca Amerika Bir-
leşik Devletleri ziyaretim sırasında gerek 
Sayın George Bush’a, gerekse Sayın Kofi 
Annan’a Ankara görüşmesinden çıkan bu 
ortak kanaati bizzat aktardım. 

Türkiye olarak beklentimiz; bizim gös-
terdiğimiz iyi niyetli ve barışçı gayretin 
bütün taraflarda karşılık bulması, adayı 
barışa ve esenliğe kavuşturacak çözüme 
ulaşılmasıdır. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin vazgeçemeyeceği 
bazı hassasiyetleri vardır; bu çerçevede 
adil ve kalıcı barışa ulaşmada üstümüze 
düşeni sonuna kadar yaptığımıza inanıyo-
rum. Bu yaklaşım diğer taraflarca da payla-
şılırsa çözüm konusunda önemli adımlar 
atılacaktır.

Değerli arkadaşlarım...

Burada anlattığım gibi New York’taki 
müzakerelerde Türk tarafının izleyeceği 
politika, konunun bütün tarafları ile yü-
rütülen bir işbirliği ve mutabakatın sonu-
cunda belirlenmiştir. Ancak bildiğiniz gibi 
bu tür görüşmeler gelişmelerin birbirini 
izlediği dinamik süreçlerdir ve dinamik 
bir diplomasi çalışması gerektirmektedir. 
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Şunu herkes bilmelidir ki, öncesinde oldu-
ğu ve sonrasında olacağı gibi, müzakereler 
sırasında da Türk tarafının politikası, yine 
ilgili bütün kesimlerin katılımıyla oluştu-
rulmaktadır.

Hükümet olarak Kıbrıs meselesinin milli 
bir mesele olduğunun her zaman farkında 
olduk ve bugün de dün olduğu gibi so-
rumluluğumuzun idraki içerisindeyiz. Bu 
konuda uğradığımız hakarete varan eleşti-
rilerin tamamı haksız, mesnetsiz ve üzüle-
rek söylemeliyim ki yalandır. Türkiye’nin 
böylesine önemli bir müzakere ortamında 
olduğu bir zamanda buldukları her kürsü-
den hükümete saldıranlar ne yaptıklarını 
uzun uzun bir kere daha düşünmelidirler.

Bugüne kadar diğer meselelerde olduğu 
gibi Kıbrıs meselesinin çözümü konusun-
da da ağzından tek bir aydınlatıcı cümle 
çıkmamış olanlar, temsil ettikleri insan-
lardan utanmadan böyle önemli bir milli 
meseleyi ucuz seçim atraksiyonlarına mal-
zeme edebiliyorlar. Milletin kürsüsünden 
onlara sesleniyorum: Beyler bu ülkenin 
meselelerinin çözümüne katkıda bulu-
nacak bir sözünüz varsa söyleyin fayda-
lanalım, ama yoksa siyasi menfaatleriniz 
için suyu bulandırmayın. Bizim kimseden 
gizlimiz saklımız yok, kimseye milletimize 
hesabını veremeyeceğimiz bir şey de vaat 
etmedik.

Nitekim Dışişleri Bakanımız Sayın Abdul-
lah Gül, Kıbrıs konusunda yapılan bütün 
bu çalışmaları ve müzakere sürecini bu-
gün bütün ayrıntılarıyla Meclis’te anlata-
cak. Eğer varsa sizin bir çözüm öneriniz, 

aynı sorumluluğu göstererek çıkıp aynı 
kürsüden anlatın dinleyelim. Ama nasıl 
olmazı değil, vizyonunuz yetiyorsa nasıl 
oluru anlatın. Ben herhangi bir komplekse 
kapılmadan Meclis’te temsil edilen ya da 
edilmeyen bütün partilerimizin bu konu-
daki önerecekleri hal çarelerini dinlemeye 
hazırım. Buyursunlar anlatsınlar; 1 Mayıs 
2004 tarihi gün be gün yaklaşırken, yani 
yumurta kapıya dayanmışken, KKTC’yi 
bu sıkıntılı takvimden nasıl çıkartacaklar? 
Anlatsınlar biz de dinleyelim, milletimiz 
de dinlesin. Bakalım sağa sola çamur at-
maktan başka bir siyasi marifetleri var 
mıymış, hep birlikte görelim.

Değerli arkadaşlarım...

Bu millet her şeyi en iyi şekliyle görüyor, 
izliyor. Türkiye’nin önünü açmak için ge-
cesini gündüzüne katanları da, parmağını 
taşın altına sokmayıp hariçten gazel oku-
yanları da iyice belliyor. Bu gazelhanlar 
yeni değil onu da biliyor. Önümüzdeki 
seçim bu demode siyasetlerin ve bu paslı 
zihniyetlerin tarihe karışacağı seçim ola-
caktır, bundan hiç şüpheniz olmasın.

Türkiye, önüne bir gelecek hedefi, bir ada-
let ve kalkınma vizyonu koyanla, hep aynı 
bozuk plağı çalanı birbirinden ayırmalıdır, 
ayıracaktır. Çok yakınlarda meydanla-
ra çıkıp milletten oy isteyecek olanlar, 
Türkiye’nin önüne hangi planı, hangi pro-
jeyi, hangi umudu koyduklarını muhasebe 
etmelidirler. Artık bu ülkede bir tek seçme-
nin bile kuru gürültüye pabuç bırakacak 
hali yoktur. Bu gerçeği anlamakta güçlük 
çeken son bağnaz kafalar da milletin kar-
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şısına çıktıklarında yaptıkları bu dramatik 
hatayla mutlaka yüz yüze geleceklerdir.

Allah’a şükürler olsun ki Türkiye bu çamur 
atma siyasetlerini de, bu patinaj siyasetçi-
lerini de çoktan aşmıştır. Türkiye’nin yapı-
lacak çok işi var beyler, boşa kürek çekmek 
sevdasından kurtulamıyorsanız buyurun 
çekin. Ama aynı zamanda Türkiye’nin ya-
kasından da elinizi çekin ki bu ülkenin hızı 
kesilmesin. 

Değerli arkadaşlarım...

Türkiye’deki bazı kafalar bizim milleti-
mizle paylaştığımız gerçekleri anlamak 
istemiyor. Daha dün Güney Kore’den 
döndüm; dünyanın bir ucundaki insanlar 
bize Türkiye’nin bir yıl içinde nasıl dikkat 
çeken bir ülke haline geldiğini uzun uzun 
anlattılar. Her gittiğimiz yerde görüyoruz 
ki, Türkiye’de olan biteni sadece bizim 
bu son kullanma tarihi geçmiş siyasetçi-
lerimiz göremiyorlar. Demek ki onların 
Türkiye’nin gerçeklerine uzaklığı, mesela 
Güney Koreli dostlarımızdan çok daha 
fazla...

Çamur atmaktan fırsat bulup da biraz 
dünyaya açılabilseler, kendi memleket-
leri hakkında daha sağlıklı kanaatlere 
ulaşabilecekler. Biz gidiyoruz, görüyoruz, 
ülkemiz hakkındaki bütün bu güzel kana-
atlere birinci elden şahit oluyoruz. Güney 
Kore seyahatimizde de Allah’ın izniyle 
Türkiye’nin önümüzdeki dönemi adına 
çok yararlı temaslar yaptık, işbirliği im-
kanları oluşturduk. Ekonomimizi dünya 
şartlarına entegre etmek ve rekabet ede-

bilir bir dış ticaret yapısına ulaşmak için 
ülke ülke dolaşmaya, Türk üreticisine yeni 
kapılar açmaya, yeni açılımlar kazandır-
maya devam edeceğiz.

Türkiye aydınlığa devlet ve özel sektörün 
el birliği ile yürüttüğü bu gayretli çalışma-
larla çıkacaktır. İçeride meyveleri almaya 
zaten başlamıştık; dışarıda da günden 
güne hem saygınlığımızı ve güvenilirli-
ğimizi arttırıyoruz, hem de bu samimi 
gayretlerimizin karşılıklarını görmeye 
başlıyoruz. Biliyorsunuz daha önceki gün 
uluslararası kredi derecelendirme kurulu-
şu FITCH Türkiye’nin kredi notunu yük-
selterek B+’ya çıkardı.

Bunlar Türk ekonomisinin rayına otur-
duğunun, doğru güzergahta yol aldığının 
somut işaretleridir. İnşallah kararlılığı-
mızı hiç kaybetmeden Türkiye gemisini 
engin ufuklara doğru götürmeye devam 
edeceğiz. Dalgalanmalar da olacaktır, ama 
biz daha yola çıkarken dalgalı denizlerin 
kaptanı olmayı da göze almıştık. Evvel Al-
lah, Türkiye’yi sağ salim hak ettiği refah ve 
mutluluk limanlarına ulaştıracağız.

Değerli milletvekilleri...

Gündemde ağırlıklı olarak dış politika 
konuları var, bu yüzden de daha çok o ko-
nulara değiniyoruz. Ancak bu Türkiye’nin 
diğer ihtiyaçlarını unuttuğumuz anlamına 
gelmiyor. Hükümet olarak Türkiye’nin 
ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirleri günü 
gününe alıyor, çalışmalarımızı büyük bir 
ciddiyetle sürdürüyoruz.
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Öte yandan bu çatı altında Türkiye’yi çağa 
hazırlayan yapısal düzenlemeleri de teker 
teker gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki 
dönemde iki önemli konuda hazırlanmış 
olan yasa taslaklarımız önünüze gelecek. 
Bunlardan ilki spor alanında sponsorluk 
ve yatırım imkanlarını arttıran, geliştiren 
ve kolaylaştıran sponsorluk yasa tasarısı-
dır. Bu yasayla kişilerin ve şirketlerin spor-
cuların transfer ücretleri dışında kalan 
her türlü sportif sponsorluklarına önemli 
avantaj ve kolaylıklar sağlamayı öngörü-
yoruz.

Amatör branş ve sporculara yapılan spon-
sorluk tutarlarının yüzde 100’ü, profesyo-
nel branş ve sporcuların sponsorluk tutar-
larının da yüzde 50’si bu yasayla masraf 
gösterilerek vergiden düşülebilecek. Spor 
adına yapılacak her türlü yatırım da bu 
kapsamda değerlendirilecektir. Bunun ge-
rek Türk sporunun genel olarak gelişimin-
de, hem de amatör branşların özel olarak 
desteklenmesinde devrim niteliği taşıyan 
bir yapısal değişim olduğuna inanıyorum. 
İnşallah en iyi şekilde değerlendireceksi-
niz ve son halini vererek bu yasayı Türk 
sporuna armağan edeceğiz.

Değerli milletvekilleri... 

Yakın zamanda Meclis gündemine taşına-
cak bir başka yasa tasarımız da özellikle fi-
kir ve sanat eseri sahiplerimizin çok uzun 
zamandır bekledikleri ve kamuoyunda 
“telif yasası” olarak bilinen yasa tasarısıdır. 
Bu tasarı hükümet olarak bizim çok önem 
verdiğimiz, çok hassasiyet gösterdiğimiz 
bir tasarıdır. Bir ülkenin maddi değer 

ifade eden her türlü ortak sermayesini 
korumak nasıl bizim görevimizse; kültürel 
ve düşünsel birikimini, entelektüel ser-
mayesini korumak da aynı şekilde bizim 
görevimizdir. Bu ülkenin üretken zihinleri 
fikir eserleri ortaya koyacak ki, bu ülkenin 
çocukları geleceğin dünyasında başı dik, 
dağarcığı zengin dolaşabilsin. Bu ülkenin 
sanatçıları eserleriyle geçmiş, bugün ve 
gelecek arasında şekillenen bir estetik bü-
tünlük oluşturacaklar ki, hayatımıza renk 
katacak, derinlik katacak incelikler vücu-
da gelebilsin.

Fikir ve sanat eseri üreten, Türkiye’nin 
kültürel ve düşünsel zenginleşmesine 
ürettikleri bu değerlerle katkıda bulunan 
değerli sanatçı ve fikir adamlarımızın hak-
larının korsanlarca gasp edilmesine artık 
bir dur demek zorundayız. Bu konuda sa-
dece bizler değil, bu ülkede yaşayan herkes 
son derece hassas davranmalıdır. Önünüze 
gelecek olan yasayla, fikir ve sanat eserleri-
ne ilişkin haklar, dünya normlarına uygun 
bir korumaya kavuşmuş olacaklar. Kültür 
ve Turizm Bakanlığımızca hazırlanan bu 
tasarıyla birlikte, ülkemizdeki fikri mülki-
yet sistemi güçlenecek, fikir ve sanat eseri 
üretiminde yerli ve yabancı yatırımcının 
önündeki engelleri kalkacak, yatırım orta-
mı iyileştirilecektir. 

Attığımız bu adımın Türkiye’nin fikri ve 
kültürel gelişimi açısından bir altın sayfa 
açacağına ve bu yasanın bilgi toplumu 
hedefine ulaşmada çok sağlam bir temel 
oluşturacağına inanıyorum. Gelecek ku-
şakların zihinsel ve estetik donanımı açı-
sından hayati öneme sahip olduğunu dü-
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şündüğüm bu yasaya sizlerin de gereken 
hassasiyet çerçevesinde yaklaşacağınızdan 
hiç şüphem yok. Benzer bir hassasiyetin 
vatandaşlarımız tarafından da paylaşılaca-
ğına ve milletimizin sanatçı ve fikir adam-
larımızın hukukunu korumakta büyük bir 
dikkat içinde olacaklarına inanıyorum.

Bu ülkede haklar sahiplerine verilinceye 
kadar bu hukuk mücadelesini milletçe 
vermek, bu ideale birlikte sahip çıkmak 
zorundayız. Bu vesileyle daha birkaç gün 
önce toprağa verdiğimiz merhum Cem 
Karaca’ya da Allah’tan rahmet diliyor, 
sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Hem 
şarkıları dilden dile dolaşan güçlü bir sa-
natçı olarak, hem de acısıyla tatlısıyla bu 
topraklara çok benzeyen hayat macerasıy-
la hepimiz için bir renk, bir lezzet, bir hoş 
sedâ oldu. Bu ülkeye güzellikler bırakarak 
ebediyet alemine geçen herkesi olduğu 
gibi Cem Karaca’yı da özleyeceğiz. Bu duy-
gularla sözlerime son veriyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli kardeşlerim… değerli misafirler… 
AK Parti Kadın Kollarımızı sevgi ve kar-
deşlik duygularıyla selamlıyorum. 

Türkiye sevdamıza kattığınız güzellikler-
den dolayı siz kardeşlerimin emeklerini, 
çabalarını şükranla anıyorum. Sizler sa-

yesindedir ki, ülkemiz huzur ve esenliğin, 
kardeşliğin tadını çıkarıyor. AK Parti’nin 
siyasete getirdiği dinamizmi aralıksız ça-
lışarak sizler AK Parti içinde yeşertiyor, 
gücünüzü Türkiye’nin gücüne katıyorsu-
nuz. Yüreklerinizdeki heyecan Türkiye’yi 
baştan başa kuşatıyor ve kalbi kırık olan 

AK Parti Kadın Kolları Kalite 
Belgesi Töreni 

Ankara | 13 Şubat 2004 
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insanımız dertleriyle dertlenen sizler 
sayesinde güç ve kuvvet buluyor. Bugün 
gerçekleştirdiğiniz bu faaliyet AK Partili 
hanımların iş tutma biçimini, sorunlara 
yaklaşım yöntemini gösteriyor. 

Zira bugün AK Parti Merkez Kadın Kolla-
rımız bir ilki gerçekleştiriyorlar. AK Parti 
Kadın Kolları uluslararası bir marka gibi 
kaliteyi merkeze alarak çalışmalarını, 
projelerini ISO 9001 standardına ulaştırı-
yor ve Kalite Belgesi alınıyor. İnanıyorum 
ki, bu belgelenmiş kalite siyasetimize de, 
yönetim anlayışımıza da, AK Parti’nin 
tepeden tırnağa bütün birimlerine de yan-
sıyacak bir model ortaya koyacaktır. Zira 
hepimiz henüz yolun başında sayılırız ve 
işin başındayken kurumsallaşmak için ne 
kadar ciddiye alırsak o kadar başarılı ola-
cak, o kadar hizmet üreteceğiz. 

İşte AK Parti Kadın Kollarımız ürettiği hiz-
metin standartlarını en üst düzeyde tuta-
rak hepimizin yüzünü ağartmıştır. Bu gay-
retlerinizi şükranla alkışlıyor, emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Kadınların 
siyasete katılımını sembolik ya da söylem 
düzeyinde tutan siyasi partiler bugüne 
kadar böyle bir iş başaramadılar. Başara-
bilmeleri de mümkün değildi. Zira siyaseti 
bir hizmet unsuru, bir hizmet mekanizma-
sı olarak görmeyenler toplumun elinden 
tutamaz, uzun vadeli projeler yapamazlar. 

Bunun için öncelikle yüreklerde bir ateş 
lazımdır. Bu ateş sayesinde başkasının 
meselesini omuzlayabiliriz, bu inanç saye-
sinde neme lazımcılıktan kurtulabilir, her 
gün biraz daha mesafe almaya çalışır, iki 

günümüzün birbirine denk olmamasına 
gayret sarf ederiz. Bütün refleksleri durma 
noktasına gelmiş olan Türkiye’yi o sisli 
atmosferden çıkararak aydınlığa, ışığa ka-
vuşturan işte o yüreklerdeki sevgi ateşidir.

Siyasete kalite getiren, umutları yeşerten 
budur. AK Parti, bir zümrenin, bir sınıfın 
ya da bir cinsin partisi değil bütün toplu-
mun partisidir. Bu parti eliyle ülkemize 
yapacağımız hizmetler hepimizin kazanç 
hanesine yazılacaktır. Bu ülkenin çocuk-
ları geleceğe daha güvenle baktıkça her 
birimiz o derin sevgiyi yüreklerimizde his-
sedecek ve katkılarımızdan dolayı iftihar 
edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

AK Parti Kadın Kollarımızın kısa zaman-
da kurumsallaşmasını tamamlayarak ISO 
9001 Belgesini hak etmiş olması bizim 
için iftihar edilecek bir gelişmedir. Bugüne 
kadar siyaset üretmesi gereken partiler 
kurumsal yapılarına gereken özeni gös-
termedikleri için toplumla bağlarını zayıf 
tutmuşlardır. Türkiye’nin güçlenmesi si-
yaset kurumlarının da güçlenmesine bağ-
lıdır. Keza siyasetin güçlenmesi de siyasal 
partilerin kurumsal kimliklerinin sağlam 
oluşuna bağlıdır. 

 AK Parti ülkesinin itibarı ve gücünü ha-
rekete geçirmek için yola çıkmış ve kısa 
zamanda milletle birlikte büyük mesafeler 
almıştır. Biz siyaseti bir kalite çizgisinde 
götürmek istiyoruz. Milletin itibar ettiği 
siyaset de kaliteli olmayı gerektiriyor. Ha-
yatın her alanında kaliteye ihtiyacımız var. 
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Eğitimde kalite, insan ilişkilerinde kalite, 
emeğin kalitesi, üretimde kalite, kurumsal 
yapıların inşasında kalite...

İşte AK Parti Kadın Kollarımız AK Parti-
nin kurumsal kimliğine büyük bir katkı-
da bulunarak çalışmalarını AB Standart 
uyumu için iş yapma felsefesi olarak da 
nitelendirilen “Kalite yönetim Sistemi” ile 
belgelemiş bulunuyor. Türkiye’nin ilk ve 
tek ISO 9001- 2000 Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesi’ne sahip siyasi kurumu olan AK 
Parti Genel Merkez Kadın Kolları, tüm ça-
lışmalarında toplumsal refahın yükseltil-
mesi”, “toplumumuzda hoşgörü ve barışın 
egemen olması” temel hedeflerine dönük 
kararlılığını belgelemiştir. 

Bu yüksek standartlar sayesinde politi-
kalarımıza, yönetim anlayışımıza, bütün 
mekanizmaların işleyişine kalite gelecek-
tir. Kadın Kollarımızın hazırladığı “siyaset 
ve kalite yönetimi” broşürünü inceledim. 
Orada en çok dikkatimi çeken ben, sen 
anlayışı yerine biz anlayışının AK Partili 
kadınların faaliyetlerine kılavuzluk ettiği-
nin belirtilmesiydi. Misyonumuz, vizyonu-
muz, kavramsal çerçevemiz, dünya tasav-
vurumuz bu anlayışla inşa edilecektir.

Zira siyaset ve iktidar insanın doğasındaki 
bazı zaafları da harekete geçirebilecek bir 
alandır. Bu yüzden arkadaşlarımıza her 
zaman kendi zeminimizi, değerler siste-
mimizi hatırlatıyor ve sakın ola ki, hiçbir 
arkadaşımızın başı dönmesin diyoruz. 
Bu bir hizmet yarışıdır. Bu mesele bütün 
ülkemizin meselesidir. Çıtayı en yükseğe 
koymalıyız, kişisel arzularımızı en alta 

koymalıyız ki, bu insanların, bu toplumun 
emanetine hakkıyla sahip çıkalım.

Bu noktada kadın kollarımızın bütün 
birimleriyle, gençlik kollarımızın bütün 
birimleriyle, teşkilatlarımızın bütün bi-
rimleriyle çalıştıklarını biliyorum. Emek-
lerinizi takdirle, şükranla anıyorum. Bu 
büyük Türkiye sevdası sizlerin getirdiği 
kalite sayesinde inşallah hepimizin yü-
reklerini kabartacaktır. Unutmayalım ki, 
bizler kısa yol koşucusu değiliz. Biz, uzun 
yollarda, meşakkatli yollarda bir arada, 
omuz omuza birlikte olacağız.

Türkiye’yi daha mamur, daha bayındır, 
daha müreffeh, milletimizi daha güler 
yüzlü, daha ümitvar görünceye kadar ça-
lışacak, çalışacak, çalışacağız. Önümüzde 
28 Mart seçimleri var. 3 Kasım seçimle-
riyle Türkiye karakışı, zemheriyi yendi. 
İnanıyorum ki, 28 Mart Seçimlerinde mil-
letimizin bahtı tam olarak açılacaktır. Bu 
seçimler umutları yeniden ve daha gürbüz 
olarak yeşertecek, 29 Mart günü Türkiye 
yeni, yepyeni bir bahara kavuşacaktır. He-
pinizi sevgiyle ve kardeşlik duygularıyla 
selamlıyorum.
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Değerli milletvekilleri... Hepinizi en içten 
duygularımla selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftayı oldukça 
yoğun bir gündemle ve hayırlı haberlerle 
geçirdik. Uzun zamandır hem Türkiye ola-
rak bizim, hem de Sayın Denktaş ve KKTC 
hükümetinin sürdürdüğü hazırlıklar 

meyvesini verdi ve New York’ta gerçekleş-
tirilen müzakerelerde bir uzlaşma zemini 
yakalandı. İnşallah New York’ta atılan bu 
tarihi adımla birlikte, adada adil ve kalıcı 
çözümü getirecek süreç de başlamış ola-
caktır. Gelinen bu noktanın Türkiye ve 
KKTC’nin önünde yeni ve hayırlı ufuklar 
açtığına inanıyoruz.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 17 Şubat 2004 
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Tabii ki, 10 Şubat tarihinden itibaren ger-
çekçi ve dikkatli yönetilmesi gereken yeni 
bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bu sürecin 
henüz başında olduğumuzun ve önümüz-
de ilgili bütün tarafları bekleyen zorlu bir 
müzakere trafiğinin bulunduğunun bilinci 
içerisindeyiz. New York zirvesine nasıl bü-
yük bir dikkat ve titizlikle hazırlandı isek; 
önümüzdeki müzakere süreci için de ça-
lışmalarımızı aynı hassasiyetle sürdürece-
ğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Her 
zaman söylediğimiz gibi; Kıbrıs bizim milli 
bir davamızdır ve bu gerçeğin gerektirdiği 
azamî dikkati gösteriyoruz.

Değerli arkadaşlarım...

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, New 
York müzakerelerinde Türk tarafı dünya 
kamuoyunun hayranlığını kazanan bir 
diplomasi performansı ortaya koymuştur. 
Bu başarılı performansın ortaya konma-
sında, gerek devletimizin ilgili bütün 
kurumlarının, gerekse KKTC Cumhurbaş-
kanı ve hükümetinin ortak bir kararlılık 
ve anlayışla hareket etmesinin büyük rolü 
olmuştur. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf 
Denktaş’a, Sayın Genelkurmay Başkanı-
mıza, KKTC hükümetine teşekkürlerimi 
sunmak istiyorum.

Elbette ki başta Sayın Abdullah Gül ve 
Uğur Ziyal olmak üzere Dışişleri Bakan-
lığımızın değerli mensuplarına da bir 
teşekkür borçluyum. Tabii ki, ülkemizin 
hassasiyetlerini gözeten medyamıza da te-
şekkür ediyorum. Türk tarafı Sayın Annan 
himayesindeki görüşmelerde yapıcı ve ge-

nel sekretere yardımcı bir tutum izlemiş-
tir. Taraflar 22 Mart tarihine kadar Annan 
planı üzerinde müzakere yapmayı taahhüt 
etmişleridir. Müzakereler 19 Şubat’ta 
Ada’da başlayacaktır.

Bu tarihe kadar anlaşılamayan noktalar 
kalması halinde BM Genel sekreteri An-
nan tarafları, garantör ülke ve anavatanlar 
Yunanistan ve Türkiye’yi uzlaşı arayışı için 
bir araya getirecektir. 29 Mart tarihine ka-
dar hala çözülmemiş konu kalması halinde 
BM Genel Sekreteri Annan kendi yetkisini 
kullanarak metni finale kavuşturacak ve 
metin her iki tarafta 21 Nisan’da ayrı ayrı 
referandumlarla iki halkın onayına sunu-
lacaktır. 1 Mayıs’a kadar anlaşmayı hedef-
leyen bu yöntem Genel Sekreter Annan’ın 
talebi üzerine Türk tarafınca geliştirilmiş 
bir mekanizmadır. 

Türkiye ve KKTC bundan sonra da Genel 
Sekretere yapıcı desteğini vermeye devam 
edecektir. Ada’da kalıcı bir barışın inşası 
için her iki tarafı da tatmin eden bir çözü-
mün elde edilmesi temel hedef olmalıdır. 
Tam bu noktada uluslar arası camiadan 
beklentimiz özellikle New York’ta son 
olarak yaşananları da dikkate alarak Rum-
Yunan tarafını daha yapıcı olmaya teşvik 
etmek ve Kıbrıs Türk tarafının yapıcı 
adımlarını desteklemektir. 

Değerli milletvekilleri…

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelecek 
zamanlarında önemi çok daha iyi anlaşı-
lacak olan bu büyük gelişmenin, Türk dip-
lomasisinin altın sayfaları arasına yazıla-



295

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-1

cağına bütün samimiyetimle inanıyorum. 
Henüz sonuçlanmış olmasa da Kıbrıs’ta 
Türk tarafının düne göre bugün çok daha 
iyi bir noktada olduğu ve elini bundan 
önce hiç olmadığı kadar güçlendirdiği 
aşikardır. Müzakereler öncesinde söyledi-
ğimiz gibi, Türk tarafı olarak masada hep 
bir adım önde olma stratejimizi başarıyla 
uyguladık.

Bu noktanın Türk diplomasisi için de ufuk 
açıcı ve heyecan kazandırıcı bir deneyim 
olduğunu sanıyorum. Türkiye’de çözüm-
süzlükten medet umma dönemini bu tarihi 
adımla tamamen kapatıp, meselelerin üze-
rine gitmede irade koyma cesaretini göste-
ren aktif bir dış politika kimliğini hayata ge-
çirmenin tam sırasıdır diye düşünüyorum. 
Bu noktadan hareketle; gerek Kıbrıs’taki 
görüşmelerde, gerek Türkiye’nin önündeki 
AB üyeliği sürecinde hep birlikte bu yeni 
kimlikle dünyanın karşısında başımız dik, 
elimiz güçlü olarak yerimizi almak sorum-
luluğu içerisinde olmalıyız. 

Ben devletimizin tarihten gelen diploma-
tik birikimine de, Dışişleri Bakanlığımızın 
değerli mensuplarının deneyim ve yete-
neklerine de sonuna kadar güveniyorum. 
Yeter ki, her meselenin bir çözümü oldu-
ğuna ve ülkemiz için çözümlerin çözüm-
süzlüklerden çok daha yararlı olduğuna 
devlet ve millet olarak inanalım. Bu konu-
da provokatif, kasıtlı ve ufuksuz zihniyet-
lerin etkisi altında kalarak yönümüzü kay-
betmeyelim. Türkiye’nin dinamiklerine 
sonuna kadar güvenmek ve devletimizin 
kurumları arasındaki uyumu ve işbirliğini 
geliştirmek suretiyle, kronikleşmiş bütün 

iç ve dış problemlerimizi rahatlıkla çöze-
bileceğimiz bir kere daha ortaya çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri...

Bir önemli milli meselenin halli yolunda 
attığımız bu tarihi adımın coşkusunu 
bizimle paylaşmayanlar olabilir. Sürdür-
düğümüz çetin müzakere diplomasisini 
“Kıbrıs’ta taviz veriyorlar” yaygaralarıyla 
karalamak isteyenler de çıkabilir. Gerçek 
bu kadar ayan beyan ortadayken, siyaseten 
söyleyecek sözü kalmayanların tek daya-
nağı kara çalma stratejileri olacaktır, bunu 
da doğal karşılamak gerekiyor. Ancak eğer 
kendi siyasi geleceğiniz ve partinizin kısa 
vadeli menfaatleri yerine, Türkiye’nin ve 
KKTC’nin geleceğini düşünme hassasiyeti 
içinde olursanız milletimiz sizin bu erdem-
li tavrınızı mutlaka takdir edecektir.

Kritik bir kavşağı dönmekte olduğumuz 
bir zamanda, üstelik devletin tüm kurum-
ları ve KKTC yetkilileri arasında tam bir 
mutabakatla müzakereler sürdürülürken 
etrafı toza dumana bulamaya kalkışanlar 
ne yazık ki, kendi siyasi varlıklarını yara-
lamışlardır. Milletimizin kendi öz değer-
leriyle yapıcı olanla olmayanı, Türkiye’nin 
geleceğini düşünenlerle, kendi siyasi 
geleceğini düşünenleri çok iyi ayırt edece-
ğini biliyorum. Dünyanın yaşadığı önemli 
değişimleri iyi izleyemeyen ve önümüz-
deki döneme ilişkin hiçbir projeksiyonu 
olmayanlar, Türkiye’nin zaaflarından en 
kısa zamanda arınarak gücünü arttırması-
nın gereğini elbette anlayamayacaklardır. 
Onlara tavsiyem dünyadaki gelişmeleri 
yakından izlemeleri ve iyi okumalarıdır.
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Miadı dolmuş politikalarla bugünün 
değişen dünya şartlarına uyum göstere-
meyeceğimiz ve menfaatlerimizi koruya-
mayacağımız açık ve kesin bir gerçektir. 
Hızla yaklaşmakta olan bir geleceğin başı-
mıza saracağı problemlere karşı, daha ge-
çen yüzyılın dertlerinden bile kurtulama-
mış bir Türkiye’nin şansı ne olabilir, bunu 
hesaplıyor musunuz? Hesaplıyorsanız, sizi 
takdir edelim ve dinleyelim. Ama hiçbir 
fikriniz yoksa; lütfen Türkiye’nin önünü 
açmak üzere atılmış adımlara siz saygı 
gösteriniz ve destek olunuz. Biz şu çatının 
altında sizleri dinlemeye, sizin fikirleriniz-
den faydalanmaya hazırız. Bir an önce ge-
liniz ve Türkiye’yi kronik problemlerinden 
arındırmak ve geleceğe hazırlamak üzere 
vücuda gelen bu milli mutabakat içinde 
fikirlerinizle, projelerinizle yerinizi alınız.

Millet sizden bunu bekliyor. Gelecek nesil-
ler sizden bunu bekliyor. Türkiye’nin siya-
set fotoğrafında daha ne kadar bu demode 
kılıklarla tutunabileceğinizi iyi hesapla-
yınız. Unutmayınız ki, milletimiz sadece 
iktidardan değil, muhalefetten de ülkesine 
hizmet etmesini bekliyor.

Değerli arkadaşlarım…

AK Parti içeride ve dışarıda Türkiye’nin 
bahtını açma yolunda sahici bir siyaset iz-
leyerek büyük adımlar attı. Sadece büyük 
adımlar atmadık zor bir süreçte ülkemize 
büyük mesafeler aldırdık. 3 Kasım seçim-
lerine giderken Türkiye, iş görme biçi-
mimizi, çalışma azmimizi biliyordu ama 
merkezi yönetimde, hükümette nasıl bir 
performans sergileyeceğimizi, dünya ile 

nasıl konuşacağımızı henüz görmemişti. 
Allaha hamdolsun ki, 14 aylık iktidarımız 
döneminde Türkiye’nin gücünü dünyaya 
daha çok hissettirdik ve milletimizle daha 
çok bütünleştik.

Bu süreçte halkımızın umutlarıyla birlikte 
AK Parti de büyüdü. Şimdi, çok daha güç-
lü bir Türkiye ile iç barışı, iç huzuru çok 
daha sağlam, özgüveni tam bir Türkiye ile 
yeni bir seçimin arifesindeyiz. 28 Mart’ta 
yeniden milletimizin iradesine başvura-
cağız ve yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. 
İnanıyorum ki, 28 Mart günü milletimizin 
bir kez daha yüzü gülecek. İnanıyorum ki, 
28 Mart, 3 Kasım’ı tamamlayan çok daha 
etkili, bir tarih olacak. Bugünden görülen 
o ki, milletimizin basireti önümüzü ay-
dınlatmaya, Türkiye’nin yolunu açmaya 
devam edecek.

28 Mart seçimleriyle birlikte AK Parti, sa-
dece kemiyet olarak, sadece sayısal olarak 
değil, keyfiyet olarak, muhteva olarak da 
büyüyecek. Daha önce ifade ettiğim gibi, 
bu büyüme sorumluluğumuzu da büyü-
tüyor. Zira bizim büyümemiz, Türkiye’nin 
büyümesiyle paralel bir büyümedir. Böyle 
de olmaya devam edecektir. Ne mutlu bize 
ki, halkımızın ekmeği büyüdükçe büyü-
yoruz. Türkiye’nin gücü arttıkça bizim de 
gücümüz artıyor. Barış ve kardeşlik hava-
sı, güven ve huzur iklimi ülkemizi sarıp 
kuşattıkça AK Parti büyüyor. Ekonomi 
güçlendikçe iç barış güçlendikçe komşuluk 
ilişkilerimiz düzeldikçe, dünya devletleri ile 
ilişkilerimizde itibarımız arttıkça AK Parti 
güçleniyor, AK Partinin itibarı artıyor.



297

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-1

Zira bizim siyasetimiz gerilimlerden, 
şuursuz öfkelerden beslenmiyor. Bizim 
siyasetimiz milletin dayanışma ruhundan, 
milletin kimliğinden, yaşama üslubundan, 
emeğinden ve alın terinden besleniyor. 
Bizim yürüyüşümüz, milletle birlikte, mil-
lete doğrudur. Tabii ki, her seçim insanlar 
arasında yapılıyor ve her seçimin zorluk-
ları vardır. Aday seçimi de öyledir. İlan 
edilinceye kadar herkesin tercihi farklı 
olabilir ama ilan edildikten sonra, ilan edi-
len aday hepimizin, yani partimizin adayı 
olarak görülmelidir. 

Kaldı ki, parti organlarımızın, teşkilatları-
mızın kılı kırk yarmak için azami gayret 
sarf ettiğini, istişare mekanizmalarını 
azami oranda çalıştırdığımızı biliyorsu-
nuz. Biz hiçbir zaman tekelci akla hizmet 
etmedik ve tekelci zihniyetle siyaset yapı-
labileceğine inanmadık. Kurulduğumuz 
günden bu yana en çok vurguladığımız şey 
kolektif akıl, kolektif şuur olmuştur. Tabii 
ki, insana ait olan kararlarda hata ihtimali 
her zaman vardır. Bizim kararlarımızda 
da hata ihtimali olabilir ama birlikte dü-
şünmek, düşündüğünü paylaşmak hata 
ihtimalini en aza indirir. Bu yüzden hepi-
nizden ricam Türkiye’nin umudu haline 
gelen AK Parti’nin bu ülkeye azami hizmet 
edebilmesi için her birinizin daha çok 
gayret sarf etmesidir. Enerjimizi, azmimizi 
daha çok ülkemizin hizmetine sunalım ve 
bu ülkenin layık olduğu itibarı, bu halkın 
layık olduğu hizmetleri götürelim. 

Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisini 
bekleyen büyük adımlara da işaret ederek 
sözlerimi bağlayacağım. Bildiğiniz gibi 

daha verimli, daha üretken bir kamu yö-
netimi anlayışını hayata geçirmek üzere 
gerekli yasal düzenlemeler, Yani Kamu 
Yönetimi Temel Kanunu Meclisimizin 
gündemindedir. Yerel Yönetimler ve İl 
Özel idareleriyle ve Büyükşehir’lerle il-
gili düzenlemeler de bir ay içinde Meclis 
gündemine gelecektir. Birbirini tamamlar 
nitelikteki bu yasal düzenlemelerin bu 
sürede hayata geçeceğine inanıyorum. 
İnşallah, Türkiye’ye vaatlerimizi gerçekleş-
tirmiş olarak yeniden milletimizin huzu-
runa çıkacağız. Bir girdaptan çıkardığımız 
ülkemizi çok daha büyük başarılarla taç-
landıracağız. Hepinize hayırlı bir çalışma 
haftası diliyor. Seçim sürecinin ülkemiz 
için hayırlı olmasını diliyorum. 
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Değerli AK Partililer… AK Parti Siyaset 
Akademisi’ne katılan ve sertifikalarını 
alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Siyaset Akademisi AK Parti’nin siyasete 
bakış açısının tabii bir neticesidir. AK 
Parti, siyaseti fikri ve ahlakî bir faaliyet 

olarak ele almakta, erdemli bir siyaseti 
insan faaliyetlerinin en kıymetlilerinden 
biri olarak telakki etmektedir. Zira siyaset, 
Türkiye’nin son 20 yılında örneklerini 
gördüğümüz türden şahsi ve gruba dayalı 
menfaatleri azami düzeye çıkaran bir faali-
yetin adı değildir. Sahici siyasetle uzaktan 

AK Parti Siyaset Akademisi 
Sertifika Töreni

Ankara | 22 Şubat 2004 
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yakından alakası olmayan menfaate ve 
gösterişe dayalı bu siyaseti tasfiye eden 
millet, AK Parti’nin şahsında nasıl bir siya-
set talep ettiğini açıkça ortaya koymuştur.

 AK Parti, siyaseti, bir medeniyet perspekti-
finden, bu ülkenin değerlerinden, tarihin-
den ve demokrasini evrensel ölçülerinden 
hareketle yeniden inşa etmeyi hedeflemek-
tedir. Böyle bir yeniden inşa gayreti, siyase-
ti fikir ve ahlak alanının dahilinde telakki 
etmedikçe başarıya ulaşamaz. İşte siyaset 
Akademisi, fikir ve ahlak temelinde kuru-
lan bu siyaset anlayışının bir sembolü ola-
rak büyük önem ve kıymet taşımaktadır. 

Burada konuşulanlar burada kalmaya-
caktır, kalmamalıdır. İnsanlar ne düşün-
düğünüze baktıkları gibi, ne yaptığınıza 
da bakıyorlar. Kaldı ki, daha önemlisi, en 
önemlisi; ahlaki zemin üzerinde dosdoğru 
durabilmektir. İnsanların hukukunu ko-
rumak büyük bir sorumluluktur. İnşallah, 
Türkiye’nin gücünü Türkiye’ye hissettire-
cek sahici siyaset çizgimizle bu ülkeye olan 
borcumuzu hakkıyla ödeyebileceğiz.

Değerli dostlarım…

Hiçbirimiz geçmişi aklımızdan çıkar-
mamalıyız. Büyük makamlara gelmiş 
insanların zaman içinde nasıl itibarlarını 
kaybettiklerini unutmamalıyız. İnsani bir 
faaliyette hata ihtimali her zaman vardır. 
Bunun için siyasete soyunan herkesin çok 
iyi bir donanıma sahip olması gerekir. 
Siyaset kamu menfaatini gözetmektir. Do-
layısıyla sağlam bir adalet zemini üzerinde 
olmalıdır. Umumun menfaatini öne almak 

sağlam bir zeminde durmakla mümkün-
dür. AK Parti, Türkiye’de siyasete “kalite” 
kavramını kazandırma konusunda ısrarcı 
olacaktır. Bu ülkeyi özlemlerine kavuştur-
mak siyasette kaliteye öncelik vermemizle 
mümkün olacaktır. 

Eğer istenen kaliteyi getiremezsek geç-
mişin hatalarını tekrarlamış olacağız. 
Geçmişte de iyi niyetle yola çıkan ama, 
yola çıktıktan sonra hedefini şaşıran siya-
setçiler oldu. Devlet ile toplum arasındaki 
ilişkide siyasetçinin kimliği, karakteri, 
duruşu çok önemlidir. Siyaset kurumu-
nun güçlenmesi demokrasiyle doğrudan 
ilgilidir. Siyaset, kültürden, sanattan, me-
deniyetten bağımsız bir alan değildir. Açık 
sözlü olmanın ve hesap verebilir olmanın 
hayati derecede önemli olduğunu düşü-
nüyorum. Başkalarının yanlışları üzerine 
doğru bir bina inşa etmek mümkün değil-
dir.

Siyasetin negatif propaganda üzerinde 
yürütülmesine karşı hepimizin daha 
yapması gereken çok şey var. Birinin ak 
dediğine kara demek siyaset değildir. Baş-
kasının zaafları üzerine siyaset inşa edi-
lemez. Türkiye’yi eski alışkanlıklarından 
tamamen kurtarmak zorundayız. Hayatın 
her alanında kalite istiyorsak öncelikle 
siyasetin emin ellerde olması gerekir. Bu 
hissiyatla sözlerime son veriyor, hepinize 
saygılarımı sevgilerimi sunuyorum.
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Değerli misafirler… basınımızın değerli 
temsilcileri… aziz milletim… AK Parti’nin 
değerli başkan adayları… Hepinizi sevgiy-
le ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin 
şahsında geldiğiniz yerleri, yani bütün ül-
kemizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. 

Büyük ve uzun bir yola çıktınız. Bu yol, 
aydınlık ve bereketli bir yol. Bu yol, sa-
dece aşk ve inançla kat edilebilecek bir 
yol. Bu yol, altını çizerek söylüyorum 
sadece emekle ve alın teriyle alınabilecek 
bir yol. Dolayısıyla hiç kimse, hiçbiriniz 
sadece istatistikler üzerinde yapmayın 

AK Parti Belediye Başkan 
Adayları Tanıtım Toplantısı

Ankara | 26 Şubat 2004 
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hesaplarınızı. Herkesin elini sıkmak, her 
vatandaşımızın gözünün içine bakmak, 
her yurttaşımıza büyük derdimizi anlat-
mak zorundasınız. Bu meşaleyi milletimiz 
yaktı, takipçisi de milletimiz olacaktır. 
İnşallah sizlerin eliyle milletimizin yolu 
daha çok aydınlanacaktır. Allah yolumuzu 
açık eylesin.

Değerli misafirler…

Milletimize hizmet yolunda yeni bir 
dönemecin başındayız. 3 Kasım 2002 se-
çimlerinde güneş gibi tecelli eden millet 
iradesi inşallah 28 Mart’ta yeni bir baharın 
habercisi olarak tecelli edecektir. Çetin kış 
şartları artık geride kalacak ve Türkiye 
baharın binbir güzelliğiyle buluşacaktır. 
Bahar bayramınız şimdiden kutlu olsun. 
Milletimizin bahtı ve yüzü ak olsun.

Değerli arkadaşlar…

Sönmek üzere olan ocakların şenlenme-
si için, gülmeyen yüzlerin gülmesi için 
hepinize, hepimize tarihi sorumluluklar 
düşüyor. Bu sorumluluğu yüklenmeye 
talip olmuş arkadaşlarım olarak, ben siz-
leri milletime emanet ederken, milletimin 
emanetinin de şu saatten itibaren omuz-
larınızda olduğunu hatırlatıyorum. Sakın 
bu sözlerimi politik mülahazalarla, bir 
seçim atmosferi içinde söylenmiş sözler 
olarak algılamayın. Milletin emanetini 
yüklenmek kolay bir iş değildir. Bu ema-
net şuurunu her kim kaybederse milletin 
iki yakası elinde olacaktır. Sizlerden ricam 
her zaman emanet bilincini yürekleriniz-
de hissetmenizdir.

Değerli başkan adayları…

Ben belediyecilikten buraya gelmiş bir kar-
deşinizim. 4.5 yıl İstanbul gibi bir dünya 
şehrinin başkanlığını yaptım. İstanbul, bir 
anlamda Türkiye’nin özetidir. Bu nedenle 
bütün Türkiye’nin sorunlarıyla muhatap 
olduk. Bu ülke için her zaman hayalle-
rimiz büyük oldu. Bu millet için büyük 
rüyalar gördük. Karşılaştığımız engelleri 
imtihan olarak kabul ettik. Kalbimiz kırıl-
dı ama biz kimsenin kalbini kırmamaya 
özen gösterdik. Bütün imkansızlıklara, en-
gellere rağmen bu sorunlarla boğuştuk ve 
İstanbul’a büyük hizmetlerde bulunduk.

İstanbul’a yaptığımız hizmetleri ülkemizin 
her köşesine, her beldesine götürmek du-
rumundaydık. Şimdi, aynı hizmet aşkını, 
aynı heyecanı ülke yönetiminde tatbik edi-
yoruz. Şunu unutmamanızı rica ediyorum. 
Eğer yüreğinizde yeterli yakıt yoksa, yani 
aşk ve hizmet heyecanı yoksa bu yolda 
mesafe alamazsınız. Eğer yüreklerinizin 
yakıtı azalır ya da tükenirse kat ettiğiniz 
yolu da kaybedersiniz. Bu ülkeyi baştan 
başa mamur kılacağız. Bu boynumuzun 
borcudur. 

Biz, 3 Kasım’da Türkiye’yi baştan başa ma-
mur etmek, şehirlerimizi ihya etmek için, 
insanımızı mesut kılmak için yola çıktık. 
Çıktığımız yolda hızla, süratle milletimizle 
bütünleştik. Biz milletimize doğru koş-
tukça milletimiz de bize doğru koştu. Bu 
karşılıklı bir muhabbet, karşılıklı bir sev-
dadır. Bu sevda hizmet ve aşk sevdasıdır. 
3 Kasımda milletimiz çözümsüz gibi gö-
rünen düğümü çözdü. Milletimize sonsuz 
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müteşekkiriz. Şimdi daha güçlü bir irade 
istiyoruz milletten.

Bir yandan da içeride ve dışarıda bu hal-
ka layık olabilmek için azami gayret sarf 
ediyoruz. Türkiye’nin kaybedilmiş zaman-
larını, harcanmış enerjisini toplamaya 
çalışıyoruz. Birikmiş sorunları hal yoluna 
koyuyoruz. Ama biliyoruz ki, ülkenin bü-
tün olarak huzurunu sağlamadıkça tek tek 
yerel sorunlarla baş etmek, yerel sorunları 
çözmek mümkün olmaz. Yola çıkarken 
bunu bildiğimiz için ilk bir yılımızda bir 
Acil Eylem planı uyguladık.

Acil Eylem planımız sayesinde, iktida-
rımızın bir yılında Türkiye’nin ufku ve 
bahtı açıldı. Hortumlar, kaçaklar kesildi. 
Enflasyon dizginlendi ve ülke büyümeye 
başladı. İç barış ve huzur ortamı yurdumu-
zun her tarafında hissedildi. Ancak, şu za-
mana kadar yapabildiklerimiz yeterli mi? 
Değil. Geçen bir yıl içinde yaptıklarımız 
bir anlamda zemin düzenleme çalışmala-
rıydı. İnşallah bu sağlam zemin üzerinde 
muhteşem bir abide yükselecektir. AK 
Parti merkezi yönetimi olduğu gibi yerel 
yönetimleri de aklayacaktır. Bunun için 
gayret gerekiyor, emek gerekiyor, alın teri 
gerekiyor.

Bu ülkeye kazandırdığımız itibar ve gü-
venle yetinemeyiz. Almamız, yapmamız 
gereken, kat etmemiz gereken çok yol var, 
ola ki, herhangi bir arkadaşımız seçim 
atmosferinde nasıl olsa AK Parti seçimi 
büyük bir destekle alacak diyerek rehavete 
kapılabilir diye söylüyorum. Bizim der-
dimiz sadece seçimi kazanmak değildir. 

Bizim derdimiz halkımızın ihtiyaçlarını 
bilmek, halkımızla bütünleşmektir. Bu ne-
denle herkesi azami gayrete çağırıyorum. 
Emeksiz başarıyı kimse aklından geçirme-
sin.

Sadece seçimden önce insanlara gitmeye-
ceksiniz seçimden sonra da halkımızla her 
an yüz yüze, iç içe olacaksınız. Demokrasi 
halksız ve insansız bir rejim değildir. Mer-
keziyetçi bir yönetim anlayışıyla demokra-
si bütün kurum ve kurallarıyla işler hale 
gelemez. Demokrasi ancak, halk iradesinin 
yönetime yansıması yerel demokrasinin 
güçlenmesiyle, toplumun güçlenmesiyle 
mümkündür. Toplumun zayıf, merkezi 
otoritenin güçlü olduğu idareler otoriter, 
anti demokratik sistemlerdir. 

Bildiğiniz gibi belediyeler başta olmak 
üzere yerel yönetimler demokrasinin be-
şiğidir. Yönetim anlayışımız, hizmet anla-
yışımız, demokrasi anlayışımız bu olduğu 
içindir ki; yaptığımız yasal düzenlemeler 
bu anlayıştan hareketle gerçekleşecektir. 
Zira biz hiçbir zaman halka yukarıdan ba-
kamayız, kendimiz halkız. Sırça köşklere 
çekilemeyiz, iddiamız halka hizmettir. İşte 
bu yüzden herkes için demokrasi, herkes 
için adalet istiyoruz. Verimli ve üretken bir 
yönetim anlayışını esas alıyoruz. Yasama, 
yürütme çalışmalarımızın esası budur. 

Bu bağlamda Kamu yönetimi temel kanu-
nu şu anda Meclis’te görüşülmekte, Bele-
diyeler yasası tasarısı, Özel idareler yasa 
tasarısı ve Büyük şehirler yasa tasarısı 
da görüşülerek kanunlaşmak için sırası-
nı beklemekte. İstiyoruz ki, Türkiye’nin 
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bütün sorunları Ankara’dan çözülmesin. 
Bu nedenle başkentin gözü, kulağı, sesi, 
eli ayağı sizler olacaksınız. Sıkışmış, başı 
derde girmiş insanların son harçlıklarıyla 
Ankara yollarına düşmesini engelleyecek, 
sorunlarını yerinde çözeceksiniz. Hizmeti 
halkımızın ayağına götüreceksiniz. 

Bunun için durmadan demokrasiye, hu-
kuka, adalete vurgu yapıyoruz. Bu yüzden 
talip olduğunuz görevlerin çok şerefli ama, 
bir o kadar sorumluluk gerektirdiğini aklı-
nızdan çıkarmanızı tekrar tekrar hatırlatı-
yoruz. Ben her birinizin bu sorumluluğu 
şeref le omuzlarınızda taşıyacağınızdan 
eminim. Her birinize tek tek güveniyo-
rum. Hiçbirinizin bu güvenimi boşa çıkar-
mayacağınıza da inanmak istiyorum.

Değerli arkadaşlar…

Türkiye büyük ve zengin bir ülkedir, 
bundan emin olun. Bakınız, biz demokra-
siye yatırım yaptıkça herkes kendi işinin 
başına döndü. Güven ve istikrar geldikçe 
üretim çarkları dönmeye başladı. Ülkemiz 
eski tartışmalardan, gerilimlerden, kav-
galardan kurtuldukça herkesin kendine 
güveni geldi. AK Parti’nin yola çıkması sa-
yesinde siyasetle millet arasında yeniden 
bir bağ kuruldu. Bu bağ zedelenmiş, yara-
lanmıştı. İktidarımızın ilk bir yılı bu derin 
yaraların sarılmasıyla geçti.

Millete dayalı, sahici siyaset şikayet etmek 
değil, çözüm üretmektir. Biz bu anlayışla 
çalıştık. Bu anlayışla çalışmaya devam 
edeceğiz. Zor bir dönemden geçtik ama 
Allah’a hamdolsun yüzümüzün akıyla 

başardık. Daha çok yapmamız gereken iş, 
daha çok yapmamız gereken şey var. Siya-
set hiçbir zaman rehavete kapılma lüksü 
olmayan bir sanattır. Bu yola çıkan yolun 
inceliklerini, gerekli emeği ve alın terini 
göze almak zorundadır. Aksi takdirde 
zaman zaten eleyecektir ve zamanın ele-
ği unutmayın ki acımasızdır. Bize düşen 
doğru yolda, temiz bir kalple gayret etmek, 
çalışmak, çalışmaktır. Gerisi bir kader me-
selesidir. 

Değerli dostlarım…

Şimdi önemli bir seçimin arifesindeyiz. 
Bu seçimle yolculuğumuza daha büyük 
hız kazandıracağız. 3 Kasım seçimleriyle 
Milletimiz tertemiz ve ak bir sayfa açmış-
tı. 14 aylık iktidarımızda bu ak sayfaya 
millet adına çok muhteşem şeyler yazdık. 
Türkiye’yi bir girdaptan çıkarıp herkesin 
önünü görebildiği bir güven ortamına 
kavuşturduk. Şimdi, 28 Martta AK Parti 
milletle tam olarak bütünleşmiş olacaktır. 
Demokrasiye yaptığımız yatırımlar meyve-
sini verecek ve bir kez daha millet AK Parti 
diyecektir. 

İstiyoruz ki, şehirlerimiz modern şehirler 
olsun. Tek merkezli, tek bir caddeden iba-
ret, sosyal yapısı düşünülmemiş, altyapı-
dan yoksun şehirlere şehir denilemez. Bu 
nedenle, bütün başkanların, hepinizin bir 
şehir tasavvuru olmasını istiyorum. Şehir, 
sadece altyapı, sadece konut, sadece yol 
demek değildir. Şehir, kültürel dokunun 
muhafazasıdır. Kültürel dokuyu muha-
faza etmek de yetmez şehir kültürünü 
geliştirmek zorundasınız. Şehir, insanların 
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birlikte yaşarken bir medeniyeti soluması, 
herkesin kendini geliştirebilme imkanı 
bulmasıdır.

Ne yazık ki, konut sorunu, yol sorunu, 
içme suyu sorunu çözülmemiş şehirleri-
miz varken bu talepler sanki lüks kabul 
ediliyor. Evet, şehirlerimize uygun projeler 
geliştirmelisiniz. Şehirlerde susuzluktan 
söz edilemez, edilmemeli. Sadece şehirler-
de değil köylerde bile susuzluktan söz edil-
memeli. Şehirlerde çöp diye bir gündem 
maddesi olmamalı. Kaldırım yıkıp yap-
manın şehircilikle bir ilgisi olamaz. Şehre 
hizmet etmek estetikten yoksun, sağlıksız 
beton yığınlar inşa etmek değildir. Şehir-
lerin canlı gibi birer ruhu vardır. O ruha 
eğilmek zorundasınız. 

Şehir, önce insani olanı, kültürel dokuyu ve 
medeniyeti yansıtmak zorundadır. Bugün 
dünyanın cazibe merkezi şehirlerinde in-
sanlar dört yüz yıl boyunca aynı kaldırım 
taşlarına basıyorlar. Biz ise Koca Sinan’ın 
eserlerini bile muhafaza edemiyoruz. Şe-
hir dediğimiz beldeler sözünü ettiğim bu 
sorunları aşmış yerlerdir. Malum olduğu 
gibi şehirli de bunu hak etmiş, talep etmiş, 
elde etmiş insandır. Bu nedenle sizlerin ilk 
görevi, başkan olacağınız beldeleri acilen 
ve ivedilikle şehir olmanın olmazsa olmaz 
şartlarını yerine getirmek, daha sonra mo-
dern şehri kurmaktır. Zira şehir, kelimenin 
tam anlamıyla medeniyet demektir. 

Değerli arkadaşlar…

Evet, sorumluluğunuz büyük, yükünüz 
ağır. Bu noktada şunu ifade etmeliyiz. 

Buradan milletimize söz veriyoruz, mille-
timize layık olacağız. İnanıyorum ki, sizler 
de aynı sözü veriyorsunuz. Yeri gelmişken 
bir hususa daha dikkatlerinizi çekmek is-
tiyorum. Başkan olduğunuzda milletin ta-
mamını temsil edeceksiniz. Asla ve asla ay-
rımcılık yapmayacaksınız. Bu, benim için 
her şeyden daha önemli. Bunun sözünü 
şimdiden almak istiyorum. Her vatandaşı 
temsil edeceğinize söz veriyor musunuz?

Evet, sadece AK Partililer yok bu ülkede… 
Bu ülke kayırmacılıktan, eş dost gözetmek-
ten, adaletsizlikten, haksız rekabetten çok 
çekti. Bu güne kadar işlenen vebale hiçbir 
arkadaşımın ortak olmasını istemiyoruz 
ve bunu açıkça söylüyoruz. Eğer seçil-
mişseniz herkesin temsilcisi olacaksınız. 
Sadece size oy verenlerin emaneti omuz-
larınızda değil, size oy vermeyenlerin so-
rumluluğu da omuzlarınızdadır. Bunu asla 
unutmayın. 

Belki bu sözlerimi 29 Mart günü söyle-
mem gerekiyor ama ben şimdiden söylü-
yorum. Biz, bu ülkenin tamamının emane-
tine talibiz. Herkesin huzurunu gözetmek 
zorundayız. Demokrasiyi, hukuku, adaleti, 
kalkınmayı yıllarca bu ülkenin çocukla-
rından esirgediler. Artık esirgenmeyecek. 
Artık AK Parti kadroları iş başında olacak. 
Adaleti, hakkaniyeti, hukuku, kul hakkını 
bilen AK Partililer iş başında. Hepinize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ül-
kemize hayırlı ve uğurlu olsun. Yeniden 
milletimizin bahtı ve yüzü ak olsun.
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Değerli arkadaşlar... değerli misafirler… ba-
sınımızın değerli temsilcileri… Hepinizi en 
içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye’yi bir baştan bir başa kalkındırma 
hedefiyle hazırlandığımız bir yerel seçi-
min öncesinde, bu kürsüden sizlere bir 
kere daha seslenebilmek imkanı bulabil-
diğim için mutluyum. Bir kez daha en ku-
zeyinden en güneyine, en doğusundan en 
batısına Türkiye’yi dolaştığım bugünlerde, 
gezime ara vererek hepimiz bir aradayken 
sizlere hitap etmekten duyduğum mut-
luluğu ifade ederek sözlerime başlamak 
istiyorum. 28 Mart tarihi gelip çatmadan 
önce, insanı odağına alan hizmet öncelikli 
siyaset anlayışımızla ilgili olarak birkaç 
noktayı vurgulamayı gerekli görüyorum.

Ümit ediyorum ki burada söyleyeceklerim, 
hem Türk siyaset hayatında yeni bir sayfa, 
hem de insanımızın önünde yeni ufuklar 
açan AK Parti siyasetinin yerel yönetimler 
boyutundaki açılımlarına netlik kazandı-
racaktır. Şundan eminim ki; AK Parti çatısı 
altında siyaset yapan her birey, milletimi-
zin temel değer ve öncelikleri, ülkemizin 
ihtiyaçları ve gelişen dünyanın yaşadığı 

değişimler konusunda en az benim kadar 
duyarlı ve bilgilidir. AK Parti, daha siyaset 
sahnesinde boy gösterdiği ilk gün rotasını 
bu minval üzere çizdiğini bütün milletimi-
ze beyan etmiştir.

İktidarda geçirdiğimiz 15 aylık süre içe-
risinde, bu şaşmaz rotamızın AK Parti’yi 
siyasetin eski ve yeni diğer odaklarından 
nasıl net biçimde ayırmakta olduğunu hep 
birlikte yaşadık, tecrübe ettik. Bu 15 aylık 
iktidar performansı, Türk siyaset hayatın-
da seçimden önce söylenenlerle, seçimden 
sonra icra edilenler arasındaki makası mil-
let lehine kapatma noktasında bir ilktir. 
AK Parti’nin, kurulduğu günden bu yana 
her zeminde Türk siyasetinin temizlen-
mesi, insanımızın ihtiyaçlarına ve çağın 
gereklerine uygun bir değişim gerçekleş-
tirmesi gerektiği tezini savunduk.

Bu sözlerimizde ne kadar samimi oldu-
ğumuz, bu 15 ayda yaptıklarımızla açık 
biçimde ispat edilmiştir. Bütün kademele-
riyle rüştünü ispat etmiş bulunan ve özü 
ile sözünün bir olduğunu bütün dünyaya 
açıkça gösteren bir siyasi kadronun ba-
şında bulunmaktan duyduğum onur ve 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 3 Mart 2004 
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mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Bu siyasi kadronun temsilcisi olan sizleri 
bir kere daha tebrik ediyorum. Bu kısa za-
manda ortaya koymuş olduğunuz bu eser, 
milletin sesini kendine kılavuz seçen bir 
siyaset ahlakının da zaferi olmuştur.

Sizlerden millete olan bu sadakatinizden 
hiçbir şart altında taviz vermemenizi, adil 
ve kalkınmış Türkiye hayalini en yüce de-
ğerlerinizle birlikte yüreğinizde taşımaya 
devam etmenizi rica ediyorum. Bu ülkeye, 
bu millete ve bizi bekleyen aydınlık gelece-
ğe bugüne kadar nasıl inandıysanız, aynı 
içtenlik ve bağlılıkla öyle inanmaya devam 
ediniz. İnanmak başarmanın yarısıdır 
diyenler sözü eksik söylemişler. İnanmak 
başarmanın neredeyse tamamıdır.

Değerli milletvekilleri... 

Biliyorsunuz 28 Mart yerel seçimlerinden 
alınacak neticeyi parti olarak çok önemsi-
yoruz. Ama ondan da çok önemsediğimiz 
şey; Türkiye’nin yerel yönetimlerine ka-
zandıracağımız yeni ruh, yeni heyecan ve 
gelişen dünyanın hızıyla at başı gidecek 
yeni bir yönetim anlayışıdır. Bizler bu 
seçimden zaferle çıkmayı çok istiyoruz. 
Ancak bunu sadece Türkiye’nin bütün 
şehirlerinin AK Partili belediye başkanları 
tarafından yönetilmesini istediğimiz için 
istemiyoruz. Türkiye’nin bütün şehirleri 
tercihlerini Türkiye’yi geleceğe taşıyacak 
değişim siyasetinden yana kullansın ve 
bütün şehirlerimiz bu tazelenme ruhuyla 
vakit kaybetmeden geleceğe hazırlanabil-
sin diye istiyoruz.

Bizim sürdürmeye azmettiğimiz koşu, 
sadece AK Parti siyasetini birincilik kür-
süsüne taşıma hedefine varmak için değil, 
Türkiye’yi hakettiği parlak geleceğe bir 
an önce taşıyabilmek için koşulmaktadır. 
İnşallah önümüzdeki günlerde Meclis 
gündemine taşıyacağımız yasa tasarı-
larıyla Türkiye’nin yerel yönetimlerine 
dinamik, yetkili ve etkili yeni bir kimlik 
kazandıracağız. Demokratik katılımı üst 
düzeyde gerçekleştirmeye ve problemlerin 
yerinde çözülmesine imkan sağlayan bu 
düzenlemeler, aslında Türkiye’nin genel 
problemlerine de ilaç olacak yenilikler 
getirmektedir. Yerel yönetimlerimiz adına, 
şehirlerimiz adına, o şehirlerde yaşayan 
insanlarımızın hayat standartlarının yük-
seltilmesi adına ve demokrasi adına bu 
tasarılara gereken önemi ve değeri verece-
ğinizden eminim.

Şehirlerimizi meydan meydan dolaşır-
ken milletimize kürsülerden anlattığımız 
çağdaş ve gelişmeye açık yerel yönetim 
anlayışının hayata geçmesi için bu tasarı-
lar çok önemlidir. Gelin el ele Türkiye’nin 
şehirlerini artık hantallaşmış bürokratik 
mantıkların ve mekanizmaların elinde re-
hin kalmaktan kurtaralım. İnsanlarımıza 
güvenelim; onların kendi şehirlerine sahip 
çıkmakta gösterecekleri dirayete, liyakate 
inanalım. Eksiksiz ve aksaksız bir demok-
rasiye ulaşmanın yolu, bu ülkede demok-
ratik kültürü köylerden şehirlere uzanan 
bir geniş Anadolu coğrafyasına yaymaktan 
geçiyor.

Demokrasiyi köy kahvehanelerinde konu-
şulur, köy meydanlarında savunulur hale 
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getiremezsek, bu ülkede olgun bir demok-
rasi vücuda getiremeyiz. Bunun içindir 
ki, yeni bir yerel yönetimler miladının 
yaşanacağı 28 Mart tarihini önemsiyo-
rum. Lütfen sizler de en az benim kadar bu 
hassasiyeti, bu demokrasi heyecanını, bu 
değişim coşkusunu içinizde yaşatınız. 28 
Mart’ta Türkiye’nin yerel yönetimlerinde 
yeşerecek olan bu tohumdan, milletimize 
üretim, hizmet ve gelişme meyvelerini 
verecek olan medeniyet ağacı hayat bula-
caktır. Bu tarihten sonra; hantallaşmış eski 
siyasi zihniyetin iki dudağından himmet 
bekleyen belediye manzaralarıyla bir daha 
karşılaşmayacağız. Bunun aksine beledi-
yelerimizden, tüm Türkiye’yi hızlı, verimli 
ve üretken olmaya zorlayacak dinamik bir 
itici güç olmalarını bekliyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Türkiye’de demokrasi ve çok seslilik kül-
türünün yerleşik değerler haline gelme-
sinde AK Parti’nin üstleneceği rol emin 
olunuz ki, en az ulaşacağımız oy oranı 
kadar büyük bir öneme sahiptir. Açıkça 
ifade edeyim; 28 Mart akşamı AK Parti’nin 
kısa sayılabilecek geçmişinde ürettiği si-
yaset değerinin, milletimizin hakkaniyet 
terazisinde çok ağır basacağına bütün 
içtenliğimle inanıyorum. Ancak inandı-
ğım çok daha önemli bir şey var; 29 Mart 
sabahından itibaren AK Parti tarafından 
devralınan bütün belediyelerimiz, bu ülke-
nin bütün renklerini coşkuyla kucaklayan 
bir anlayışa bürüneceklerdir.

Biz insanlarımızı bize oy verenler ve verme-
yenler diye ikiye ayırmıyoruz,ayırmayacağız. 

Biz milletimizi severken bizi destekleyenler 
ve desteklemeyenler diye de düşünmüyo-
ruz, düşünmeyeceğiz. Biz, toplumsal tabanı 
bulunan bütün siyasi tercihlere, en az on-
lardan beklediğimiz kadar sevgi ve saygı 
gösteriyoruz. Tek kişinin siyasi tercihini bile, 
büyük bir kitlenin siyasi tercihi kadar kay-
dadeğer buluyoruz. Şimdiden bu kürsüde 
tekrarlamakta yarar görüyorum; AK Partili 
tek bir belediye bile, hizmet verdiği insanlar 
arasında herhangi bir ayrımcılık yapmaya 
kalkışırsa en önce beni karşısında bulur.

Biz bu ülkeyi yarınlara hazırlamak ve bu 
milletin kararan bahtını ağartmak sevda-
sıyla yola çıkmış hizmet neferleriyiz. Bi-
zim için bütün vatandaşlarımız birdir ve 
en yüksek saygıya değerdir. Bunun aksine 
bir hal ve hareket içine girenler; kendi 
siyasi varlıklarını gereksiz hale getirirler. 
Bu çerçevede; 28 Mart akşamı sandıktan 
çıkan sonuç ne olursa olsun, 29 Mart 
sabahı bu ülkenin bütün AK Partili bele-
diyelerinde millet iradesi bütün renkleri 
ve farklılıklarıyla iktidara gelecektir. Hem 
çağdaş demokrasinin, hem de AK Parti 
davasına omuz vermiş bütün arkadaşla-
rımızın gönüllerindeki Türkiye aşkının 
gereği budur.

Sizlerden seçim çalışmalarımız boyunca 
gittiğiniz her yerde, AK Parti’ye özgü bu 
kuşatıcı sevgi siyasetini, bu saygı kültürü-
nü bıkmadan usanmadan anlatmanızı isti-
yorum. AK Parti’nin siyaset kitabında asla 
bir partizanlık maddesi yer almayacaktır, 
bunu bu ülkenin dört bir köşesine ısrarla, 
kararlılıkla ve inançla duyurunuz. 
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Değerli arkadaşlarım...

AK Parti’nin Türkiye’nin bugünü ve gele-
ceğine ilişkin bir makro siyaset perspektifi 
var. Bu perspektifi oluştururken, tıpkı par-
timizin felsefesini ve siyasi ilkelerini oluş-
turduğumuz gibi tabandan tavana doğru 
yükselen bir katılımı esas aldık. Ülkemiz 
için çok önemli gördüğümüz bir yerel 
seçimin öncesinde, bu perspektiften yola 
çıkarak bazı tercihlerde bulunduk. Bu 
tercihleri yaparken, partimizin genel men-
faatlerini de göz önünde bulundurmaya 
dikkat ettik. Bu süreç içerisinde yaptığımız 
tercihleri ve bu tercihleri yaparken kullan-
dığımız gerekçeleri bizim mantığımızla 
değerlendirmeyenler olabilir. Ayrıca biz 
yaptığımız kimi tercihlerde hata yapmış 
ve bazı gönülleri istemeden kırmış da ola-
biliriz. Hatasızlık sadece Allah’a mahsus... 
Yeri zamanı geldiğinde gönül almaktan, 
kırılan gönüllerden helallik istemekten 
de çekinmeyiz. Fakat her ne olursa olsun, 
çalışmaya devam etmek, bu yolda azimle 
ilerlemek zorundayız... Çünkü bizim siya-
setten muradımız, her zaman söylediğim 
gibi bu milletin gülmeyen yüzünü güldür-
mektir.

Bunun için önümüze bakmak ve hangi 
yerde, hangi kademede, hangi görevde 
olursak olalım yolumuza aynı hızla devam 
etmek durumundayız. Bu konuda dile 
getirilen bütün eleştirilere saygı duyuyor, 
katkıları için partimizin her kademesinde 
çaba gösteren bütün arkadaşlarıma şük-
ranlarımı sunuyorum. Görev bugün bizim, 
yarın bir başkasının olacaktır; ama önemli 
olan Türkiye gemisinin hep ileri rotasıyla 

yoluna devam etmesidir. Hiçbirimiz mut-
lak iktidara, mutlak başarıya şartlanmış 
değiliz. Böyle bir iddia, böyle bir yaklaşım 
insan olarak haddini aşmak olur.

Bizim heyecanımız asla böyle anlaşılma-
malıdır. Biz, halkımızın heyecanına ve 
iradesine eşlik ediyoruz. 28 Mart günü 
bu ülkeye duyduğumuz sevgi milletin ira-
desiyle daha çok bütünleşecek. Türkiye, 
kayıp yılları telafi edecek ve yoluna devam 
edecektir. Bunun için şehirlerimizin mo-
dern şehirler olması, hizmetin hızla yerine 
ulaşması, sorunların yerinden çözülmesi, 
halkın yönetime katılması büyük önem 
taşıyor. 28 Mart’ta sandığa gidecek olan 
halkımız son 15 ay ile son 15 yılı iyi muka-
yese edecektir. Yine 28 Mart’ta Türkiye’nin 
ileriye doğru ufkunu da halkımız çok iyi 
değerlendirecektir. Şehir meydanları bu 
değerlendirmenin heyecanıyla dolup taşı-
yor...

Bu hareketli süreçte bize düşen, AK Parti 
milletvekillerine, teşkilatına düşen ça-
lışmak, çalışmak, çalışmaktır... İhtirasla 
değil aşkla çalışmak. Öfkeyle değil sevgiyle 
çalışmak... Bu hissiyatla konuşmama son 
veriyor, yerel seçimlerin ülkemize hayırlar 
ve bereketler getirmesini temenni ediyo-
rum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, Ankara’da oturduğu 
semtte oyunu kullanıyor, akşam saatlerin-
de geldiği AK Parti Genel Merkezi’nde, se-
çim sonuçlarını takip ediyordu. Erdoğan, 
Parti Genel Merkezi’nde, yerel seçimin 
ilk sonuçlarının alınmasının ardından 
bir değerlendirme yapıyordu. Erdoğan, 
‘‘Seçimler demokrasilerin bayramlarıdır. 
Demokrasi bayramınız kutlu olsun’’ dedi. 
Milletin özgür iradesinin tecelli ettiğini, 
dolayısıyla milletin kararının ‘‘başının üze-
rinde’’ olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle 
konuşuyordu:

‘‘Milletimiz büyüklüğüne ve vakarına 
yarışır büyük bir demokratik olgunluğu 
tüm dünyanın önünde sergilemiştir. De-
mokratik bir olgunluk içinde tamamlanan 
bu seçimler ülkemizin kalkınmasına, 
şehirlerimizin gelişmesine zemin hazırla-
yacaktır. Halkımızın bu demokratik kararı 
Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetimizin 
çağdaş, uygarlık yürüyüşünde hepimize 

yol gösterecektir. Türkiye bir kez daha 
güvene, istikrara, adalete ve kalkınmaya 
oy vermiştir, evet demiştir. Halkımızın 3 
Kasım 2002 seçimlerinden 17 ay sonra 
bu seçimde yeniden kendini gösteren bu 
kararlı tutumu ülkemizin geleceğini ay-
dınlatacaktır. Milletimiz 3 Kasım’da ortaya 
koyduğu iradenin arkasında olduğunu 
daha güçlü bir şekilde göstermiştir. Çok 
açık ve net olarak görülmüştür ki halkımız 
artık Türkiye’ye zaman kaybettiren o eski 
günlere, o kısır siyasetlere geri dönmek 
istemiyor.”

Milletin 3 Kasım seçimlerinin ardından 
bir kere daha istikrara oy verdiğini belir-
ten Erdoğan, AK Parti olarak bu ‘‘Tevec-
cühe teşekkür ettiğini’’ bildiren Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürüyordu: 

‘‘Bu seçimden önce AK Parti’nin 17 aylık 
icraatı ile halkın gönlünü kazandığını 
biliyorduk. Her gittiğimiz yerde bunu 

AK Parti Genel Merkezi’nde 
Seçim Sonuçlarını 

Değerlendirme Toplantısı

Ankara | 28 Mart 2004 
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görüyorduk ve her fırsatta şunu söyledik; 
AK Parti’nin büyümesi sadece sorumlulu-
ğumuzu arttıracaktır. Bu sorumluluğun 
gereğini yerine getirmek halkımıza karşı 
borcumuzdur. Her vesile ile söylediğim 
gibi AK Parti Türkiye’nin hem vicdanı hem 
heyecanı ve umudu olmak zorundadır. Sa-
yısal başarı bizim için nihai hedef değildir. 
Bizim için asli hedef bütün zorluklara rağ-
men halka hizmettir. Başarı bizim için hiz-
metle sorumlulukla eş anlamlıdır. Zira biz 
bu yola aşkla çıktık ve inşallah bu mede-
niyet maratonunu halkımızla birlikte sür-
düreceğiz. Halkımızın kimliğine ve değer-
lerine yaslanacağız. Dünyada mevkiler ve 
makamlar baki değildir, bulunduğumuz 
yerlerde fani olduğumuzu aklımızdan çı-
kartmayacağız. Meydanlarda halkımız biz-
zat bizden duydu, başbakanlık, bakanlık, 
milletvekilliği, belediye başkanlığı hepsi 
gelip geçici. Kalıcı olan bu kubbede hoş bir 
sadadır, halkın gözlerindeki gülümseme-
dir. 3 Kasım’a göre AK Parti’nin oy tabanı 
daha da genişlemiştir. Bu durumun omuz-
larımızdaki yükü ağırlaştırdığının şuurun-
dayız ve öyle kalacağız. Türkiye sevdası ile 
bu emaneti aydınlık yarınlara taşımanın 
azmi ve gayreti içinde olacağız. Halkımızın 
tamamının temsiline özen göstereceğiz ve 
hizmette asla ayrımcılık yapmayacağız.’’ 

Son güne kadar AK Parti adaylarının seçi-
mi kazanmak için özenle çalıştığını ifade 
eden Erdoğan, belediye başkanları maz-
batalarını aldıktan sonra hepsinin ayrım 
yapmadan tüm vatandaşların belediye 
başkanı olarak çalışacaklarını söylüyordu. 
‘Hepsinin başımızın üstünde yeri vardır’’ 
diye konuşan Erdoğan, AK Parti’nin top-

lumsal merkeze yaslanan, toplumsal mer-
kezin taleplerini temsil eden yeni siyaset 
anlayışını, toplumun tamamına hizmet 
ederek göstereceğini dile getiriyordu. 
Milletin oy vererek göreve getirdiği, AK 
Parti’li olsun olmasın bütün belediye baş-
kanlarının şu andan sonra kendilerinin 
de başkanı olacağını bildiren Erdoğan, 
‘‘Bütün başkanlarımızla birlikte belediye-
ler aracılığı ile toplumu siyasetin öznesi 
yapacağız’’ diyordu. 

Başbakan Erdoğan, partisinin genel mer-
kezinde düzenlediği ikinci basın toplan-
tısında ise seçimin, ‘‘Erkekler arasında 
geçtiğini’’ ifade eden bir gazetecinin, kadın 
adayların neden az olduğunu sorması 
üzerine Erdoğan, kendilerinin bu konuda 
hiçbir zaman kota koymadığını ifade edi-
yordu. Kota koymayı kadınlara bir saygı-
sızlık olarak gördüğünü anlatan Erdoğan, 
‘‘Bu seçimde hanım kardeşlerimizin gerek 
müracaat noktasındaki eksiklikleri gerek-
se örgütümüzdeki engellemeler diyeceğim 
oldu. Türkiye genelinde bazı adaylarımız 
oldu. Şu ana kadar 3 tane hanım belediye 
başkanı çıkarabildik. Tabii bu rakam çok 
çok komik’’ diyordu. 
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Değerli milletvekilleri... sevgili arkadaşla-
rım... Hepinizi en derin sevgi ve saygıla-
rımla selamlıyorum.

Yoğun bir seçim ve dış politika marato-
nunun ardından sizlerle yeniden birlikte 
olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade 

ederek sözlerime başlamak istiyorum. 
Öncelikle sizler başta olmak üzere AK 
Parti’nin “ikinci roketleme” aşaması olan 
seçimlerde ortaya çıkan başarıya katkısı 
olan herkesi tebrik ediyorum. Allah gayret-
lerimizi boşa çıkarmasın ve başarılarımız 
daim kılsın...

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 6 Nisan 2004 
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28 Mart yerel seçimleri bir kez daha gös-
terdi ki, milletimizin AK Parti iktidarının 
Türkiye’ye getirdiği yeni değişim siya-
setine teveccühü her geçen gün artarak 
sürmektedir. Sandıktan çıkan sonuçlar, 
Türkiye’nin her bölgesinde, her kesimden 
insanımız nezdinde siyasetin yükselen 
değerinin AK Parti olduğu gerçeğini 
açıkça ortaya koymuştur. Hatta denebilir 
ki, AK Parti siyasetin sadece “yükselen 
değer”ini değil, çok daha derinlerde “ger-
çek değer”ini temsil etmektedir. Bugün-
den önce olduğu gibi bugünden sonra da 
yapmamız gereken, milletimizin bu büyük 
teveccühüne layık olacak hizmetleri orta-
ya koymak, Türkiye’nin umutlarını daha 
yükseklere taşımaktır. Bu millete ve bu 
ülkenin geleceğine karşı sorumluluğumuz 
büyüktür ve bize verilen her oyla birlikte 
görevimiz ve sorumluluğumuz her geçen 
gün biraz daha ağırlaşmaktadır.

AK Parti olarak, milletimizin gerek 3 
Kasım’da, gerekse 28 Mart’ta bize göster-
miş olduğu bu inanç ve güvene müteşek-
kiriz. İnşallah insanımızın yüzünü gül-
dürecek icraatları bir bir ortaya koymaya 
devam ederek ve Türkiye’nin büyük gele-
cek hedeflerine sonuna kadar sadık kala-
rak bu ülkeye borcumuzu ödeyeceğiz. Bu-
nun için, mazbatalarını alarak Türkiye’yi 
bir uçtan bir uca imar etmek üzere kolları 
sıvayan bütün belediye başkanlarımız-
dan heyecanlarını hiç yitirmemelerini 
ve bu idealden asla uzaklaşmamalarını 
istiyorum. Türkiye’nin hangi köşesinde 
olursa olsun her belediye başkanımız, bu 
milletin ihtiyaçlarına ilk koşan kişi olmak 
zorundadır.

Bütün AK Parti kadrolarının bildiği bir 
gerçeği, aramıza yeni katılan arkadaşları-
mıza bir kere daha hatırlatmak isterim: AK 
Parti’nin siyaset felsefesine göre, “hizmet”in 
adresi AK Parti kadrolarıdır, ama her türlü 
başarının kurucu unsuru ve sahibi milleti-
mizdir. AK Parti, bu şuurun özetidir... Bilin-
sin ki biz izlediğimiz siyasete “millet siyase-
ti” derken, siyasete yeni bir jargon ekleme 
kaygısıyla ve niyetiyle hareket etmiyoruz. 
Biz siyasetimize “millet siyaseti” derken, bu 
topraklarda yaşayan gönlü zengin insanlara 
çok yakışacak bir demokrasi tarifi ortaya 
koyuyoruz. Bu tarifin ilhamını, bu yüce 
Meclis’in duvarlarında ifadesini bulan şu 
değişmez kriterden alıyoruz: “Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir” 

Değerli arkadaşlarım...

28 Mart’ta yapılan yerel yönetim seçimle-
rinin tartışılmaz hale getirdiği gerçekler-
den biri de şudur. Bu ülke demokrasiyi se-
viyor. En zor zamanlarda bu millet sandığa 
gitme ve hakkıyla seçim yapma yeteneğini 
göstermiştir. Sandık, seçim ve bütün ku-
rallarıyla ve kurumlarıyla demokrasi, bu 
milletin bünyesinin esaslarındandır... Bu 
ülkenin insanları dünyada pek az millete 
nasip olacak bir siyasi olgunluğa ve bilgiye 
sahip... Seçim sonuçları üzerinde çalışma-
lar yapacak sosyal ve siyasal bilimcilerimi-
zin, bu ülkenin demokrasi kültürünü nasıl 
içselleştirmiş bulunduğuna ilişkin çok 
önemli, çok kayda değer bilgilere ulaşacak-
larına eminim.

Umuyorum ki, bu ülkeye, bu ülkenin bu 
güngörmüş insanlarına eksiksiz bir de-
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mokrasinin nimetlerini çok gören kimi 
siyasiler, bu seçim vesilesiyle nasıl bir gaf-
let içerisinde olduklarını anlamışlardır. 28 
Mart tarihinin, bu çok yönlü sonuçlarıyla 
birlikte demokrasi tarihimizin kavşak nok-
talarından biri olacağına ve bu milletin 
yönetime doğrudan katılma konusundaki 
engin yeteneğinin artık görmeyen gözlerce 
de görüleceğine bütün samimiyetimle ina-
nıyorum. Açılan bu yeni demokrasi tablo-
sunu çok önemsiyorum ve hepinizden 28 
Mart sandıklarında hayat bulan bu demok-
rasi ruhuna sonuna kadar sahip çıkmanızı 
istirham ediyorum.

Bu ruh, Türkiye’yi aydınlığa ve muasır 
medeniyet seviyesinin üstüne taşıyacak 
olan ruhtur. Bu millete, bu milletin özünde 
sahip olduğu değerlere her zaman samimi-
yetle inandık, bundan sonra da inanmaya 
devam edeceğiz. Türkiye’nin geleceğine 
dair en büyük güvencemiz de bu milletin 
en zor şartlar altında bile asla kaybolma-
yan gücü ve dirayetidir.

Değerli milletvekilleri...

28 Mart tarihinde yapılan yerel seçimler, 
bir başka açıdan da tarihi sonuçlar doğur-
maya adaydır. Biliyorsunuz Meclis günde-
mine gelmek üzere bekleyen ve yerel yö-
netimlerimizin yetki ve sorumluluklarını 
arttıran bazı yasa tasarılarımız var. Hem 
kamu yönetimimizin çağın gereklerine uy-
gun olarak yeniden yapılanması, hem de bu 
doğrultuda yerel hizmetlerin belediyelerce 
yürütülmesi konusunda kısa bir zaman 
sonra planladığımız yasal düzenlemeleri 
hayata geçirebileceğimizi ümit ediyorum.

Bu adımlar Türkiye’yi rahatlatacak, siste-
me işlerlik kazandıracak adımlardır. Tür-
kiye artık bütün hizmetleriyle Ankara’dan 
sevk ve idare edilecek bir ülke olmaktan 
çıkmıştır. Türkiye’nin yükü hafifletilerek 
asli hizmetlere yoğunlaşan bir kamu yö-
netimine ve problemleri yerinde çözecek 
yetki ve sorumlulukla donatılmış yerel 
yönetimlere ihtiyacı vardır. Ekonomimizin 
sağlıklı bir temele oturtulabilmesi açısın-
dan da reform niteliği taşıyan bu değişik-
likleri hayata geçirmemiz gerekmektedir. 
Türkiye adil ve kalkınmış bir ülke olma 
hedefine kavuşacaksa, bunda yerel yöne-
timlerimizin katkısı en az merkezi yöne-
tim kadar büyük olmalıdır ve olacaktır. Bu 
sebepledir ki, milletimizin seçim sonuçla-
rına yansıyan değişim iradesini çok değer-
li buluyorum.

Daha önce de söyledim; 29 Mart saba-
hından itibaren Türkiye’nin neresinde ve 
hangi partiye mensup olursa olsun bütün 
belediye başkanları bizim de başkanları-
mızdır. Millet iradesini siyasetinin temel 
rotası olarak almış bir partinin, mührünü 
milletten almış olanlara karşı bundan baş-
ka davranış izlemesi düşünülemez. Elbette 
ki, bütün belediye başkanlarımızı aynı 
sevgi, aynı muhabbet ve aynı ilgiyle ku-
caklayacağız. Bu sözümüze inananlar da, 
inanmayanlar da yakında her şeyin nasıl 
işlediğini görecekler.

Bizim millete hizmet etmek için gecesini 
gündüzüne katanlarla birlik olmamak gibi 
bir lüksümüz yoktur. Hizmeti esas aldığı-
mıza göre, hizmeti hakkıyla yapanın her 
zaman yanında ve destekçisi olacağız. Bu 
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vesileyle seçimden milletin teveccühünü 
kazanarak çıkmış bütün belediye başkan-
larını kutluyor, görevlerinde başarılar 
diliyorum. İnşallah bu seçim de ülkemiz 
için çok hayırlı, çok bereketli sonuçlar do-
ğuracaktır.

Değerli milletvekilleri...

Geçtiğimiz ay seçimle birlikte gündemin 
üst sırasını paylaşan bir başka konu da 
Kıbrıs müzakereleriydi. Hükümet olarak 
Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir barışın tesisinden 
yana olduğumuzu ve çözüm için yapıcı bir 
gayret içinde olacağımızı her vesileyle ifade 
ettik. Bu anlayışımızın gereğini daha önce 
New York’ta olduğu gibi, Burgenstock’ta 
gerçekleştirilen müzakereler sırasında da 
layıkıyla yerine getirdik. Müzakere süreci 
boyunca izlediğimiz siyaset, devletin tüm 
kurumları ile istişare içinde ve bu istişa-
reler sonrasında ortaya çıkan mutabakat 
zemininde oluşturulmuştur.

Bu çerçevede müzakerelerin her adımında 
gerek Kıbrıs Türk halkının varoluş davası-
nı, gerekse Türkiye’nin tezlerini en etkili 
ve güçlü biçimde savunmuş olduğumuz 
inancındayız. Türkiye, Kıbrıs’ta iki ayrı 
halk ve iki ayrı demokrasinin varlığını her 
zeminde dile getirmiştir. Adada adil ve 
kalıcı bir barışa ancak bu gerçekten hare-
ketle ulaşılabileceğinin altı çizilmiştir. Bu 
noktada olduğu gibi, Türkiye’nin garan-
törlük haklarının korunmasında da azami 
hassasiyet gösterilmiştir. Vazgeçilmez 
gördüğümüz bu temel ilkeler çerçevesinde 
Annan Planı son halini almadan önce Bir-
leşmiş Milletler’e bazı değişiklik önerileri 

sunduk. Devletimizin tüm kurumlarıyla 
istişare edilerek üzerinde daha önce mu-
tabık kalınan konuların ve önem verilen 
hususların planda yer almasına özen ve 
dikkat gösterdik.

Bu konuları anlaşma sonucunun AB birin-
cil hukuku haline getirilmesi, iki kesimlili-
ğin korunması, adanın kuzeyindeki Kıbrıs 
Türk devletinin siyasi eşitliğinin güvence 
altına alınması, Kıbrıs Türk toplumunun 
ulusal birliğinin korunması, adada belli 
bir oranda Türk askerinin Türkiye, AB’ye 
tam üye olduktan sonra da kalması, güven-
lik ve garantilerin güçlendirilmesi, Kıbrıs 
Türkü’nün refahı ve ekonomik gelişmesi-
nin teminat altına alınması, adada yaşayan 
anavatan kökenlilerin haklarının korun-
ması şeklinde sıralayabiliriz.

Kıbrıs politikamızın “olmazsa olmazlar”ı 
olan bu önceliklerimiz, sürdürdüğümüz 
müzakerelerin ardından son şekli verilen 
Plan’a da yansıtılmıştır. Böylece varılan 
aşama ile hem Türk tarafının tezleri ta-
hakkuk ettirilmiş, hem de kazanımların 
tarihin ilerleyen safhalarında çeşitli yollar-
la delinmesinin önüne geçilmiştir. “Milli 
siyaset”imizin ve “milli dava”mızın hiçbir 
şekilde “sulandırılması”na göz yumulma-
mıştır, bunun bahis konusu edilmesi bile 
mümkün değildir...

Değerli arkadaşlar...

Hükümet olarak BM Genel Sekteri’nin “iyi 
niyet misyonu”nun öngördüğü işbirliği 
ve takvim doğrultusunda bu anlaşmanın 
gerektirdiği sorumluluklarımızı tam bir 
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açıklık ve iyi niyet çerçevesinde yerine 
getirmeye hazır olduğumuzu daha önce 
de ifade ettik. Böylece, Hükümet olarak, 
yıllardan beri “siyasi sorumluluk” maka-
mında oldukları halde “siyasi irade” ortaya 
koymaktan kaçınan ve bugün gerçekleri 
bilmelerine rağmen bizi eleştirmekten geri 
durmayanların yaptığını yapmadığımızı, 
bu sorumluluktan kaçma yoluna tevessül 
etmediğimizi, Hükümet olmanın gerektir-
diği siyasi iradeye sonuna kadar basiretle, 
tefekkürle, dirayetle ve kararlılıkla sahip 
çıktığımızı göstermiş oluyoruz...

Konu üzerinde devletimizin ilgili bütün 
kurumlarıyla istişare içerisinde gerekli de-
ğerlendirmeleri daha önce olduğu gibi bu 
aşamada da yapıyoruz. Gerek TBMM’den 
çıkacak karara, gerekse Kıbrıs’ta yaşayan 
Türk ve Rum halklarının ortaya koyacakla-
rı iradeye sonuna kadar saygılı olacağımızı 
bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Biz 
istiyoruz ki son dönemde Yunanistan’la 
ilişkilerimizde yaşanan yapıcı ve olumlu 
atmosfer, adada adil ve kalıcı bir barışın 
tesisine vesile olsun. Bu konuda büyük 
Atatürk’ün “yurtta sulh, dünyada sulh” 
ilkesine bağlı olan Türk tarafı olarak gös-
terdiğimiz iyi niyetli yaklaşım ve yapıcı 
gayretlerin, karşı tarafta da bir karşılık 
bulacağını bekliyoruz. 

Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın sağ-
lanması için, her iki tarafın aynı uzlaşma 
zemininde buluşması şarttır. Bütün taraf-
ların lehine olacak bir çözümün gerçek-
leşeceği konusunda iyimserliğimizi koru-
yoruz. Bundan önce olduğu gibi, bundan 
sonra da Türkiye’nin ve KKTC’nin Kıbrıs 

önceliklerine sonuna kadar sadık kalacak, 
ilgili kurumlarımızla ve Kuzey Kıbrıs Türk 
yönetimiyle istişare ve paylaşım içerisinde 
hareket edeceğiz. “Ne olursa olsun çözüm” 
değil, bütün tarafların lehine olacak barış-
çı ve adil çözüm arayışı içindeyiz. Fakat, 
siyasetin, stratejinin ve diplomasinin ge-
rektirdiği çözüm arayışlarını, kaba, iyi ni-
yetten yoksun ve basiretsiz bir yaklaşımla 
“ver kurtul” etiketiyle yaftalamaya çalışan 
marjinal kesimlerin kuru gürültülerine de 
pabuç bırakacak değiliz!

Bu mesele bir “milli mesele” ve “milli 
dava”dır. Bu bilinçten yoksun kuru gürül-
tü sahiplerini de bu bilince davet etmeye 
devam edeceğiz. Atılacak olan her adımda 
bundan önce olduğu gibi bundan son-
ra da Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin menfaatlerinin gereği 
yapılacaktır. Bu konuda kamuoyunda tar-
tışma sebebi olan bazı noktalar var. Mesela 
hazırlanan belgenin 9000 sayfa olduğu ve 
bu 9000 sayfanın referanduma kadar olan 
zaman içinde halka anlatılamayacağı ifade 
ediliyor. Sözü edilen 9000 sayfanın çok bü-
yük bölümü AB’ye uyum yasaları çerçeve-
sinde yapılması gereken tali düzenlemele-
re ilişkindir ve bunlarla işin uzmanlarının 
ilgilenmesi yeterlidir.

Sözgelişi “Gemilerin Tescili, Satışı ve 
İpotek Edilmesi” yasası gibi, “Organize 
Suç Hakkında Federal Yasa” gibi fevka-
lade teknik ve dolayısıyla ayrıntılı yasal 
düzenlemeleri sanki herkesin satır satır 
okuması gereken Anayasal İlkeler gibi tak-
dim etmek, temelsiz bir polemikten öteye 
geçmez. Türkiye olarak bu düzenlemelerin 
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büyük bir kısmını biz de zaten aynı şekil-
de AB müktesebatına uyum çerçevesinde 
hayata geçiriyoruz. Bu davadaki öncelik-
lerimizle ilgisi olmayan bu teknik yasaları 
gündeme getirmenin, sanki insanlardan 
gizlenen bir şeyler varmış gibi bir hava 
estirmeye çalışmanın mantığını anlayabil-
miş değiliz.

 Zaman bütün bu gayretleri yapıcı des-
teklerle güçlendirme zamanıdır. Herkesi 
bu konuda duyarlı olmaya ve kafaları bu-
landıracak vehim ve spekülasyonlardan 
kaçınmaya çağırıyorum. Bu konuyu basit 
siyasi çıkarların malzemesi yapmaya çalı-
şanlar bilsinler ki, ne bu yolla Türkiye’ye 
ve Kıbrıs Türk halkına kazandıracakları 
bir yarar vardır, ne de bu basiretsizlikle, 
milletin basiret hazinesinden çalabilecek-
leri bir oy vardır. Kıbrıs müzakereleri ve 
bugün gelinen nokta hakkında Dışişleri 
Bakanımız Sayın Abdullah Gül biraz sonra 
Meclis Genel Kurulu’nda detaylı olarak bil-
gi verecek, bu yüzden daha fazla detaylara 
girmeyeceğim.

Değerli milletvekilleri...

Ekonomiden güzel haberler gelmeye de-
vam ediyor. 2003 yılı için yılda yüzde 5’lik 
bir büyüme hedefi koymuştuk, biliyorsu-
nuz. Bu rakam birkaç gün önce açıklandı 
ve yıllık yüzde 5.9 gibi beklentilerimizin 
üstünde bir büyüme hızı yakaladığımız 
ortaya çıktı. Yine enflasyonda 2004 sonu 
için yıllık hedef TÜFE’de yüzde 12 olarak 
belirlenmişti. Bu rakam yılın ilk üç ayın-
da 11.83 gibi bir rakamla daha şimdiden 
yakalandı ve aşıldı. Mart ayındaki ihraca-

tımız, yüzde 39.7 artışla 5.3 milyar dolara 
yükseldi ve rekor kırarak aylık bazda en 
yüksek ihracat rakamını yakalamış olduk.

İnşallah ülkemizdeki güven ve istikrar 
ortamını koruduğumuz,  yönetimde 
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kararlı ve 
dikkatli politikaları sürdürdüğümüz sü-
rece bu rakamlar çok daha iyi noktalara 
taşınacaktır. Türkiye geleceğe doğru tam 
yol ilerlemeye başlamıştır. Allah yolumuzu 
açık etsin. Hepinize sevgilerimi ve saygıla-
rımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar... Türkiye’nin yeniden 
imarına hazırlanan sevgili başkanlarımız... 
Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum.

Türkiye 3 Kasım tarihinde eskimiş ve işle-
mez hale gelmiş eski siyaset anlayışlarını 
yürürlükten kaldırarak yeni bir siyaset 
sayfası açmıştır. 28 Mart günü de seçim 
sandıklarından Türkiye’yi il il, ilçe ilçe, bel-
de belde geleceğe taşıyacak olan değişim 
iradesi çıkmış, adil ve kalkınmış bir gelece-
ğin 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 uğ-
runda çalışmaktır.

Gururla söylüyorum ki, AK Parti’nin bü-
yük bir samimiyet ve kararlılıkla ortaya 
koyduğu yeni siyaset anlayışı sine-i millet-
te her geçen gün daha da gür bir şekilde 
yankısını bulmaktadır. Şu çatı altında bu-
lunan her bir arkadaşımın, milletten aldığı 
emaneti hakkıyla koruyacağına ve görev 
süresi boyunca gönlündeki memleket sev-
dasını bir an bile kaybetmeden hizmete ko-

şacağına eminim. Sizlerle el ele vererek bu 
ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesinin ötesine 
taşımanın ortak gayreti içinde olacağız.

Aldığımız sorumluluk tarihsel bir sorum-
luluk, üstlendiğimiz misyon hayati bir 
misyondur. Milletimizin yüzünü güldür-
mek, ülkemizi yarınlara hazırlamak ve 
çocuklarımıza yaşamaktan gurur duya-
cakları bir ülke armağan etmek için yola 
çıktık. Şükürler olsun ki kısa bir zaman 
içinde ülkemizin üstüne çöreklenen kara 
bulutları dağıtmayı, ekonomimizi düze 
çıkarmayı başardık. 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. İh-
racatta rekor üstüne rekor kırarak Cumhu-
riyet tarihimizin en zengin dış satım tab-
losuna imzamızı attık. İktidara geldiğimiz 
günden bugüne ekonomik göstergelerde 
devamlı pozitife doğru bir gelişme trendi 
yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor.

Belediye Başkanları Toplantısı

Ankara | 9 Nisan 2004 



318

Recep Tayyip ERDOĞAN

Bugün Türkiye, geleceğe umutla bakan, 
üretimine üretim katan, yönetimde uyu-
mu sağlamış, demokrasiyi bütün kurum-
larıyla işletme noktasında kararlılığını 
ortaya koymuş bir ülkedir. Gevşeyip reha-
vete kapılmaz, bu ülkenin geleceğini kısır 
polemiklere kurban etmezsek, önümüz de, 
bahtımız da açıktır. Ben bu ülkenin çok 
kısa bir zaman içinde sahip olduğu büyük 
potansiyeli kuvveden fiile geçirerek dün-
yanın yıldız ülkesi haline geleceğine bütün 
samimiyetimle inanıyorum. 28 Mart’ta bir 
kez daha şahit olduk ki, bu millet de koy-
duğumuz bu yüce hedeflere en az bizim 
inandığımız kadar samimiyetle inanmak-
tadır.

Değerli arkadaşlar...

Yolumuz uzun... Her alanda yapmamız 
gereken çok iş var. Türkiye’yi kalkındır-
mak istiyorsak, merkezi yönetim olarak 
bize düştüğü kadar sizlere de çok önemli 
görevler düşüyor. Seçimlerden önce mey-
danlarda sizlerle birlikte bu millete verdi-
ğimiz sözleri asla aklımızdan çıkarmama-
mız 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 
sadece lafzen şehirdir. Kimseyi kınamak ya 
da suçlamak için söylemiyorum ama bugün 
maalesef şehirlerimiz, ilçelerimiz, beldele-
rimiz çağdaş şehircilik kriterlerine göre çok 
önemli eksikler, zafiyetler içerisindedir.

Bu şehirlere hizmet eden herkese minnet-
tarız; ama açıkça görülüyor ki yıllar yılı bu 

ülke bir baştan bir başa bir ihmaller coğ-
rafyasına dönüştürülmüştür. 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 kaçmayacak, bize emanet edilen bu 
ülkeye ihanet etmeyeceğiz.

Açıkça ifade etmeliyim ki sizlerden “ma-
zeret” kelimesini siyasi literatürden söküp 
atacak bir dinamizm ve performans ortaya 
koymanızı bekliyorum. Millet bu ülkenin 
şehirlerini kalkındırma görevini sizlerin 
omuzlarınıza yüklemiştir. Bu salonda, bu 
yüce görevi alnının akıyla yerine getireme-
yeceğine inanan bir tek arkadaşım varsa, 
derhal mührünü millete iade etmelidir. Bu 
dürüstlüğü için kendisine ancak teşekkür 
ederim. Ancak milletin hizmet beklediği 
yerde vaktini mazeretler üreterek geçiren 
olursa millet adına en önce karşısına ben 
dikilir, ben hesap sorarım. 

Başı dik bir şekilde hemşerilerinin kar-
şısına çıkacağına, mazeretlerin arkasına 
saklanmayı seçen bir tek belediye başkanı-
mız olursa, o arkadaşımızın AK Parti siya-
setine ihanet içerisinde olduğunu en önce 
ben haykırırım. Bir tekinizin bile aldığı-
nız mühre ihanet içerisinde olacağınıza, 
omuzlarınıza yüklenen millet yükünden 
kaçacağınıza inanmıyorum. Ama ben bu-
rada Türkiye’nin yeni siyaset sayfasına bir 
not düşüyor, bugüne kadar getirilmemiş 
bir ölçü getiriyorum. Biliniz ki yakaları-
nızdaki rozet sizin kimliğinizdir. Hepimiz 
millet teveccühüne mazhar olmuş o kim-
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liğe liyakatle, dirayetle, sadakatle bağlı 
olmalıyız. Son tahlilde bizim siyasetten 
muradımız bu ülkeye, bu millete, bu mille-
tin geleceğine hizmettir.

Değerli arkadaşlarım...

Seçim sonuçları bir kez daha ortaya koy-
du ki, seçmenimiz demokratik olgunluğa 
sahip, temsil felsefesini derinliğine özüm-
semiş, son derece bilinçli bir seçmendir. 
Hizmet edenle laf üreteni birbirinden ayır-
mayı da gayet iyi bilmektedir. Hepimiz 28 
Mart sandıklarından yansıyan demokrasi 
dersini iyi okumalı ve dersimize iyi çalış-
malıyız. Vatandaşlarımızın sizlerden so-
rumluluğunu üstlendiğiniz şehirleri çağa 
yakışır bir duruma getirmenizi, alt yapı 
eksiklerini gidermenizi ve gelecek adına 
projeler üretmenizi beklediğini asla aklı-
nızdan çıkarmayınız. Başkalarının başına 
gelenleri yaşamamak için görev sürenizin 
bir tek gününü dahi boşa harcamayınız. 
Hedefinizi en yükseğe koyunuz ve en 
fazlasını başaracağınıza inanmaktan asla 
vazgeçmeyiniz. 

Biliyorsunuz kısa zaman içinde yerel yö-
netimlerle ilgili yasa tasarıları Meclis’te 
görüşülmeye başlanacak. Bu yasalar haya-
ta geçtiğinde yerel yönetimler tarihimizde 
bir milat yaşanacaktır. Merkezi yönetimin 
asli hizmetlere yoğunlaşacağı bu yeni dö-
nemde, yerel yönetimlerimizin yetki ve 
sorumlulukları artacaktır. Vatandaşlarımı-
zın yerel yönetimlere katılımını sağlaya-
cak yeni imkanlar sağlanacak, demokrasi 
tabana yayılacaktır. Bu son derece önemli 
yeniliklerin şehir yönetimlerimizin çeh-

resini değiştireceğini ve demokrasimizin 
standardını yükselteceğini ümit ediyoruz. 
Burada sizlere düşen, ruhunu demokrasi 
idealinden alan bu yeniliklerin hayata 
geçirilmesinde öncülük etmeniz, siville-
rin yönetime katılımına zemin ve imkan 
hazırlamanızdır. İnsanımızın bu demok-
ratik tecrübeyi yaşamaya ihtiyacı vardır. 
İnşallah bu medeniyet sınavından sizlerin 
katkılarınız ve öncülüğünüzle 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 hemşerilerinizin 
başkanı olmak zorundasınız. Yönetim 
sorumluluğunu üstlendiğiniz il, ilçe ve 
beldelerde asla bir ayırımcılık içinde 
olmayınız, asla partizanlık yapmayınız. 
Demokrasiyi içinize sindiriniz. Kim oldu-
ğuna bakmaksızın bütün vatandaşlarımı-
za ihtiyaç duydukları hizmeti eksiksiz ve 
zamanında götürünüz.

Bizler hükümet olarak bu milletin oyla-
rıyla göreve getirdiği bütün belediye baş-
kanlarını aynı muhabbetle kucaklıyoruz. 
Sizlerin de aynı hassasiyet ve olgunluk 
içinde hareket edeceğinizden en ufak bir 
şüphem yoktur. Sizlere bu millet nasıl 
inanıyor ve güveniyorsa ben de öyle inanı-
yor ve güveniyorum. İnşallah yıllar sonra 
Türkiye’nin adil ve kalkınmış geleceğine 
yaptığınız katkılarla anılacak, hayırla 
yad edilen yöneticiler olacaksınız. Seçim 
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süreci boyunca olduğu gibi görev süreniz 
boyunca da demokratik duruşunuz ve me-
deni çizginizle Türk siyasetine örnek teşkil 
edeceksiniz. Hizmetlerinizle ve kişilikleri-
nizle bu milletin gurur duyduğu evlatları 
olmak için var gücünüzle çalışınız. Bu 
yolda hepinize hayırlı görevler diliyorum. 
Allah yolumuzu açık etsin.
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Değerli arkadaşlarım... Hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyor, sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyorum.

Önemli bir seçim döneminin ardından siz-
lerle yeniden birlikte olmanın heyecanı ve 
mutluluğu içindeyim. Sizler de biliyorsu-
nuz, siyasi partiler için seçimler en önemli 
sınavlardır. Allah’a şükürler olsun AK Parti 
olarak 3 Kasım’ın ardından 28 Mart yerel 
seçimlerinden de alnımız ak, başımız dik 
olarak çıkmış bulunuyoruz. İktidardaki 
partiler için seçimler genelde pek kolay 
geçmez ve yine bugüne kadar genel bek-
lenti bir önceki seçime göre oy kaybının 
minimal düzeyde tutulabilmesi olmuştur.

Buna karşılık 28 Mart seçimi sonuçları, 
AK Parti’nin milletimizin gönlündeki ye-
rinin de, Türk siyasetine getirdiği değişim 
anlayışının da kalıcılık kazanmakta oldu-
ğunu açıkça ortaya koymuştur. Milletimi-
zin bize gösterdiği teveccüh artarak devam 
etmiş, eskimiş siyaset anlayışlarına bir kez 
daha millet kararıyla dur denmiştir. Bu 
tablo Türkiye’nin adil ve kalkınmış bir ge-

leceğe koşar adım ilerlemesi adına büyük 
bir kazançtır. 

Öte yandan aynı tablo, Türkiye’nin önünü 
açacak olan yeni değişim siyasetine gönül 
verenler olarak hepimizin sorumluluğu-
nu arttıran bir tablodur. Ben inanıyorum 
ki, 28 Mart’ta ortaya çıkan bu tablo AK 
Parti çatısı altında millete hizmet etmek 
için yola çıkan her bir arkadaşımın çalış-
ma aşkını ve memleket sevdasını bir kez 
daha tazelemiştir. Adına açıkça “millet si-
yaseti” dediğimiz bu anlayışın, Türkiye’yi 
gelecekte hepimizin gururla bakacağı bir 
noktaya ulaştıracağına bütün samimiye-
timle inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım...

28 Mart seçimlerinden çıkan tablonun, 
siyasetimiz ve demokrasimiz adına çok 
değerli sonuçları olduğu kanaatini taşıyo-
rum. Bu sonuçlardan ilki, milletimizin 3 
Kasım’da sandığa somut olarak yansıttığı 
yeni siyaset arayışının, 28 Mart’ta artık 
adresini bulmuş olduğunun teyididir. 

AK Parti Istişare ve 
Değerlendirme Toplantısı

Antalya | 16 Nisan 2004 
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Bu adres; kısa iktidarı döneminde millet 
odaklı siyaset anlayışı, tam demokrasi 
inancı ve öz değerlerine saygılı ilerleme 
hedefleriyle kendini fazlasıyla ispat eden 
AK Parti olmuştur. Bu sonucu iki nedenle 
iyi okumamız gerektiğini düşünüyorum: 
Bu nedenlerden ilki; sandığa net olarak 
yansıyan değişim iradesinin, AK Parti ça-
tısı altındaki her bireye bir öncülük görevi 
yüklemiş olmasıdır.

Bizim siyaset anlayışımızda makamlar 
hiyerarşisi değil, değerler hiyerarşisi var-
dır. Bu nedenle tabandan tavana AK Parti 
siyasetine omuz veren her birey, Ak siyaset 
anlayışının üstlendiği bu büyük misyona 
işlerlik kazandırmak konusunda kendisi-
ni sancaktar konumunda görmelidir. Bu 
büyük demokrasi paylaşımını öncelikle 
biz bu çatı altında hayata geçiremezsek, 
Türkiye’nin değişim sancağını taşımaya 
da uzun süre devam edemeyiz. Bu sebeple; 
yakasına AK Parti rozeti takan her arka-
daşımdan, Türkiye’nin uf kunu açacak, 
milletimize umut aşılayacak, bu ülkenin 
dertleriyle hemhal olacak bir öncülük 
ruhuna sahip olmalarını bekliyorum. Bu 
değişim ve atılımı kendi kişiliklerimizde 
gerçekleştireceğiz ki, bize bağlanan umut-
lar sönmesin, hayaller kırılmasın.

Bizler bu milletin yüzünü güldürmek üze-
re yola çıkmış hizmet erleriyiz. Bulundu-
ğumuz yerlerde, seçildiğimiz makamlarda, 
işgal ettiğimiz mevkilerde yola çıkarken 
içimizde taşıdığımız bu hayırlı niyetlerin 
asla uzağına düşemeyiz. Hepinizin bu 
bilinç ve sorumluluk duygusuna sonuna 
kadar sahip olduğunuza inanıyorum. İna-

nıyorum ki, sizler de en az benim kadar bu 
ülkenin geleceğine ve insanımızın içindeki 
medeniyet aşkına sonuna kadar inanıyor 
ve güveniyorsunuz.

Değerli arkadaşlarım...

28 Mart seçimlerinden çıkan ikinci önemli 
sonuç da milletimizin demokrasiyi ve de-
mokratik değerleri ne kadar içine sindir-
miş olduğunun bir kez daha tartışmasız 
biçimde ortaya çıkmış olmasıdır. Daha 
önce de ifade ettim, siyaset bilimcilerimiz 
eğer 28 Mart seçim sonuçları üzerinde bir 
araştırma gerçekleştirirlerse, demokrasi 
lehine çok önemli bulgulara rastlayacak-
lardır. Bu seçimde milletimiz; siyasetle çok 
yakından ilgili olduğunu, sandık başında-
ki tercihini son derece bilinçli yaptığını 
ve temel felsefesini de temsili esas alan 
demokratik düşünceden aldığını açıkça 
ortaya koymuştur. 

Dünyanın pek çok ülkesinde seçmenler, 
aday ve parti arasında bu kadar net tercih 
farkları koyabilecek siyasi bilince sahip 
değildir. Partilerimiz ve yerel-genel bütün 
siyasetçilerimiz bilmelidirler ki, siyasette 
yaprak kıpırdasa bu millet o hareketten 
haberdar olmaktadır. Bu gerçekten ala-
cağımız ilk ders şu olmalıdır: Artık par-
tisinin popülaritesine dayanarak siyaset 
sahnesinde kalmaya çalışan siyasetçi tipi-
nin devri sona ermektedir. Buna karşılık, 
adaylarının hizmet performansına güve-
nip kendi değişim ve gelişim ödevlerini 
yapmayan genel merkezlerin işi de sarpa 
sarmaktadır.
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Artık Türkiye’de siyaset sahnesi gerçek bir 
er meydanıdır. Millet siyasete el koymuş, 
ter döken pehlivanla, minderden kaçanı 
ayıracak siyasi olgunluğa ulaşmıştır. Gü-
reşe doymayan pehlivanlardan ise hiç söz 
etmiyorum, onların işi zaten çok zor!

Değerli arkadaşlarım...

Türkiye’yi geleceğe taşıyacak olan kad-
rolar şekillenmiş bulunuyor. Merkezi 
yönetim olarak biz nasıl bir yükümlülük 
içindeysek, görevlerine yeni başlayan yerel 
yönetimlerimiz de seçmenden gördükleri 
teveccühün karşılığını ortaya koymak du-
rumundadırlar. Artık Türkiye’nin kaybe-
decek bir tek günü bile kalmamıştır. Güçlü 
olmak, dinamik olmak, çalışıp çabalayarak 
geleceğin dünyasında yerimizi almak zo-
rundayız. Şehirlerimiz şehir olmadan, ilçe-
lerimiz alt yapılarını tamamlamadan, köy-
lerimiz mahrumiyetlerinden arınmadan 
ben gönül rahatlığıyla “geliştik” diyemem, 
kimse de dememelidir. Bir yandan ekono-
miyi, siyaseti, kamu yönetimini ve diğer 
temel hizmetleri çağa yakışır bir noktaya 
getireceğiz, buna paralel olarak bir yandan 
da insanlarımıza insanca yaşama standar-
dı kazandıracağız.

Ben bu hizmetleri verenin yakasında han-
gi rozetin bulunduğuna bakmayacağımı 
değişik vesilelerle söylüyorum. Ama bir 
yerde bir başarısızlık, bir mazeret siyaseti, 
bir ihmal ve yolsuzluk varsa onun yakasın-
da kendi yakamdaki rozetin aynısını gör-
mekten derin üzüntü duyarım. Biliniz ki 
gözümü kırpmadan gereğini yaparım. Bu 
milleti ihmal edenin bizim gözümüzde bir 

değeri yoktur, olamaz. Bu ülkeye en ufak 
yardımı olanın, en küçük katkıyı yapanın 
en büyük yardımcısı ve dostu da yine biziz.

Değerli arkadaşlarım...

Biliyorsunuz Kıbrıs meselesinin çözümü 
adına iyi niyetle önemli çalışmalar yürü-
tüyoruz. Türk tarafının ortak gayretleriyle 
Davos’ta başlayan ve New York’ta devam 
eden, arkasından Burgenstock’deki görüş-
melerle referandum sonucuna bağlanan 
müzakere sürecinin hayırlı bir sonuç geti-
receğinden ümitliyiz. Bu sürecin başından 
beri gerek Türkiye’nin, gerek KKTC’nin 
ilgili bütün taraflarının katılımıyla oluş-
turulan genel strateji doğrultusunda tez-
lerimizi seslendirdik. Böyle uluslar arası 
ihtilaf konularında en ideal çözüm olan 
kazan-kazan formülünün hayata geçmesi 
için büyük bir çaba ve iyi niyet gösterdik. 
Zaman zaman bu çaba ve iyi niyetin kar-
şılığını alamasak da biz çözümden yana 
tavrımızı ve duruşumuzu koruduk.

Bu barışçı ve çözümden yana tutumu-
muzun dünya kamuoyunda ve yönetim-
lerinde hassasiyetle değerlendirildiği ve 
Türkiye’nin müzakere sürecinin öncesin-
deki konumuna göre bugün çok daha iyi 
bir noktada olduğu ortadadır. Elbette bu 
tür süreçlerin genel mantığı içerisinde ta-
leplerimizin yüzde yüzüne cevap almış de-
ğiliz. Ancak Türk tarafının milli bir mesele 
olarak yıllardan beri savunduğu olmazsa 
olmazlarına bağlı kalarak çok önemli kaza-
nımlar elde ettiğimiz de aşikardır. Bugün 
artık söz taraf olan hükümetlerden çıkmış, 
halkların 24 Nisan’da yapılacak referan-
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dumlarda ortaya koyacakları demokratik 
iradeye kalmıştır. Hükümet olarak, adada 
var olan her iki halkın 24 Nisan günü 
referandum sandığına yansıtacakları ira-
deye herkesin saygı duyması gerektiğini 
düşünüyoruz. Demokrasiyi temel önceliği 
görenlerin halkın iradesini tartışmaya 
açmak gibi bir hakları ve yetkileri olamaz. 
Bunun milli bir mesele olduğunun bilinci 
içerisinde, hamasete ve duygusal sömürü-
ye meydan vermeden bu süreci tamamla-
malıyız.

Kıbrıs Türklerinin kendileri ve yönetimle-
ri adına en iyi kararı vereceklerine bütün 
samimiyetimle inanıyorum. Aynı olgun 
tavrı ilgili diğer ülkelerin de göstermesini 
bekliyoruz. Özellikle Rum tarafının bu 
müzakere sürecinin ruhuna aykırı biçim-
de referandumu erteletme çabalarından 
bir an önce vazgeçmelerini ve küçük he-
saplar içine girmeye tevessül etmemeleri-
ni istiyoruz. Referandumun ertelenmesine 
kesinlikle karşıyız ve bunu da her zeminde 
dile getiriyoruz. Çözüm konusunda bizim 
gösterdiğimiz hassasiyeti Rum tarafı da 
gösterirse barış yolunda tarihi adımlar 
atılacaktır. İnşallah Kıbrıs’taki bütün ta-
rafları memnun edecek hayırlı bir sonuca 
ulaşılır ve adada adil ve kalıcı bir barış 
ortamı tesis edilir.

Değerli arkadaşlar...

Sorunları giderek karmaşıklaşan, sıcak 
noktaları artan ve barış felsefesinin yara 
aldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada 
ayakta kalmanın tek yolu güçlü olmaktır. 
Bütün gayretimiz Türkiye’yi ekonomisiyle, 

siyasetiyle, diplomasisiyle savunmasıyla 
önümüzdeki zorlu döneme hazırlamaktan 
ibarettir. Önümüzde uzun bir yol var. Bu 
yolu demokrasi kültürü içinde hedefe kilit-
lenmiş bir halde ilerleyerek, sorunlarımızı 
bu bütünlük içerisinde çözerek kat etmek 
zorundayız. Sizin göstereceğiniz demokra-
tik ve olgun duruş, Türk siyasetine örnek 
olmalıdır. Hepinize inanıyor güveniyo-
rum. Bu hissiyatla sözlerime son veriyor, 
hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyo-
rum. Allah yolumuzu açık etsin.
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Değerli arkadaşlar... Hepinizi en içten 
duygularımla selamlıyor, sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Alnımızın akıyla 
çıkmış olduğumuz yoğun bir seçim döne-
minin ardından sizlerle bir araya gelme 
imkanı bulduğum için son derece mutlu-
yum. Öncelikle her birinizi AK Parti’nin 

izlediği değişim siyasetini en iyi şekilde 
temsil ettiğiniz ve seçimin demokratik 
niteliğine katkılarınız nedeniyle canı gö-
nülden kutluyorum.

Sadece AK Parti olarak bizim izlediğimiz 
siyaset anlayışı açısından değil; Türk 

AK Parti Il Başkanları 
Toplantısı

Ankara | 25 Nisan 2004 
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seçmeninin demokratik bilincinin ve 
olgunluğunun açıkça ortaya konması ba-
kımından da 28 Mart seçimlerinin önemi 
büyük olmuştur. Milletimiz bir kere daha 
çağdaş demokrasinin kuralları içerisinde 
seçimini değişimden yana yapmış, mührü 
AK siyasetin temsilcilerine vurmuştur. 
Seçim sonuçlarına yakından bakıldığında 
seçmenimizin iradesini ortaya koyarken 
kılı kırk yardığını ve hesabını iyi yaptığını 
görüyoruz.

Birçok seçim bölgesinde adayların kişi-
liklerinin ve programlarının en az parti 
kimliği kadar sonuca etki ettiğini, seçmen 
tarafından dikkate alındığını hep birlikte 
müşahede ettik. Buradan çıkarmamız ge-
reken sonuç, Türkiye’de siyasete soyunan 
insanların sırtını parti imajına dayayarak 
siyaset yapma döneminin artık sona erdi-
ğidir. Türkiye’de bundan böyle kim siyaset 
sahnesine çıkmayı aklına koyuyorsa, bir 
siyasi vizyona ve dertlere deva olacak plan 
ve projelere ihtiyacı olduğunu bilecek. 
Bundan böyle hangi seviyede olursa olsun, 
söyleyecek sözü, gerçekleştirecek progra-
mı olmayan siyasetçiye bu millet sahnesin-
de rol yok, bu böylece bilinmelidir. Artık 
siyasi figüranlık devri kapanmıştır, kim bu 
oyunda rol istiyorsa kendi karakter perfor-
mansını ortaya koyacak, o çapa erişecek.

Değerli arkadaşlarım...

Bizim bu millete adil ve kalkınmış bir Tür-
kiye sözümüz var. Milletimiz bizim bu sö-
zümüze inanarak gerek 3 Kasım’da, gerek 
28 Mart’ta oyunu AK siyasetten yana kul-
lanmıştır. Bu büyük teveccüh, partimizin 

rozetini yakasında, heyecanını yüreğinde 
taşıyan her bir arkadaşıma büyük sorum-
luluklar yüklemektedir. Hangi kademede 
olursak olalım; hangi görevi üstlenirsek 
üstlenelim, bu sorumluluğumuzun gere-
ği olan gayreti sonuna kadar göstermek 
durumundayız. Türkiye’nin geleceğinin 
bugünkünden çok daha iyi olacağına hepi-
miz samimiyetle inanıyoruz.

Ancak şunu da hiç aklımızdan çıkarmaya-
lım ki, yolumuz uzundur ve kaybedecek 
tek bir dakikamız bile yoktur. Sizlerden 
Türkiye’nin daha güçlü ve müreffeh bir 
geleceğe doğru yaptığı koşunun hızını art-
tıracak dikkati, dirayeti, liyakati gösterme-
nizi bekliyorum. Biliniz ki bu mukaddes 
görev ne kadar bizimse, en az o kadar da 
sizlerindir. Sizlerden ricam, milletin yü-
zünü güldürmek niyetiyle koyduğumuz 
ideallere sımsıkı bağlı kalınız. Bulunduğu-
nuz bölgelerde, AK Parti siyaseti içinde şe-
killenen kalkınma ruhunun ve demokrasi 
bilincinin ilk savunucusu siz olunuz. AK 
Parti’nin Türk siyasetine getirdiği yenilik 
ve değişimi, bir umut olarak bu ülkenin 
şehirlerine siz yayınız. Bu milletin yüzünü 
güldürmek uğrunda verdiğimiz müca-
delenin öncü gücü, yılmaz bayraktarı siz 
olunuz.

Sizlerden sadece AK Parti siyasetini tem-
sil etmenizi değil, il il, ilçe ilçe o siyaseti 
zenginleştirecek, geliştirecek dinamikleri 
oluşturmanızı bekliyorum. Siyaseti bu 
ülkenin insanlarına yeniden sevdirecek 
bir kalite ve etkinlik ortaya koymanızı 
istiyorum. Seçim sonuçları, AK Parti’nin 
millet nezdinde bütün kademeleriyle di-
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ğer siyaset anlayışlarından farkını ortaya 
koyduğunu gösteriyor. Bundan sonra bir 
yandan gece gündüz çalışarak bu güvene 
layık olduğumuzu göstermek, bir yandan 
da geldiğimiz bu noktayla yetinmeyerek 
milletle bütünleşmemizi geliştirmek duru-
mundayız.

Bizler kuru sıkı slogan atan değil; milleti-
mizi çağdaş uygarlık seviyesinin ötelerine 
taşıyacak adımları atan bir siyasetin mi-
marları olmakla yükümlüyüz. AK Parti, de-
mokrasinin, adaletin ve kalkınmanın da-
ima birinci adresi olmak zorundadır. Ben 
bunun dışında bir seçenek, bundan başka 
bir çıkar yol görmüyorum, tanımıyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Bildiğiniz gibi önümüzdeki dönem Türki-
ye için çok önemli gelişmelere gebe... Bir 
yandan ekonomideki kazanımlarımızı ge-
liştirmemiz, bir yandan da Türkiye’ye nefes 
aldıracak yapısal düzenlemeleri hayata ge-
çirmemiz gerekiyor. Bugün ekonomide ve 
siyasette istikrarın korunması her zaman 
olduğundan daha önemlidir. Bu bilinçle 
hareket edecek ve dikkatimizi asla kaybet-
meyeceğiz. Öte yandan Avrupa Birliği yo-
lundaki kararlı ve iyimser yürüyüşümüzü 
de her geçen gün gayretimizi arttırarak sür-
düreceğiz. Önümüzdeki kısa zaman içinde 
bir yandan uyum yasalarını tamamlamak 
ve uygulamadaki eksiklerimizi gidermek, 
bir yandan da Avrupalı dostlarımızla diya-
logumuzu geliştirmek için çaba göstermek 
zorunluluğumuz vardır.

Biliyorsunuz Kıbrıs’ta dün bir referandum 
yapıldı. Kıbrıs’ta yaşayan iki halk sandık 
başına giderek, demokrasinin bir gereği 
olarak Annan Planı hakkında özgür ira-
delerini ortaya koydular. Bugün itibariyle 
adada Kıbrıslı Türklerin iradelerini Plan’a 
“evet” yönünde, Rumların ise “hayır” 
yönünde koydukları anlaşılıyor. Sizlerin 
huzurunuzda referandum sonuçlarını de-
mokratik bir olgunlukla karşıladığımızı ve 
her iki halkın sandığa yansıyan iradesine 
de saygı duyduğumuzu ifade etmek isti-
yorum. Bu sonuçların Kıbrıs için hayırlı 
olmasını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Referandum sonuçlarına saygı göstermek-
le birlikte, beklentimizin bundan farklı bir 
sonucun ortaya çıkması yönünde olduğu-
nu da gizleyecek değilim. Gönül, adada 
yaşayan her iki halk da adada kalıcı ve 
adil bir barışa zemin hazırlayacağını ümit 
ettiğimiz Annan Planı’na evet demelerini 
isterdi. Bu noktada, Kıbrıs Türk halkının 
iyi niyetli ve barıştan yana tavrının bütün 
dünya tarafından hakkaniyet çerçevesinde 
değerlendirileceğinden kuşku duymuyo-
rum.

Son Annan Planı ile ilgili müzakerelerin 
başından sonuna kadar Türk tarafının 
Kıbrıs’ta çözüm isteyen, yapıcı ve aktif 
taraf olduğu su götürmez bir gerçektir. Bu 
tavrımızın meselenin yıllara dayalı alışıl-
mış dengelerini değiştirdiği ve yıllar yılı 
çözümden kaçan taraf olmakla suçlanan 
Türk tarafının imajını tamamen değiştirdi-
ği dünya kamuoyunun ortak fikridir. Şim-
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di yapılması gereken, gerek Türkiye’nin, 
gerek KKTC’nin barış yolunda attığı bu 
büyük adıma, uluslararası camianın aynı 
sıcak yaklaşımla karşılık vermesidir. Rum 
tarafının Annan Planı’na hayır demesinin, 
Türk tarafının baştan beri ortaya koyduğu 
yapıcı gayreti görünmez hale getirmesi 
mümkün değildir.

Kıbrıs’ta taşlar yerinden oynamıştır ve 
bugünden sonra Kıbrıs hakkında söz söy-
leyecek herkes bu yeni tabloyu hesaba 
katarak konuşması gerekecektir. Lehimize 
şekillenen bu yeni tabloyu diplomasimiz 
açısından son derece önemli ve ileri bir 
adım olarak görüyoruz. AB ile müzakere-
lerin doğrudan şartı olmayan bu önemli 
konuda, Türk tarafı olarak attığımız 
pozitif adımların Türkiye hanesine yeni 
artı puanlar yazdırmasını bekliyoruz. 
AB’nin sahip olduğu öz değerler açısından 
Türkiye’nin son dönemde ortaya koyduğu 
yaklaşımın, daha önceki dönemlerle far-
kını netleştirmek bir şart ve yükümlülük 
haline gelmiştir. Bu beklentilerimizin AB 
zemininde hak ettiği karşılığı bulacağına 
inancımız tamdır.

Değerli arkadaşlarım...

Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda 
bizim gösterdiğimiz yaklaşımı benim-
semeyen, böyle demokratik bir süreçte 
centilmenlik dışı davranışlar sergileyen 
çevrelerin referandum sonucundan gerek-
li dersi almış olmalarını ümit ediyorum. 
Hiç kimsenin toplumsal iradeye ipotek 
koymak, ülkesini herkesten daha fazla 
sevdiğini söylemek gibi bir hakkı yoktur. 

Demokrasiye tahammül edemeyen, halk 
iradesini içine sindiremeyenler maksatla-
rını hamasi söylemlerin arkasına gizleme 
kurnazlığını bırakmalıdır. Kıbrıs Türk hal-
kının sandığa yansıttığı irade, özellikle yıl-
lar yılı çözümsüzlüğü çözüm bilen zihni-
yetler tarafından iyi değerlendirilmelidir.

Biz o iradeyi dikkate alıyor ve toplumun 
iradesini demokrasinin tartışılması müm-
kün olmayan temel değeri olarak görüyo-
ruz. İşte bu anlayışımızdır ki, Türkiye’yi 
ve KKTC’yi uluslararası camia nezdinde 
pozitif taraf haline getirmiştir. Ben refe-
randumla birlikte açılan yeni sayfanın 
hayırlı sonuçlar getireceğine inanıyorum. 
Türkiye’nin Başbakanı olarak, her durum-
da ve her şart altında Kıbrıslı kardeşleri-
mizin yanında olacağımızı ve davalarını 
davamız bileceğimizi bir kere daha ifade 
ediyorum. Bu hissiyatla sözlerime son ve-
riyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı maka-
mında ziyaret ediyordu. Erdoğan, Saraç-
hane’deki Büyükşehir Belediyesi Başkan-
lık Sarayı’na gelişinde, Başkan Topbaş 
tarafından törenle karşılanıyordu. Topbaş, 
Erdoğan’a bir demet çiçek verirken, be-
lediye çalışanları da camlardan karanfil 
atıyorlardı. Başbakan Erdoğan, daha sonra 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Özel 
Anı Defteri’ni imzalıyordu. 

Başbakan Erdoğan, Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ile yaptığı basına kapalı gö-
rüşmenin ardından, giriş katındaki tören 
salonuna geliyordu. Burada bir konuşma 
yapan Erdoğan, sözlerine tören salonunda 
bulunanların uzun süren alkışları ara-
sında başlıyordu. ‘‘Sevgili hemşerilerim, 
vatandaşlarım, basın mensupları, 5 yıl 5 
ay 21 günden sonra ilk defa İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı çatısı altında 
sizleri farklı bir kimlikle görüyor, farklı bir 
kimlikle sizlerle konuşuyorum’’ diyerek 
sözlerine başlayan Erdoğan, 5 yıl önce bu 
çatı altında İstanbul Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı, bugün ise Başbakan olarak 
bulunduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle 
sürdürüyordu:

‘‘Bu 5 yıl 5 ay 21 günden sonra Türkiye’de 
özellikle demokratikleşme yolunda çok 
şeyler değişti. AB’ye bundan yıllar önce 
sadece ekonomik şartlarımız değişecek, 
yaşam standardımız ekonomik açıdan 
gelişecek diye bakıyorduk. Ama bugün en-
teresan bir şey var. Benim halkım, benim 
insanım, bugün öyle bakmıyor. Bugün, 
insan hakları açısından çok daha farklı 
imkanları, gelişimi yakalayacağız diye de-
ğerlendiriyor. Özgürlükler açısından daha 
farklı imkanlara ulaşacağız, örgütlenme 
açısından daha farklı imkanları yakalaya-
cağız diye bakıyor. Dünyayla demokratik-
leşme sürecinde, tam demokrasiye ilerle-
me, ulaşma bakımından çok daha farklı 
bir zemini yakalayacağız diye bakıyor. Gel-
diğimiz noktada şunu biliyorum ki, hayat 
iniş ve çıkışlarla, güzelliklerle dolu. Bu, 
aynı zamanda kaderin de güzellikleri. İşte 
bir taraftan hapse girersiniz, öbür taraftan 
çıkar bu makama gelirsiniz. Bu sadece Tay-

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ı Ziyaret

İstanbul | 27 Nisan 2004 
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yip Erdoğan’ın kader çizgisi değil, bunu 
bizden önce başkaları da yaşadı. Ülkem de, 
dünyanın değişik ülkeleri de yaşadı. Yarın 
ne olacak bunu kimse bilemez.’’

Partisinin yerel seçimlerde oyunu daha 
da artırdığını hatırlatan Erdoğan, bunun 
olumlu bir gelişme ve seyir olduğunu anla-
tarak, şöyle devam ediyordu:

‘‘Ben inanıyorum daha iyi olacak. Şimdi 
demokrasinin en önemli kurumları olan 
veya demokrasiyi uygulamada en önemli 
enstrümanlar olan belediyeler, yerel yö-
netimlerde farklı bir hizmeti halka ulaş-
tıracak. Bu hizmetlerle Türkiye, değişimi, 
dönüşümü, gelişimi nasıl yakalıyor bunu 
göreceksiniz, bunu göreceğiz. İstanbul, 
Türkiye’nin imaj kenti, vizyonudur. Vizyon 
kentimiz, aynen 1994’te başlattığımız o ça-
lışmalarla nasıl bir şantiye haline geldiyse, 
bundan sonra da İstanbul şantiye haline 
gelecektir, gelmelidir. Ve Türkiye’nin di-
ğer illerine örnek durumuna geçmelidir. 
Bunu her türlü alanda yapmalıyız. Altya-
pıda, üstyapıda, kültürel etkinlik ve akti-
vitelerde, turizmde... Kongre turizminde 
İstanbul, işin adeta motoru olmak duru-
mundadır. Bu adımları atacağız. İstanbul 
temizliğiyle, yeşiliyle, çevre anlayışıyla 
farklı bir konuma bu süreçte ulaşacak.’’

Tüm kurumlarla dayanışma içinde olacak-
larını, böylece ülkenin fiziki değişimini 
yakalayacaklarını kaydeden Erdoğan, 
‘‘Varoşlar ve merkez... Bu anlayışı yıkmak 
durumundayız. (Türkiye’nin varoşları ve 
merkezi) fikri yıkılacaktır. Her yer merkez 
olacaktır. Her yer merkezin güzelliklerine 

sahip olacaktır’’ diyordu. Erdoğan, bunun 
için bu yıl 100 bin konutun temelini ata-
rak hayata geçireceklerini belirterek, ker-
piç evlerde yaşayan vatandaşların olmadı-
ğı bir Türkiye istediklerini söylüyordu. 

Başbakan Erdoğan’a konuşmasının ardın-
dan Kadir Topbaş, Danimarkalı mimar 
Antoine Ignace Melling’in 1795 yılında 
çizdiği, Galata’dan tarihi yarımadanın 
resmedildiği orijinal bir tablo hediye edi-
yordu. 
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Değerli belediye başkanlarımız... sevgili 
arkadaşlar... Hepinizi en samimi duygula-
rımla selamlıyorum. 

Türkiye’yi yeniden imar etmek için çık-
tığınız bu kutlu yolda hepinize hayırlı ve 
bereketli çalışmalar diliyorum. Biliyorum 
ki hepiniz, milletimizin 28 Mart seçim-
lerinde gösterdiği büyük teveccühe layık 
olmak için kolları sıvadınız, bu ülkeyi 
doğusuyla batısıyla, güneyiyle kuzeyiyle 
geleceğe hazırlamak üzere çalışmaya baş-
ladınız. Sizlere yakışan, üstünüze aldığınız 
büyük millet sorumluluğunun gereği ola-
rak, görev sürenizin bir tek gününü, bir tek 
saatini boşa geçirmeden hizmet için gece 
gündüz çalışmaktır. Tek tek her birinizin 
bu yüce görevin mahiyetini iyi kavradığı-
nıza ve bu millete olan borcunuzu en iyi 
şekilde ödeyeceğinize bütün samimiyetim-
le inanıyorum.

28 Mart seçimleri, millete hizmet şiarına 
sadakatle bağlı olan AK Parti’nin, başka 
siyasi anlayışlardan farkının millet tara-
fından tescil 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 geç-
tikten sonra, bu milletin çok değerli vakti-
ni seçim sonuçlarıyla daha fazla almamız 
doğru olmaz. Bizler asıl başarının sandıkta 
sağlanan çoğunlukta değil; bu millete ve-
rilen hizmetlerin, bu ülke için üretilen de-
ğerlerin 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 en-
gelleri aşmak, milletin ihtiyaçlarına mut-
laka cevap vermek için bütün gücümüz ve 
enerjimizle gayret göstermek olacaktır.

Değerli arkadaşlar...

Hizmete talip olan kişinin, aslında zor-
luklara, sıkıntılara, yorgunluklara talip 
olduğunu bilmesi lazım... Ben siyasetçinin 
bahane ve mazeret üretmek gibi bir hakkı 
olduğuna asla inanmıyorum. Görevlerini-
zin zor ve ağır olduğunun bilinci içerisin-

AK Parti Belediye Başkanları 
Toplantısı

Ankara | 30 Nisan 2004 
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deyim. Ancak başarmak ve Türkiye’nin bir 
uçtan bir uca bütün illerini ve ilçelerini 
çağa yakışan bir gelişme standardına ka-
vuşturmalıyız. Millet bize olan inancını 
fazlasıyla gösterdi; şimdi sıra bizim onla-
rın bu güvenine layık olduğumuzu göster-
memize geldi.

İnsanımıza hizmet konusunda AK Partili 
hiçbir arkadaşımdan asla mazeret duymak 
istemiyorum. Tıkandığınız noktada gelin 
çözümü birlikte arayalım; ancak şunu bi-
lin ki, mazeret üretmek için tükettiğimiz 
zaman ve enerjiyle, her engeli aşacak hal 
çareleri rahatlıkla bulunabilir. Bir me-
seleye “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 
mutlaka bir yolunu bulur. Buna karşılık is-
teksiz, heyecansız ve tembel bir kişinin en 
büyük serveti de mazeretleridir. Yakasında 
AK Parti rozeti taşıyan hiçbir arkadaşımın 
böyle beyhude bir servete sahip olmak iste-
yeceğine ihtimal vermiyorum.

Sevgili başkanlar...

Defaatle söylediğim gibi sizlerin temel yü-
kümlülüğünüz, bu milletin ihtiyaçlarına 
cevap verecek proje ve hizmetleri üretmek, 
sorumlu olduğunuz bölgeyi aşkla şevkle 
imar etmektir. Ancak benim sizlerden 
bir başka beklentim daha var: Sizlerden 
Türkiye’nin siyaset birikimine, demokrasi 
kültürüne ve insanımızın gelecek idealle-

rine kişiliğinizle, fikirlerinizle ve üslubu-
nuzla yeni açılımlar getirmenizi bekliyo-
rum. Asla unutmayınız ki sizler, bir ilin, 
bir ilçenin, bir beldenin bütün insanlarını 
temsil ediyorsunuz. 

Yine asla aklınızdan çıkarmayınız ki sizler, 
bulunduğunuz o bölgelerde, Türkiye’yi 
adil ve kalkınmış bir geleceğe taşıma mis-
yonunu 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 ülke-
ye katacağı dinamizm, pek çok sorunun 
kendiliğinden çözülmesini ve kalkınma 
programımızın yeni bir ivme kazanmasını 
beraberinde getirecektir. Gelin bizlere des-
tek olun, bu medeniyet yürüyüşünü el ele 
gönül gönüle birlikte sürdürelim, bu mille-
tin yüzünü birlikte güldürelim.

Değerli arkadaşlarım...

Bir seçilmiş için, özellikle de bir belediye 
başkanı için en büyük tehlike koltuk sev-
dasıdır. Asla koltuklarınızla muhabbetini-
zi 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 
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ihtimal vermiyorum. Buna imkan buldu-
ğunuz takdirde kendinize “Ben ne yapıyo-
rum? Bu vakti milletin hangi hizmetinden 
çalıyorum” diye sormanız lazım... 

Sizler yerel yönetimlerde hizmet üretmek 
üzere yapılanmış bir topluluğun lideri ol-
duğunuzun 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 yaptığını sormalıdır. Bu muhasebeyi 
yapmayanların ve oturduğu koltuğun ta-
pusunu 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 kapıl-
mayınız. Eğer sadakatle görevinizi yapar, bu 
milletin hayır duasını alacak hizmetler orta-
ya 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 çekinmeyin. Elde olanın en 
fazlasıyla yardımınıza koşacağımızdan şüp-
heniz 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 olacaksı-
nız. Bunun anlamı bugüne kadar merkezi 
yönetimin hanesinde yazılı bulunan so-
rumlulukların bir kısmının da yerel yöne-
timlere yazılacak olmasıdır. Vatandaşları-
mızla yollarınız eskisinden çok daha fazla 
kesişecek, çok daha fazla iç içe olacaksınız. 
Dolayısıyla hemşerilerinizin sizlerden 
beklentileri de hem artacak, hem çeşitle-
necek. Bu süreçte bir yandan hizmetlerin 
en iyi şekilde yürütülmesine ve sistemin 
oturmasına çalışırken, bir yandan da de-
mokrasiye sonuna kadar riayet edecek, 
katılımcılığa açık olacaksınız.

Bilin ki, herhangi bir belediyemizde ay-
rımcılığa ya da haksızlığa uğratıldığını 
ifade eden bir vatandaşımızın hamisi ben 
olacağım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-
ları arasında eşitlik ve adalet ölçüsünde 
hizmet vermenizi, bugüne kadar ihmal 
edilmiş olanları diğerleriyle aynı standar-
da çıkarmak için azami gayret gösterme-
nizi istiyorum. Zengin fakir, o kökenden 
bu kökenden, o mezhepten şu mezhepten, 
o partiden bu partiden gibi, medeniyet an-
layışımızı özünden yaralayacak ayrımların 
bizim kitabımızda yeri yoktur, olamaz da...

Her bir vatandaşımıza, bu ülkeye hiz-
met eden canlardan bir can, bu ülkeye 
zenginlik katan renklerden bir renk diye 
bakacak, hepsini bu sıcaklıkla sevece-
ğiz. Kimseye ayrımcılık yapmayacağız, 
kimseyi kayırmayacağız, adaletten zerre 
kadar sapmayacağız. Bize emanet edilen 
mülkün, millete ait olduğunu aklımızdan 
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ve vicdanımızdan hiçbir zaman çıkarma-
yacağız. Ben bütün arkadaşlarımın bütün 
bu söylediğim noktalarda son derece has-
sas, son derece liyakat sahibi, son derece 
güvenilir olduğuna bütün samimiyetimle 
inanıyorum.

Bizlerin ve özellikle de milletimizin güve-
nini boşa çıkarmayacağınızdan eminim. 
Türkiye’yi köşe bucak imar etmek ve gele-
ceğe hazırlamak niyetiyle başlattığımız bu 
büyük hizmet yarışında hepinize başarılar 
diliyorum, Allah yardımcınız olsun diyo-
rum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli milletvekilleri... sevgili arkadaş-
lar... Hepinizi en derin sevgi ve saygılarım-
la selamlıyorum. Bir grup toplantısında 
daha sizlerle birlikte olma fırsatı bulmuş 
olmanın mutluluğu içindeyim. 

Biliyorsunuz, iç siyaset ve ekonomi her 
zaman gündemimizde önemli yer tutma-
sına rağmen, son zamanlarda dış politika 
konuları birinciliği kimseye kaptırmıyor. 
Annan Planı hakkındaki referandum ne-
deniyle son birkaç haftadır gündemimiz-
deki ilk sırayı Kıbrıs meselesine verdik. 
Referandumun ardından, adada yeni 
şartlar ortaya çıktı ve bugüne kadar yapı-
lan bütün hesapları değiştirecek yeni bir 
değerler dengesi kuruldu. 

Bu yeni tablo, inanıyorum ki, 30 yıllık Kıb-
rıs anlaşmazlığı tarihi boyunca ülkemizi 
ilk defa avantajlı taraf haline getiren bir 
tablodur. Ortaya gelen netice ile Türkiye 
kendi açısından “ikinci en iyi”yi yakalamış 
ve dünyanın her yerinde doğru adımı ka-
rarlılıkla atan taraf olarak tescil edilmiştir. 
Annan Planı çerçevesinde KKTC yönetimi 
ile birlikte uzun zamandır sürdürdüğü-
müz kapsamlı, etkin ve çok yönlü diplo-

matik çabalar bu önemli aşamanın ger-
çekleştirilmesinde temel faktör olmuştur. 
Bu çabalar sonucunda Türkiye ve KKTC, 
bütün dünyaya Kıbrıs’ta adil ve kalıcı barı-
şı isteyen tarafın Türk tarafı olduğunu açık 
ve net olarak göstermişlerdir. 24 Nisan 
2004 günü gerçekleştirilen referandum, 
bu gerçeğin tarih sayfalarına silinmez 
şekilde kaydedilmesini sağlamıştır. Gerek 
Türkiye, gerekse KKTC açısından bugün 
geldiğimiz nokta, referandum öncesiyle 
karşılaştırılamayacak kadar avantajlı ve 
iyimser bir noktadır.

Bu gerçekten hareketle öncelikli olarak 
Kıbrıs’a uygulanan tecrit politikalarının 
bir an önce kaldırılmasını hedefleyen yeni 
bir Kıbrıs stratejisi geliştirilmiştir. Umut 
ediyoruz ki KKTC’yi ekonomik anlamda 
rahatlatacak diplomatik adımların ardın-
dan daha da iyimser sonuçları getirecek 
yeni bir dönem başlayacaktır. Şunu açıkça 
ifade edeyim ki, Kıbrıs’ta asıl diplomatik 
mücadele şimdi başlıyor. Bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da güzel bir 
takım çalışması yürüterek, ilgili bütün 
zeminlerde tam saha presle diplomatik 
baskı uygulayacağız. Bugün itibariyle ada-
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da kendisini savunma pozisyonunda olan 
taraf biz değiliz. Futbol tabiriyle “oyunu 
rakip sahaya yıkmış” vaziyetteyiz, kalesini 
savunmak durumunda olan taraf artık 
karşı taraftır. Elbette oyunun sahada oy-
nanması, hakemin de maçı adil bir şekilde 
yönetmesi gerekiyor. Bizim centilmenliği-
miz ortada, açıkça belli ki kusurlu hareketi 
yapan taraf da biz değiliz. Bu şartlar altın-
da, uluslar arası tüm odakları, dostlarımızı 
ve müttefiklerimizi, “iyi oynayan kazan-
sın” prensibinin gereğini yerine getirmeye 
davet ediyoruz.

Değerli milletvekilleri...

Bu yılın Aralık ayında biliyorsunuz 
Türkiye’nin AB üyeliği yolculuğunun en 
önemli durağına ulaşmış olacağız. Kuvvet-
le umuyoruz ki, bu tarih AB’nin Türkiye 
ile müzakerelere başlama takvimini en 
makul ve adaletli şekilde belirleyeceği ta-
rih olacaktır. Türkiye devleti ve milletiyle 
AB üyeliği konusundaki istek ve iradesini 
açıkça ortaya koymuş, bu konuda atması 
gereken adımları atmış ve kararlılıkla yeni 
adımlar atmaya devam edeceğini beyan 
etmiştir. Gerek AB idealinin özünde temsil 
ettiği değerler, gerek yaşama kalitesinin 
yükseltilmesi konusundaki arayışlar ba-
kımından AB’nin Türkiye’yi daha fazla 
bekletmesinin yanlış ve haksız olacağına 
inanıyoruz.

Bu yönde alınacak menfi bir karar, hem 
iradesini Avrupa Birliği değerleri yönünde 
oluşturmuş Türk insanını hayal kırıklığına 
uğratacak, hem de birliğin felsefi temelini 
onarılamayacak biçimde zedeleyecektir. 

Avrupalı dostlarımızın büyük gayretler ve 
mücadelelerle oluşturulmuş bir değerler 
bütününü parçalayacak bir yanlışlık içine 
gireceklerine ihtimal vermiyoruz. Bu çer-
çeveden bakınca Aralık 2004’te asıl büyük 
sınavı bizim değil, Avrupa Birliği’nin vere-
ceği rahatlıkla görülebilir. Eğer AB bizim 
isteğimiz doğrultusunda bir karar oluştu-
ramaz ise; Türkiye, sahip olduğu büyük po-
tansiyelle akacağı yeni bir mecra bulmakta 
zorluk çekmeyecektir.

Ancak Türkiye’yi gösterdiği büyük uyum 
gayretine rağmen dışarıda bırakacak olan 
bir AB, o tarihten sonra bir daha Avrupa 
ideallerinden bahsetmekte büyük güçlük 
çekecektir. Türkiye’nin bugün hala uyum 
konusunda eksikleri yok mu? Elbette var. 
Ancak hem bu eksikleri kapatmak için 
önümüzde bir vakit var, hem de daha 
önemlisi toplumun açıkça ortaya koydu-
ğu ortak iradesi var. Biz üstümüze düşeni 
bugüne kadar yaptığımız gibi yapmaya 
devam edeceğiz. Bu sınavdan alnımızın 
akıyla çıkmak konusunda da kendimize 
güveniyoruz. Avrupa Birliği de eğer kendi 
sınavından başarıyla çıkar ve aslolanın 
AB’nin temsil ettiği insanlık değerleri ol-
duğunu ortaya koyarsa tarihi adım atılır, 
böylece her iki taraf da kazanmış olur. 
Şunu unutmamak gerekir ki, Türkiye’nin 
AB üyesi olmakla elde edeceği kazançlar 
ne kadar değerliyse, AB’nin bu beraberlik-
ten kazancı da bir o kadar değerli olacaktır.

Değerli milletvekilleri...

Türkiye AB üyeliği istikametinde üzerine 
düşen yükümlülükleri yerine getirmeye 
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kararlıdır. Bu konuda güçlü bir siyasi ve 
toplumsal irade mevcuttur. Bu çerçevede 
8. anayasa değişikliği paketi Meclis gün-
demindedir. Haziran ayında yayınlanacak 
olan İlerleme Raporu öncesinde, inşallah 
bu değişiklik paketini de yüce Meclis’in 
iradesiyle hayata geçireceğiz. Getirdiği-
miz anayasa değişikliği paketi, sadece AB 
ile müzakerelere başlamanın bir gereği 
olarak görülmemeli, Türkiye’nin ivme ka-
zanan demokratikleşme sürecinde gerekli 
bir adım olarak ele alınmalıdır. Hukuki 
yapımızın AB normlarına uygun hale ge-
tirilmesi, bir amaca yönelik araç şeklinde 
algılanmamalı, evrensel standartları yaka-
layan demokratik bir Türkiye idealimizin 
tamamlayıcı adımları olarak değerlendiril-
melidir. Bizim esas amacımız, Türkiye’dir, 
aziz milletimizdir. Bu ülke ve bu millet her 
şeyin en iyisine layıktır.

Değerli arkadaşlarım...

Bazıları, siz bu demokratikleşme adımları-
nı atıyorsunuz ama AB Aralık 2004’te size 
müzakere tarihi vermeyecek şeklinde bir 
mütalaa ileri sürüyorlar. Peki, varsayalım ki 
müzakere tarihi verilmedi. Bu adımları attık 
diye zarar mı edeceğiz? Biz tam demokrasi-
yi, temel hak ve özgürlükleri, daha iyi işleyen 
bir hukuk devletini kimin için istiyoruz? Bu 
millet için, bu ülke için değil mi?

Şunu açıkça ifade edeyim ki biz böyle 
laf olsun diye yapılan değerlendirmelere 
itibar etmiyoruz. Türkiye AB içinde ya da 
dışında demokratik rejimini en ileri stan-
dartlara kavuşturacaktır. Üstelik Türkiye, 
AB ile müzakerelere başlama noktasında 

büyük mesafe kat etmiş ve üzerine düşen 
yükümlülükleri büyük oranda yerine ge-
tirmiştir. Burada bir kez daha vurgulamak 
istiyorum; Türkiye’nin AB üyeliği, yalnızca 
Türkiye’nin yararına bir gelişme olma-
yacaktır. Aynı zamanda, AB’nin küresel 
hedefleri açısından da belirleyici bir eşik 
olacaktır. Geçtiğimiz hafta yeni katılım-
larla birlikte genişleyen ve hedeflerini de 
genişleten Avrupa Birliği, eksik parçayı da 
yerine koyarak geleceğin Avrupa fotoğrafı-
nı tamamlamalıdır.

Dublin’de yaptığımız görüşmelerde 
Türkiye’nin bu bütünlük içinde taşıdığı 
anlamı ve değeri Avrupalı dostlarımıza 
da uzun uzun anlattık. Avrupa gelece-
ğin dünyasına yön verecek bir küresel 
güç olarak var olacaksa, bu bütün içinde 
Türkiye’nin anlamı istisnai bir derinlik 
taşıyacaktır. Aksi ihtimal, Avrupa Birliği’ni 
anlam ve derinlik olarak zaafa uğratacak 
olan ihtimaldir. Biz, Aralık 2004’te AB ile 
müzakerelere başlama hususunda gerçek-
çi bir iyimserlik içindeyiz. Tereddüde ya 
da endişeye kapılmak için ortada somut 
bir sebep de görmüyoruz. Bugüne kadar 
AB’ye uyum paketleri Meclis gündemine 
geldiğinde muhalefet yapıcı bir tutum 
sergilemiştir. Bu konudaki katkıları için 
kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. 
Bugünden sonra da aynı tavrın devam ede-
ceğini, iktidarı ve muhalefetiyle demokra-
simizi daha ileriye taşıyacak adımları hep 
birlikte atacağımızı ümit ediyorum.

Elbette her konuda ayrı doğrultuda dü-
şünmeyeceğiz ve demokratik sınırlar 
içinde aramızda bazı anlaşmazlıklar da 
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yaşanacaktır. Ancak sonunda en iyi nokta-
ya varılacağına, Türkiye için, Türkiye’nin 
geleceği için en iyi olanın hayata geçirile-
ceğine bütün samimiyetimle inanıyorum. 
Türkiye çözümsüzlükleri siyasetin tek 
gerçeği haline getiren ve ülke menfaatle-
rini gözden kaçıran eski çatışmacı siyaset 
anlayışlarından çok çekmiştir. İnşallah bu 
Meclis, demokratik mücadelesini sonuna 
kadar yapan, ancak ülke menfaatlerini 
koruma noktasında bir bütün haline gelen 
sorumlu siyaset anlayışlarının çatısı olma-
ya devam edecektir. Çünkü hedef tektir; 
hepimiz Cumhuriyetimizin 100. yılına 
yakışacak bir ülke inşa etmenin gayreti 
içerisindeyiz. 

Sıkıntılarından arınan, kronik problem-
lerinin üstüne cesaretle giden ve nihayet 
her geçen günü bir öncekinden biraz daha 
ileride yaşamayı seçen bir Türkiye iradesi-
ni paylaşıyoruz. Bu noktada herkesin üze-
rine düşen sorumluluğun ağırlığına vâkıf 
olduğundan şüphe duymuyorum. Değerli 
arkadaşlarım... Biliyorsunuz Cumhuriyet 
tarihimiz boyunca 3 kez gerçekleştirilmiş 
olan İzmir İktisat Kongresi’nin dördüncü-
sünü Türkiye İktisat Kongresi adıyla yarın 
başlatacağız.

Bu kongreyi, bu kongreden çıkacak sonuç-
ları ve katılımcılarımızın ortaya koyacak-
ları ekonomik açılımları hükümet olarak 
çok önemsediğimizi ifade etmek istiyo-
rum. Yeni bir ruhla geleceğe doğru koşar 
adım yola çıkmış bulunan Türkiye’nin, 
bu medeniyet yolculuğu boyunca izleye-
ceği ekonomik rota, bu kongreyle birlikte 
daha belirgin hale gelecek, güç ve heyecan 

kazanacaktır. Böyle önemli bir toplantı 
öncesi, ekonomiden iyi haberler gelmeye 
de devam ediyor. Dün açıklanan Nisan ayı 
enflasyon rakamları, ekonomimizde yüzü-
müzü güldüren gelişmelerin devam ettiği-
ni gösteriyor. DİE’nin açıkladığı rakamlara 
göre, Nisan ayında yıllık enflasyon toptan 
eşya fiyatlarında yüzde 8.91, tüketici fiyat-
larında yüzde 10.18 olmuştur. Bu verilere 
göre Nisan’da bir önceki aya göre TEFE 
yüzde 2.65, TÜFE yüzde 0.59 artmış olu-
yor ki, bu durum ekonomik programımı-
zın hedeflerimiz doğrultusunda ilerleme 
kaydetmeye devam ettiğini gösteriyor. 
Nisan ayı itibariyle yıllık enflasyon, toptan 
eşyada geçen yılın aynı ayının 26.17 puan, 
tüketici fiyatlarında ise 19.27 puan altın-
dadır.

Bunlar 4. Türkiye İktisat Kongresi ön-
cesinde Türkiye’nin geleceğine dönük 
umutlarımızı tazeleyen, şevkimizi arttıran 
haberlerdir. İnşallah Türkiye bu minval 
üzere yürümeye kararlılıkla devam ede-
cek, yakın geleceğin önemli bir ekonomi 
gücü olarak dünyadaki ağırlığını sürekli 
arttıracaktır. Türkiye İktisat Kongresi’nin 
hayırlı olmasını ve yeni ufuklar açmasını 
temenni ediyor, hepinize sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyorum. 
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Değerli milletvekilleri... sevgili arkadaş-
lar... Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum.

Türkiye’nin müzmin hale gelmiş problem-
lerini çözmek, ekonomiyi tümüyle gelişme 
rotasına oturtmak ve milletimize nefes 

aldırmak için bütün enerjimizi ortaya ko-
yarak her alanda çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Ne Türkiye’yi aydınlık yarınlarına 
taşıma konusundaki kararlılığımızda, ne 
ekonomimizin yakaladığı gelişme çizgisini 
kaybetmeme noktasındaki dikkatimizde 
bir eksilme yoktur ve olmayacaktır. İnşal-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı 

Ankara | 11 Mayıs 2004 
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lah önümüze koyduğumuz hedefler doğ-
rultusunda, herhangi bir sapma yaşanma-
dan ilerlemeye devam edeceğiz.

Kötümserlik yaymaya, kriz havası es-
tirmeye çalışan çevrelerin heveslerinin 
kursaklarında kalacağından da endişeniz 
olmasın. Bundan daha bir buçuk yıl önce 
içinde çırpındığımız kriz bataklığını hiç 
kimse aklından çıkarmamalıdır. 3 Kasım 
2002 tarihinde devraldığımız şartlar, dibe 
vurmuş bir ekonominin, kapanmış kepenk-
lerin, durmuş tezgahların, umutları sön-
müş insanların ve çökmüş piyasaların acı 
tablosunu yansıtıyordu. Böyle bir tabloyu 
devraldık ve milletimizin büyük desteğini 
yanımıza alarak, dikkatle, kararlılıkla, çok 
kısa bir zaman içinde bu ekonomiyi yeni-
den nefes alır hale getirdik. Bugün Türkiye, 
ekonomisiyle AB standartlarını yakalama 
hedefine kilitlenmiş durumdadır.

Ekonomik göstergelerdeki güzel gelişme-
ler devam ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz 
hafta İzmir’de 4. İktisat Kongresi’nin ger-
çekleştirdik. Orada Türk ekonomisinin 
çözüm gerektiren sorunları ve yeni vizyo-
nu masaya yatırıldı. Çok sayıda yerli ve ya-
bancı ekonomist ve uzmanla, konu enine 
boyuna değerlendirildi. Ortaya çıkan so-
nuçlar Türkiye’nin ekonomik gidişatının 
sevindirici bir noktaya doğru olduğunu 
açıkça ortaya koymuştur. 

Bu Kongre vesilesiyle bazı hassasiyetlerin 
dile getirilmesi ve henüz istediğimiz ölçü-
de iyileşme kaydedemediğimiz bazı nokta-
lara dikkat çekilmesi de tabiidir. Zaten İk-
tisat Kongresi’ni düzenlememizin amacı, 

mevcut durum hakkında müspet ve menfi 
bütün görüşlerin açıkça dile getirilmesine 
ve konunun etraflıca değerlendirilmesine 
zemin hazırlamaktı. Bu amaç gerçekleş-
miştir. Hükümet olarak bu kongreden 
çıkan sonuçları dikkatle not ettiğimizi 
ve ortaya konan değerli fikirlerden en iyi 
şekilde faydalanacağımızı özellikle ifade 
etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Bir süredir, ABD Merkez Bankası’nın fa-
izleri arttıracağı beklentisi sebebiyle, Tür-
kiye gibi yükselen piyasa ekonomilerinde 
bazı etkilenmeler yaşanmıştır. Özellikle 
döviz kurları ve faiz oranlarında yaşanan 
artışlar ile hisse senetleri fiyatlarındaki 
gerilemeler bu etkilenmeler neticesinde 
meydana gelmiştir. Ancak bütün bu ge-
lişmelerin, Türkiye gibi özgüvenini ka-
zanmış ve makro ekonomik dengelerini 
önemli ölçüde yerine oturtmuş ülkeler 
için olumsuz sonuçlar üretmesini bekle-
memek gerekir. Son göstergeler, ülkemizin 
temel ekonomik ve mali durumundaki 
iyileşmenin sürdüğünü, piyasalarımızın 
moral dayanıklılığının artmış olduğunu 
ve ekonomimizin artık şoklara karşı çok 
daha dayanıklı hale geldiğini açıkça ortaya 
koymaktadır.

Hükümet olarak mali disiplinin korun-
ması konusunda son derece kararlı ol-
duğumuzu bir kere daha vurgulamak 
istiyorum. Bu anlayışla yürüttüğümüz 
politikaların sonucu olarak geçen yıl faiz 
dışı fazlanın Gayri Safi Milli Hasıla’ya 
oranı yüzde 6’yı aşmıştır. Bu rakam Türk 
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ekonomisi için bir ilktir. Bu yıl sonu itiba-
riyle Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 6.5’i 
düzeyinde belirlenen faiz dışı fazla hedefi-
ne ulaşılması konusunda Hükümetimizin 
kararlılığı tamdır. 

Önümüzdeki yıllarda da, kamu borç stoku-
nun düşmeye devam etmesini sağlayacak 
yüksek faiz dışı fazla uygulamasına devam 
edilecektir. Uluslararası Para Fonu ile eko-
nomik programa ilişkin gözden geçirme 
çalışmaları başarı ile sürdürülmektedir. 
Uluslararası Para Fonu ile 2005 ve sonrası 
döneme ilişkin çalışmalar, güven ortamını 
daha da güçlendirecek bir formatta devam 
ettirilecektir. Milletimizin yıllar yılı belini 
büken enflasyon illetini dizginlemek ve 
tek haneli rakamlara indirmek konusunda 
da çok önemli mesafeler aldık, almaya da 
devam ediyoruz. Enflasyonda yıl sonu için 
belirlediğimiz hedefi tutturabileceğimiz 
şimdiden görünmektedir.

Keza büyüme hedef lerimizde de 2003 
yılında elde ettiğimiz tarihi başarıyı sür-
dürme kararlılığımız devam etmektedir. 
Hiç kimsenin endişesi olmasın; Türkiye 
kalkınma yolunda adımlarını hızlandı-
rarak sürdürmeye devam edecektir. Yılın 
ilk ayları itibariyle cari işlemler açığının 
beklenenin bir miktar üstünde gerçek-
leştiği doğrudur. Ancak aynı dönemde 
sermaye girişinde önemli miktarlarda 
artış kaydedilmiş, Merkez Bankası re-
zervleri üzerinde de herhangi bir olum-
suz etki oluşmamıştır.  Önümüzdeki 
dönem için beklentimiz, döviz kurların-
daki yükselme ve dünya ekonomisindeki 
canlanmaya bağlı olarak cari işlemler 

açığındaki bu artışın yavaşlaması doğ-
rultusundadır.

Değerli milletvekilleri...

Ekonomide yaşanan canlanma, meselelere 
ön yargılı bakmayı alışkanlık haline geti-
renler dışında herkes tarafından rahatlıkla 
görülebilecek düzeydedir. Bakınız yılın 
ilk dört ayında gerçekleştirilen ihracat 20 
milyar doları zorlayan bir artış göstermiş-
tir. Sadece Nisan ayında gerçekleştirilen 
ihracatımız 5.3 milyar dolara ulaşmıştır ki, 
bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 42.8 seviyesinde bir artışı ifade et-
mektedir. Yine sanayi üretimi, Mart ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.9 
oranında artmıştır. Özellikle turizm gelir-
lerimizdeki artış, program hedeflerimizin 
önemli ölçüde üzerindedir.

Bunlar ayağa kalkan ve hedeflerine doğru 
koşar adım ilerlemekte olan bir ekonomi-
nin işaretleridir. Bir yandan bu kazanım-
ları kalıcı hale getirecek politikaları oluş-
tururken, öte yandan ülkemizin çehresini 
değiştirecek dev projeleri hayata geçirme-
yi de ihmal etmiyoruz. Biliyorsunuz geç-
tiğimiz Pazar günü Marmaray Projesi Tüp 
Geçidinin temelini attık. Her gün 1 milyon 
insana hizmet verecek ve yoğun İstanbul 
trafiğine rahatlık getirecek olan bu proje, 
58 metrelik derinliğiyle dünyanın en derin 
tüp geçidi olarak tarihe geçecektir. Bunlar 
Türkiye’nin yüz akı olacak, ufkunu açacak 
projelerdir. Bunlar yaşama standardımızı 
yükseltecek projelerdir. Bunlar AB üyeliği 
hedefine doğru kararlı adımlarla yürü-
mekte olan Türkiye’nin, iradesini değişim 
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ve ilerleme yönünde ortaya koyduğunu 
ispat eden projelerdir. Ben Türkiye’nin he-
pimizin özlediği yarınlara yaklaşmakta ol-
duğundan en ufak bir kuşku duymuyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Biliyorsunuz geçen hafta tarihi bir adım 
atarak son dönemde sıcak ilişkiler içinde 
olduğumuz komşu ülke Yunanistan’ı ziya-
ret ettik. Düşününüz, yıllar boyunca aynı 
denizin iki kıyısında komşu olarak yaşadı-
ğımız bir ülkeye başbakan seviyesinde tam 
16 yıldır bir ziyaret gerçekleştirilmemiş. 
Peki bu sorunlar nasıl çözülecek, aynı 
denizin iki yanında neredeyse ortak bir ha-
yatı paylaşan bu iki ülke nasıl kaynaşacak? 
Buradan açıkça ifade ediyorum; Türkiye 
bundan böyle, komşularından başlamak 
üzere bütün ülkelerle, iyi niyet ve barış 
ekseninde gelişen bir değerler diplomasisi 
dönemi başlatmıştır.

Yunanistan’a yaptığımız ziyaret bu çerçe-
vede atılmış bir ilk adımdır. İlişkilerimizi 
her alanda geliştirmek ve stratejik ve ticari 
işbirliği içinde olmak konusunda, her iki 
tarafta da güçlü bir irade bulunduğu, bu 
ziyaretle bir kere daha ortaya çıkmıştır. Bu 
ziyaretimizde, Yunanistan’da çok faydalı 
temaslarda bulunduk ve iki ülke arasında 
tarihte yaşanmış problemlerin bugünkü 
ilişkileri gölgelememesi noktasında tam 
bir mutabakata vardık. Bize AB yolunda 
Türkiye’ye var olan desteklerini arttırarak 
sürdüreceklerinin sözünü verdiler. Yine 
bu seyahatimizde, elli iki yıldır ilk defa, 
Batı Trakya’ya Başbakan seviyesinde bir 
ziyaret gerçekleştirdik. Oradaki kardeş-

lerimizle hasret giderdik, gözlerindeki 
ışığı, yüreklerindeki heyecanı samimiyetle 
paylaştık. Sizlere de hepsinin gönül dolusu 
selamlarını, dualarını getirdik.

Değerli milletvekilleri...

Biliyorsunuz Meclis Komisyonu tarafın-
dan kabul edilen Yükseköğretim yasa ta-
sarısı konusunda kamuoyunda bazı tartış-
malar yaşanıyor. Yükseköğretim meselesi, 
Türkiye’nin yeni bir meselesi değil... 20 yılı 
aşkın bir süredir bu mesele Türkiye’nin 
gündeminde yer işgal etmektedir. Yükse-
köğretim sistemimizin yeniden düzen-
lenmesi ve çağın gereklerine uygun hale 
getirilmesi hususunda hem meselenin 
tarafları arasında, hem de toplum katında 
geniş bir mutabakat teşekkül etmiştir. Hü-
kümetimiz bu meselenin mevcut mutaba-
kat zemininde çözülebilmesi için 17 aydır 
samimi bir gayret gösteriyor. 

Bu süreçte, bütün tarafların katkısına açık 
bir tartışma ortamı oluşturmaya azami 
gayret sarf ettik. Yükseköğretim Kurumu 
ve Üniversitelerarası Kurul ile bu 17 aylık 
süreçte yaptığımız görüşmelerde hep ya-
pıcı bir tavır sergiledik. Üniversite içinde 
meselenin enine boyuna tartışılması, ay-
rıntılı anketlerle bütün üniversite camia-
sının eğilim ve görüşlerinin belirlenmesi 
için bizden peş peşe zaman istediler; mem-
nuniyetle kabul ettik, bekledik... Üniversi-
tenin meseleye gerçekçi bir şekilde sahip 
çıkması için uygun bir zemin hazırladık. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönde-
rilen kanun tasarısı da Üniversitelerarası 
Kurul temsilcileriyle Milli Eğitim Bakanlı-
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ğı ve Başbakanlık bürokratlarının mutaba-
katına dayalı bir metindir.

Böyle bir mutabakatın olmadığı yönünde-
ki iddialara bürokratlarımız, konumları 
gereği bir cevap vermemiş olsa da, hadi-
senin şahidi olarak ben Başbakan sıfatıyla 
bu mutabakatın varlığını kamuoyuna 
buradan açıklıyorum. Yükseköğretim sis-
temi de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
düzenleyebileceği alanlardan biridir. Bu 
alanı Meclis iradesinin dışında tutma 
gayretlerini demokratik tasavvur çerçe-
vesinde anlamak da, anlamlandırmak da 
mümkün değildir. Yükseköğretime ilişkin 
yasa tasarısı, diğer bütün yasa tasarıları 
gibi aynı demokratik ve hukuki süreçler 
izlenerek Meclis kararıyla şekillenecek bir 
tasarıdır.

Türkiye’de demokratik sistem nasıl işleme-
si gerekiyorsa öyle işleyecek. Parlamenter 
sistem bütün kurum ve kurallarıyla yü-
rüyecek. Yüksek öğretime ilişkin kanun 
tasarısı da anayasal düzen ve parlamenter 
süreçler içinde neticelendirilecek. Türki-
ye Büyük Millet Meclisi, demokratik bir 
yasama meclisidir. Milli irade, bu yüce 
Meclis’in çatısı altında tecessüm etmek-
tedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
iradesi, milletin iradesidir.

Değerli milletvekilleri...

Demokrasinin, demokratik meşruiyetin 
birbirini tamamlayan iki unsuru mevcut-
tur. Bunlardan biri şekil, diğeri muhteva 
unsurudur. Şekil unsuru, demokratik 
rejim içinde yer alan bütün aktörlerin 

uymak zorunda oldukları hukuki-teknik 
süreçleri ifade eder. Sistem içindeki or-
ganlar, kurumlar ve toplumsal aktörler, bu 
hukuki-teknik prosedürlere riayet etmez-
lerse meşru zeminin dışına çıkmış olurlar. 
Muhteva unsuru ise toplumsal iradenin, 
millet iradesinin, demokratik rejimin asli 
ve belirleyici öğesi olmasına işaret eder. 
Parlamento ve hükümet millet iradesine 
göre şekillenir ve milletin taleplerine göre 
hareket eder.

Türkiye, şekle ve muhtevaya ilişkin un-
surlarıyla birlikte demokrasisini işletecek 
tarihi tecrübeye ve fikri olgunluğa sahip 
büyük bir ülkedir, bundan kimsenin 
şüphesi olmasın. Cumhuriyetimizin 100. 
yılına yaklaştığımız ve Avrupa Birliği he-
define doğru süratle yol aldığımız bu tarihi 
konjonktürde, herkesin aynı sorumlulukla 
hareket edeceğine inanıyoruz.

Değerli arkadaşlarım...

3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra Türki-
ye bir istikrar ortamı yakalamıştır ve bu is-
tikrar ortamı günden güne pekişmektedir. 
Hükümetimiz Türkiye’nin yapısal ve kon-
jonktürel problemlerini çözme konusunda 
kararlıdır. Kararlılığımızın temeli, Türkiye 
sevdamızdır. Demokratikleşme ve ekono-
mi alanında attığımız adımlar, Türkiye’nin 
ve milletimizin aydınlık geleceği içindir. 
Demokrasiye sahip çıkmak ve sorumluluk 
duygusuyla hareket etmek hepimizin gö-
revidir. 

Unutmayalım ki, ekonomik istikrar, ancak 
demokratik bir düzen içinde korunabilir. 
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Sağlıklı bir demokratik işleyiş olmadan, 
sürdürülebilir bir ekonomik gelişme sağla-
namaz. Türkiye, demokratik açılımlarıyla; 
ekonomik istikrarıyla; aktif barış diplo-
masisiyle bölgesinin yükselen yıldızıdır. 
Artık bütün dünya görüyor ve söylüyor: 
Türkiye’nin önü açılmıştır. Bu sözlerle 
konuşmama son veriyor, hepinizi sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum.
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Sevgili gençler... büyük Türkiye’nin aydın-
lık yarınları... Hepinizi en güzel duygula-
rımla selamlıyor, gözlerinizden öpüyorum. 
Bu güzel günde sizlerle bir arada olmak-
tan, sizlerin arasında bu güzel heyecanla 
tazelenmekten çok büyük bir mutluluk ve 
heyecan duyduğumu bilmenizi istiyorum.

Karşımdaki şu güzel topluluğa bakarken, 
biliniz ki Türkiye’nin güçlü ve müreffeh 
yarınlarını görüyorum. Sizlerin gözleri-
nizdeki ışıltı, bütün samimiyetimle söy-
lüyorum ki, hayalini kurduğum aydınlık 
Türkiye’nin müjdecisi, ışığıdır. Ben bu 
ülkenin büyük tarihsel birikimine ne ka-

AK Parti Gençlik Şöleni 

Gaziantep | 18 Mayıs 2004 
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dar inanıyorsam, bu ülkenin gençlerinin 
geleceği inşa etme konusundaki büyük 
potansiyeline de o kadar inanıyor, güve-
niyorum. Sizler de bu ülkeye inanmaktan, 
bu milletin başka hiçbir millette olmayan 
büyük var olma gücüne güvenmekten asla 
vazgeçmeyiniz.

Bakınız daha bundan sadece 18 ay önce 
Türkiye ekonomik olarak dibe vurmuş, 
devlet iflas etme noktasına gelmiş, yöne-
timler kendi siyasi krizleriyle çalkalanır 
vaziyetteydi. Bu ülkede yaşayan hemen 
herkesin, özellikle de siz gençlerimizin 
ülkenin geleceğine dair bütün umutları 
kırılmıştı. Bütün dünya Türkiye’nin artık 
bu karanlıktan kolay kolay çıkamayacağını 
söylüyordu. Ama ne oldu? Bu millet tari-
hin her döneminde olduğu gibi var olma 
iradesini yeniden ortaya koydu, geleceğine 
sahip çıktı ve düştüğü yerden başı dik bir 
şekilde ayağa kalkmayı başardı. Hem de 18 
ay gibi kısa bir zaman içinde... Şunu açıkça 
ifade edeyim ki dünya yüzünde bu iradeyi 
bu kadar açık bir şekilde ortaya koyup, bu 
kadar büyük bir medeniyet direnci ortaya 
koyacak çok az millet vardır; o milletler-
den biri de bizim yüce milletimizdir.

Sevgili gençler...

Öyle karanlık bir noktadan, umutların 
yeniden tazelendiği, hayallerin yeniden 
kurulduğu, hedeflerin yeniden belirlen-
diği ve geleceğin yeniden aydınlanmaya 
başladığı bugünlere gelmek hiç de kolay 
değildir. Ben bu millete, bu ülkenin büyük 
gücüne inanıyorum derken kastettiğim 
şey, işte bu tarihi değiştirme iradesidir. 

Sizler böyle yüce bir milletin geleceği ol-
duğunuzu, şartlar ne olursa olsun hiçbir 
zaman akıllarınızdan da yüreklerinizden 
de çıkarmayınız. Sizin başaramayacağınız 
hiçbir şey, varamayacağınız hiçbir hedef 
yok, kendinize sonuna kadar güveniniz. 
En az benim sizlere güvendiğim kadar gü-
veniniz.

Şimdi ,  bu tarihi  kavşakta ,  s iz lerin 
Türkiye’nin geleceğine yön vermek adına 
çok önemli bir şansınız var. O şansınız 
Türkiye’de genç fikirlerin iktidarda olma-
sıdır. Yani sizler iktidardasınız. Türkiye, 
dünyanın bugün eriştiği barış ve değişim 
ideallerini içinde barındıran demokrasiye 
sonuna kadar bağlı bir siyaset anlayışı 
tarafından yönetilmektedir. O anlayışı be-
nimsemiş bir Başbakan olarak, gelecekte 
aynı idealleri onurla taşıyacak olan siz-
lere açık yüreklilikle şu sözü veriyorum: 
Türkiye bir daha asla köhne yönetim an-
layışlarına ve demode zihniyetlere teslim 
edilmeyecektir. Türkiye bir daha asla 
geleceğinden taviz vermeyecek, dünyanın 
gittiği yönün aksine yürümeyecektir.

Bu yüzdendir ki, en çok sizlere güveni-
yoruz ve en çok da sizlerin enerjinize, 
fikirlerinize, desteğinize ihtiyaç duyuyo-
ruz. Geleceğin aydınlık fikirleri adına, 
Türkiye’nin çağdaş uygarlık seviyesinin 
üstüne çıkması adına ve kendi değerleri-
mizden ilham alarak daha güçlü bir mede-
niyet fikrine ulaşmamız adına bizleri zor-
layınız. Bu ülkenin gelecek yolculuğunda 
değişim ve demokrasi fikrinin lokomotifi 
sizler olunuz. Büyük Atatürk’ün “Yurtta 
sulh, cihanda sulh” sözünü kendinize şiar 
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edininiz ve bu ideali dünyaya da her ve-
sileyle ilan ediniz. Bu konuda kendinizi 
geliştirmeyi de ihmal etmeyin. Vaktinizi 
dünün yanlışlarını eleştirerek heba et-
meyiniz, geleceğin düşüncesini, yarınları 
şekillendirecek felsefeyi inşa edin.

Unutmayınız; bu ülke nasıl günü gelip 
bize emanet edildiyse, yine bir gün sizlere 
de emanet edilecektir. O gün çok uzakta 
değildir, hepiniz tek tek bu onurlu yükü 
yüklenmeye, bu hayırlı görevi üstlenmeye 
hazır olun. Memleket meseleleriyle ilgile-
niniz, sorunların çözümü için bizlerle bir-
likte kafa yorun. Kalkınmamıza ve sosyal 
standartlarımızın yükselmesine projeleri-
nizle destek olun. Bu güzel ülkeye, bu yüce 
millete borcunuzu yarınlarımıza sahip 
çıkarak ödeyin. Benim bu konuda en ufak 
bir endişem bile yoktur.

Sizlerin şekillendirdiğiniz bir geleceğin, 
sizlerin gerçekleştirdiğiniz Türkiye hedef-
lerinin bugün bu ülke için kurduğumuz 
hayallerin çok daha ötesine geçeceğini bili-
yorum. Bu duyguyu gönlümde taşıyorum. 
Sizler, umutlarını evlatlarına bağlamış bu 
fedakar milletin yüzünü kara çıkarmaya-
cak değerlere fazlasıyla sahipsiniz. Allah 
sizlerin de, geleceğin büyük Türkiye’sinin 
de yolunu ve bahtını açık etsin.

Değerli arkadaşlarım...

Dünya büyük bir hızla değişiyor ve geli-
şiyor. Bu değişim ve yenilenmeyi belki 
de en yakından sizler izliyorsunuz. Ülke 
olarak önümüzde bir AB üyeliği hedefi var. 
Biliyorsunuz bu yılın sonunda Türkiye’nin 

üyeliğinin müzakereye açılıp açılmaya-
cağına karar verilecek. Bu konuda gön-
lümüzden geçen kararın ayniyle gerçeğe 
dönüşeceğinden çok umutluyuz. Ancak 
bizim temel amacımız AB üyeliği hedefini 
aşan bir gelecek perspektifi oluşturmak ve 
ona uygun bir ilerleme stratejisi geliştir-
mektir. AB üyeliği Türkiye’nin adil ve kal-
kınmış bir ülke olarak ortaya koyduğu viz-
yon için temel araçlardan sadece biridir.

Biz uyum yasaları çerçevesinde yaptığımız 
çalışmalarla, aslında ülkemizin çehresi-
ni çağa uygun bir şekilde değiştirmenin 
mücadelesini veriyoruz. Siyasi ve ekono-
mik açıdan Türkiye’nin gelecek trenini 
yakalamasını sağlayacak yapısal atılımı 
gerçekleştirmek uğraşındayız. Bu konuda 
en büyük desteği de sizlerden alıyoruz. 
Türkiye’nin gelecek vizyonu adına taleple-
rinizi seslendirmeye meşru olmak kaydıy-
la her zeminde devam ediniz. Bizler her za-
man yanınızdayız. Bu hissiyatla hepinize 
sevgilerimi sunuyor, Gençlik Bayramınızı 
coşkuyla kutluyorum.
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Değerli arkadaşlarım… Hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.

Türkiye’nin biriken sorunlarını çözüme 
kavuşturmak için hiç bir sorun alanını ih-
mal etmeden temel düzenlemeler yapıyo-
ruz. 2004 yılının ilk dört ayında ortaya çı-

kan tablo bu yılın ülkemiz için 2003’e göre 
çok daha istikrarlı bir büyüme yılı olacağı-
nı gösteriyor. Aldığımız tedbirler sonucu 
sanayici, yatırımcı artık daha net olarak 
önünü görebiliyor, toplum artık daha fazla 
özgüvenini kazanmış bulunuyor. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı 

Ankara | 25 Mayıs 2004 
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Toplumun önüne koyduğumuz hedefleri 
geri adım atmadan, tereddüt gösterme-
den gerçekleştiriyoruz. Demokrasi başta 
olmak üzere ekonominin, siyasetin, kamu 
düzeninin sarsılan dengeleri yerli yerine 
oturuyor. Alınan mesafe bütün alanlarda 
hissediliyor ve toplumu durdurmak iste-
yen yanlış gündemler artık yankı bulmu-
yor, halkın gündeminde yer almıyor. Yola 
çıkarken söylediğimiz gibi Türkiye’yi gir-
diği büyüme yolunda tökezletme çabaları 
beyhude çabalar ve çırpınışlar olarak kalı-
yor. Toplumun aklı ve vicdanı en doğru, en 
sahici ayarlamayı kendiliğinden yapıyor. 

Kimsenin gücü bu millet ayarını bozmaya 
yetmeyecektir. Ülke olarak geldiğimiz nok-
tadan sadece daha ileriye gitmenin hesabı 
içindeyiz. Demokrasi ve hukuk devletinin 
şemsiyesi altında bütün vatandaşlarımızın 
yüreği ısınıncaya kadar, vatandaşlarımızla 
el ele koşmaya devam edeceğiz. Her vatan-
daşımızın hukukunu korumak için canla 
başla çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlar…

Ekonomi politikalarımızın sosyal ayağını 
sağlam tutmaya özen gösteriyoruz. Top-
lumun hükümetimizden en önemli talep-
lerinden biri de budur. Bu yüzden sağlık 
sektöründen tarım sektörüne, esnaf ve 
sanatkarımızın durumundan sanayicimi-
ze kadar bütün alanlarda kalıcı tedbirler 
ve iyileştirmeler yapıyoruz. Eşgüdüme, 
koordinasyona, dil ve hedef birliğine, üret-
tiğimiz politikaların birbirini tamamlar ni-
telikte olmasına büyük özen gösteriyoruz. 

Bildiğiniz gibi, ekonomi yönetiminde et-
kinlik ve odaklaşmanın sağlanması için 
Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz Dev-
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Abdullatif Şener’in başkanlığında geçen 
hafta ilk toplantısını yaptı. Bu kurulumuz, 
ekonomik alanlarla doğrudan ilgili bakan-
larımız başta olmak üzere, ekonomi bürok-
rasisiyle sıkı bir işbirliği içinde çalışacak 
ve haftalık değerlendirmelerle ekonomiyi 
takip edecek. Alınan kararların takibi ve 
sonuçlarının değerlendirilmesi ise Ba-
kanlar Kurulumuzca gerçekleştirilecektir. 
Bu kurulun dikkatle çalışacağına, orta ve 
uzun vadeli perspektiflerle hükümetimi-
zin ürettiği politikalara önemli katkılarda 
bulunacağına inanıyorum.

Biz kısa vadeli, günü kurtaran değil uzun 
vadeli projeksiyonlar içinde siyaset üret-
meliyiz. Ürettiğimiz siyaset topluma fayda 
olarak dönmeli ve toplum bizimle ne ka-
zandığını kolayca hesap edebilmelidir. Hu-
kuk devleti ya da demokrasi sadece politik 
nutuklarda değil, eczane kapısından, has-
tane kapısından, okul kapısından, belediye 
kapısından, karakoldan içeri girerken de 
görülebilir, dokunulabilir olmalıdır. Sosyal 
hukuk devleti, vatandaşlarının hukukunu 
önceleyen; mevzuatı, bürokrasiyi değil, 
hızlı ve zamanında hizmeti esas alan, her-
kese rekabet hakkı tanıyan devlettir.

Biz bu adımları atıyoruz. Günlük haya-
tımızın en önemli iki kalemi ilaç ve ha-
berleşmede büyük indirimler sağlıyoruz. 
Sağlık Bakanlığımız bugüne kadar keyfi 
veya sübjektif olarak belirlenen bir kronik 
yaraya parmak bastı. İlaç fiyatları sübjektif 
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kriterlere göre değil, objektif kriterlere 
göre yeniden düzenlendi. Sağlık Bakan-
lığımız bünyesinde İlaç Fiyat Edindirme 
Komisyonu oluşturuldu ve ilk hamlede 
ilaç fiyatlarında yüzde 20’ye yakın bir indi-
rim sağlandı. Yapılan düzenlemeyle farklı 
ilaçlarda yüzde 80’den yüzde 8’e kadar 
indirim sağlanıyor. 1984 yılından bu yana 
dövizin hep artacağı varsayılarak başıboş 
bırakılan ilaç sektöründe şeffaf bir karar-
nameyle yeni bir kriter getirildi.

1 4  N i s a n  2 0 0 4  t a r i h l i  İ l a ç  F i y a t 
Kararnamesi’yle döviz fiyatlarındaki 
düşüş ihtimali de ilaç fiyatlarına düşüş 
olarak yansıyabilecektir. Yani ilaçta AB ül-
kelerindeki en düşük fiyat kriter olarak alı-
nıyor. Mesela, astım tedavisinde kullanılan 
Salbutam’ın ilacı fiyatı yüzde 50 azalarak 
26 milyon 565 bin liradan 13 milyon 270 
bin liraya, Parkinson ilacı Permax yüzde 
80 ucuzlayarak 14 milyon 570 bin liradan 
2 milyon 900 bin liraya, antibiyotik olarak 
kullanılan Kefsid yüzde 68.4 ucuzlayarak 
4 milyon 350 bin liraya, kolesterol düşürü-
cü olarak kullanılan Zocor adlı ilaç yüzde 
76.3 ucuzlayarak 46 milyon 98 bin liradan 
10 milyon 920 bin liraya inecektir. Yaptığı-
mız tahminlere göre sadece bu düzenleme 
ülkemize 500 milyon dolarlık bir tasarruf 
imkanı sunacaktır. 

Diğer taraftan döviz kurundaki yüzde 10-
15’lik artışın, her zaman olduğu gibi bu-
gün de ilaçta belli bir fiyat artışı getirmesi 
doğaldır. Ancak, bu kimilerince “önce in-
dirim sonra zam” şeklinde değerlendirilen 
bir artış değildir. Önceki uygulamada da 
fiyatlar dövize endeksliydi şimdide dövize 

endeksli. Ayrıca önceden dövize endeksli 
olarak 40 Milyonluk bir ilaçta % 10 artış 
olduğunda 4 Milyon ilave edilirken, şimdi 
aynı ilaç 10 Milyona inmiş ise sadece 1 
Milyonluk artış olacaktır.

Değerli milletvekilleri...

Türkiye’nin 3 Kasım 2002 tarihinden bu 
yana yaşadığı büyük değişim ve yenilen-
meyi sağduyu sahibi herkes rahatlıkla 
görebiliyor. Görmek istemeyenleri de bu 
ülkenin lehine olmayan karamsarlıkları 
ile baş başa bırakıyoruz. Çünkü bizim 
Türkiye’yi adil ve kalkınmış yarınlarına 
kavuşturmak gibi çok önemli bir görevi-
miz var. Biz bu ülkeyi felaket tellallığı ya-
parak, ah vah ederek bir yere götüremeye-
ceğimizin farkındayız. Konuşmak yerine 
ileriye doğru adımlar atmak, dert yanmak 
yerine dertleri çözmek için çalışıyoruz.

Bakınız geçtiğimiz hafta telekomünikas-
yon alanında Türkiye’nin bilgi toplumu 
olma hedefine çok önemli ivme kazandı-
racak bir adım attık. Bildiğiniz gibi 406 
sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda 
telekomünikasyon alanındaki tekeli 
2003 yılı sonunda kaldırmıştık. Geçti-
ğimiz hafta hükümetimizin bu yöndeki 
iradesini açıkça ortaya koyarak sektörde 
serbestleşmeyi realize ettik. Böylece bu 
millete vermiş olduğumuz sözlerden 
birini daha gerçekleştirerek, telekomüni-
kasyon sektörünü tüm alanlarıyla reka-
bete açtık. Bu rekabetin bir gereği olarak 
şu anda telefon hizmeti sunmak üzere 27 
özel şirkete telekomünikasyon ruhsatı 
vermiş durumdayız. 
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Peki piyasanın serbestleşmesi ne getire-
cek? Bir kere, piyasaya daha fazla oyun-
cunun girmesiyle birlikte sektör büyüye-
cek ve ekonomimize her anlamda ilave 
değer kazandırılacak. Böylelikle belirle-
diğimiz ekonomik hedef lerin yakalan-
masında önemli kolaylıklar sağlanacak. 
Serbestleşmenin bizden önce yaşandığı 
ülkelere baktığımızda, telekomünikas-
yon sektörünün ülke ekonomisi içeri-
sindeki yerinin önemli ölçüde artmış 
olduğunu görüyoruz. Bu gelişmelerin 
ülkemizde de yaşanması için, hükümeti-
miz gerekli kararlılığı göstermiş; teleko-
münikasyon tüm alanlarıyla birlikte tam 
liberalize edilmiştir.

Yeni şirketlerin hizmet sunmaya başla-
masıyla birlikte halkımız kaliteli ve ucuz 
hizmet alacak, artan rekabet telefon fa-
turalarına büyük miktarlarda rahatlama 
getirecek. Yani bu serbestleşmenin asıl 
faydasını yıllardan beri telefon fatura-
larından canı yanan tüketiciler görecek. 
Oluşan bu yeni şartlarda Türk Telekom 
da rekabetin gereklerini yerine getirerek 
hizmetlerinde ucuzluk sağlayacak, yeni 
yeni hizmetlerle teknolojideki öncülü-
ğünü koruyacak. Ayrıca geçen yıl Türk 
Telekom, özellikle ihtilaflı konuların çö-
zülmesi, alacaklarının tahsilatı ve gider-
lerdeki önemli azalmalar sonucu 2002 
ile karşılaştırıldığında % 60’lık bir kar 
artışı sağlamıştır. 2003 yılında bu kuru-
luşumuzun net kârı 1.6 katrilyondur. İn-
şallah aynı şekilde devam ederek 2004’te 
hep birlikte daha da büyük hedef lere 
koşacağız, koşuyoruz.

Değerli arkadaşlarım...

Hükümet olarak milletimizin her kesi-
minin sorunlarına aynı hassasiyet çer-
çevesinde yaklaşıyor ve imkanlar çerçe-
vesinde bu sorunların en kısa zamanda 
çözümü için gayret sarf ediyoruz. Nüfu-
sumuzun yüzde 35’inin ekmeğini kazan-
dığı tarım kesiminin geliştirilmesine ise 
hayati bir önem atfediyoruz. Bu konuda 
yıllar yılı uygulanan vurdumduymaz po-
litikalar, tarımsal üretimi sürekli gerilet-
miş; çiftçimizi, köylümüzü, hayvancımızı 
muhtaç hale getirmiştir. Biz göreve geldi-
ğimiz günden beri bu büyük ihmali sona 
erdirmenin hesaplarını, planlamalarını 
yapıyoruz. Reel şartlar içerisinde değer-
lendirmek kaydıyla, Türkiye’nin tarımsal 
üretim çıtasını potansiyeliyle orantılı bir 
seviyeye çıkarmayı temel hedeflerimiz-
den biri sayıyoruz.

2003 yılı içinde zor durumdaki çiftçimizi, 
köylümüzü, hayvancımızı rahatlatacak 
bazı tedbirler aldık. Destekleme kredileri, 
kredi borçlarının yeniden yapılandırılma-
sı, mazot indirimi gibi pek çok uygulamayı 
hayata geçirerek tarım kesimimize biraz 
nefes aldırdık. Tabii birikmiş onca prob-
lemin bu kadar kısa zamanda tamamen 
ortadan kaldırılması mümkün olmuyor. 
Ancak kendileriyle sık sık beraber oluyo-
ruz; çiftçilerimiz, köylülerimiz, hayvancı-
larımız, bugün kendilerini yoksulluğa terk 
etmeyecek bir hükümetin görev başında 
olduğunu çok iyi biliyorlar. Biz de hükü-
met olarak tarım sektörünün sorunlarına 
çözüm getirmeden, geleceğe dönük strate-
jiler oluşturup, bunları uygulamaya geçir-
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meden kalkınma yolunda alabileceğimiz 
bir mesafe olmadığını biliyoruz.

Bu sebeple başta Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığımız olmak üzere bütün arka-
daşlarımızla birlikte tarım sektörümüzü 
kalkındıracak tedbirleri alıyor, planlama-
ları yapıyoruz. Türkiye’nin önümüzdeki 
dönemde uygulayacağı tarım stratejileri 
çerçevesinde önümüze hedefler koyuyor 
ve bu hedeflere varmak için gerekli adım-
ları da kararlılıkla atıyoruz.

Değerli arkadaşlarım...

Biliyorsunuz, tarım kesimindeki insanları-
mızın beklediği 2003 yılı destekleme prim 
miktarlarını belirledik. Bu yıl, pamukta 
kilo başına 90 bin, ayçiçeğinde 110 bin, 
zeytinyağında 200 bin, soyada 115 bin, 
kanolada 120 bin TL prim ödemesi yapa-
cağız. Biz elimizdeki imkanları seferber 
ederek üreticimiz için en iyi şartları oluş-
turmaya çalışıyoruz. Prim ödemelerinde 
uluslararası fiyatlar esas alınarak dolar 
bazında % 26 ile % 59 oranında artış sağ-
lanmıştır. Bu kapsamda bu yıl toplam 282 
trilyon TL ödeme yapacağız. 

Ayrıca normal şartlarda her yıl prim öde-
meleri Ekim ayında gerçekleştirilirken 
bunu bu yıl daha erkene çekmek için çaba 
gösteriyoruz. Bu konuda üreticilerimizin 
başvurularını almaya başladık, kayıtlar 
30 Haziran’a kadar da devam edecek. Doğ-
rudan Gelir Desteği ödemelerinin kalan 
kısmının öngörülenden daha önceki bir 
tarihte ödenmesi konusunda da çalışmala-
rımız devam ediyor. Bildiğiniz gibi mazot 

desteği ödemelerinin 310 trilyon TL’lik 
kısmını daha önce ödemiştik. 344 trilyon 
liralık ikinci kısım ödemelerini de 3 Mayıs 
2004 itibariyle tamamlamış bulunuyoruz.

Besicilerimizin yıllardır sürdürülen yanlış 
politikaların ve ihmallerin sonucunda bü-
yük bir darboğaza girdiklerini biliyoruz. 
Onları bu darboğazdan çıkartabilmek 
için 23 Mayıs tarihinde bir tebliğ çıkarta-
rak, besicimize et teşvik primi ödenmesi 
esasını karara bağladık. Mevzuata uygun 
kombina ve kesimhanelerde kesimi ya-
pılan besi hayvanları için, karkas ağırlık 
üzerinden kg. başına 1 milyon TL ödemeye 
başladık. Yaş çay taban fiyatını kilo başına 
460 bin, destekleme primini ise 65 bin lira 
olmak üzere toplam 525 bin lira olarak be-
lirledik. Böylece yaş çay alım fiyatında % 
16.7’lik bir artış sağlayarak çay üreticimizi 
enflasyona karşı koruduk.

Değerli arkadaşlar...

Hükümetimizce tarım alanında başlatı-
lan heyecan verici bir projeden özellikle 
bahsetmek istiyorum. Üzülerek ifade 
ediyorum ki, 1 gram tohumun 1 gram 
altından daha pahalı olduğu sebzecilik 
sektöründe ülkemiz şu an itibariyle bü-
yük ölçüde dışa bağımlı durumdadır. Hü-
kümet olarak bu acı tabloyu değiştirmeyi 
boynumuzun borcu sayıyoruz. Bu amaçla 
geçtiğimiz hafta Tarım ve Köyişleri Ba-
kanlığımızın koordinasyonunda 5 üni-
versite, 5 araştırma enstitüsü ve 23 özel 
sektör tohumculuk kuruluşu bir araya 
geldiler. Başta bakanlığımız olmak üzere 
bu kurumlarımız arasında iş birliği esası-
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na dayanan bir Hibrit Tohumculuk Proje-
si başlatmış bulunuyoruz. Bu konuda çok 
kararlıyız; bugün, % 10 seviyesinde olan 
yerli Hibrit tohumluk payını 5 yıl içerisin-
de % 30’lara, 10 yıl içerisinde de % 70’lere 
mutlaka ulaştıracağız.

Bu sektöre hız vermek için geçtiğimiz 
aylarda çıkarttığımız Islahçı Hakları 
Yasası’nın da bu gelişmede çok açık bir 
rol oynayacağını ifade etmek istiyorum. 
Hükümetimizin önemle üzerinde dur-
duğu konulardan biri de tarımsal müca-
deledir. En öncelikli mücadele konusu 
de üreticimizi büyük zararlara uğratan 
süne ile mücadeledir. Bu konuda geçen 
yıl gösterilen başarılı performansın bu yıl 
daha da ileriye götürülmesi için her türlü 
önlem alınmış, bütün imkanlar seferber 
edilmiştir. 

Yaptığımız çalışmalarla su ürünleri ko-
nusunda da çok umut verici gelişmeler 
kaydediliyor. Göletlerimizin balıkçılığa 
açılması hususunda DSİ ile Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığımız arasında yürü-
tülen çalışmalar son aşamaya gelmiş 
bulunmaktadır. Toplum sağlığı ve gıda 
güvenliği açısından büyük önem arz eden 
gıdaların denetim ve kontrolünü tek elde 
toplayan Gıda Yasası, bu hafta içerisinde 
Meclis genel kurulumuzda görüşülecek-
tir. Bu yasa ile son günlerde kamuoyunda 
tartışılan genetik yapısı değiştirilmiş 
ürünler ile ekmek, et, süt ve diğer bütün 
ürünlerin gıda güvenliği açısından üre-
timden tüketime, tarladan sofraya dene-
timini katılımcı ve etkin şekilde sağlamış 
olacağız.

Değerli milletvekilleri...

Bu çatı altında yoğun bir yasama yılı geçir-
dik, geçirmeye de devam ediyoruz. Önü-
müzdeki günlerde Basın Kanunu, Ceza 
Kanunu, Yerel Yönetimler, Özürlüler, Aile 
Kurumu ve Kadının Statüsü ile ilgili dü-
zenlemeler de Meclis’te görüşülecek. Bü-
tün bu yasa çalışmaları Türkiye’nin gelece-
ğine yön verecek, ülkemizin ilerlemesi için 
ihtiyaç duyduğumuz çalışmalardır. Bu dü-
zenlemelerin her bir maddesine gereken 
önem ve dikkati gösterdiğinizi, Türkiye’yi 
çağdaş bir hukuki yapıya kavuşturacak bu 
büyük değişim için büyük gayretler gös-
terdiğinizi biliyorum. Bu gayretleriniz için 
hepinize teşekkür ediyorum.

Yakından bildiğiniz gibi bu yılın sonunda 
AB üyeliğimiz açısından son derece önem-
li bir karar ortaya çıkacaktır. AB ülkeleri-
nin Türkiye’nin hükümetimiz döneminde 
ortaya koyduğu samimi ve istekli gayretle-
ri hakkaniyetle değerlendireceğine inanı-
yoruz. Aralık ayında Türkiye’nin hak ettiği 
neticeyi alacağından son derece ümitliyiz, 
beklentimiz de bu doğrultudadır. Türkiye, 
geleceğin en güçlü, en müreffeh ve en ileri 
ülkelerinden biri olma yolunda her zemin-
de çıktığı yolu başarıyla tamamlayacaktır. 
Ancak Türkiye bütün bu adımları atarken, 
demokrasi ve barış değerlerinden de asla 
vazgeçmeyecektir. Bu sözlerle konuşma-
ma son veriyor, hepinize sevgiler, saygılar 
sunuyorum. 
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Değerli milletvekilleri… Sizlerin şahsında 
milletimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Takvim yaprakları Aralık ayına doğru 
ilerledikçe bizim AB mesaimiz de giderek 
yükselen bir tempoda artıyor. Bir yandan 
AB’ye uyum sürecinin gereklerini yerine 
getirmenin, diğer yandan Avrupalı dost-
larımızla temasları sıklaştırmanın yoğun 

gayreti içindeyiz. Geçtiğimiz hafta yaptı-
ğımız İngiltere ziyaretinde Türkiye’nin AB 
konusundaki kararlılığını bir kere daha 
ifade etme imkanı bulduk.

Bu dış temaslarımız sırasında müşahede 
ettiğimiz çok önemli bir husus var: Avru-
pa kıtasında artık Türkiye’nin AB’ye üye 
olup olmayacağı değil, müzakere sürecin-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı 

Ankara | 1 Haziran 2004 
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de nasıl bir performans göstereceği ko-
nuşuluyor. Gelinen bu nokta, Türkiye’nin 
bu yolda çok önemli mesafeler almış 
olduğunun açık göstergesidir. Türkiye 
son 18 ayda ortaya koyduğu aktif diplo-
masi ile bütün ön yargıları yıkmış, üyelik 
konusundaki kararlılığıyla AB ülkelerini 
etkilemeyi başarmıştır. 

Bu sonucun ortaya çıkmasında halkımızın 
AB üyeliği konusundaki açık ve net deste-
ği kadar; sizlerin bu çatı altında günler ve 
geceler boyu sürdürdüğünüz hummalı ça-
lışmaların payı da büyüktür. Aralık ayında 
bütün bu gayretlerin semeresini göreceği-
mize bütün samimiyetimle inanıyorum. 
Türkiye’nin gerek stratejik değeri, gerek 
ekonomik potansiyeli ve gerekse tarihsel 
birikimiyle Avrupa Birliği’ne neler katabi-
leceği, dünya kamuoyunda giderek daha 
yaygın bir biçimde anlaşılmaktadır.

Değerli milletvekilleri...

Her fırsatta söylüyoruz; Türkiye büyük 
bir ülkedir. Bir yanıyla Asya’nın, bir ya-
nıyla Akdeniz havzasının, bir yanıyla Orta 
Doğu’nun ve bir yanıyla da Avrupa’nın 
parçasıdır. Kültürel, etnik ve dinsel fark-
lılıklarla birbirinden ayrılan bu geniş 
coğrafyanın tek köprüsü, tek bileşkesi, tek 
bağıdır. Avrupa Birliği’ni bir kıta ittifakı 
olmaktan çıkarıp, dünyaya yön verecek 
bir değerler bütünü, bir uygarlık platfor-
mu haline getirecek olan imkan da budur. 
Türkiye’nin içinde bulunduğu Avrupa Bir-
liği ile, Türkiye’yi geri çeviren bir Avrupa 
Birliği asla aynı değerde ve güçte olamaz. 
Türkiye ile bütünleşmiş bir AB’nin dostluk 

ve barışa doğru yol alacak bir dünyaya 
kılavuzluk etmek gibi bir önceliği, bir ön-
cülüğü olacaktır.

Bu imkan AB için bir altın anahtardır. 
Çünkü Türkiye’nin üyesi olduğu bir Avru-
pa Birliği, temel yöneliminin uygarlaşma 
olduğunu kanıtlayacaktır. Türkiye, bugün 
üye yapılan ülkelerin hepsinin geçtiği 
yollardan geçmiş, uyum sürecinin gereği-
ni her alanda yerine getirmenin samimi 
gayretini göstermiştir. Uyum yasaları 
hızla çıkarılmış, yapısal düzenlemeler ha-
yata geçirilmiş, demokratik standartların 
yükseltilmesi konusunda da çok önemli 
adımlar atılmıştır. Müzakere sürecini baş-
latmaya engel teşkil edecek hiçbir gerekçe 
ve mazeret bırakılmamıştır. Bu noktadan 
sonra çıkabilecek bir negatif sonucun, 
dinsel ve kültürel farklılıklar dışında bir 
açıklaması olmayacaktır.

Doğrusu böyle bir sonuç beklemiyor ve 
bir değerler bütünü olarak gördüğümüz 
Avrupa Birliği’nin böyle anlaşılması güç 
bir karara imza atacağına inanmıyoruz. 
Şurası açıktır ki; Türkiye Cumhuriyeti sı-
navı geçmiş, Avrupa değerler bütününün 
bir parçası olmak konusundaki iradesini 
bütün unsurlarıyla gür bir şekilde ortaya 
koymuştur. Şimdi sıra Avrupa Birliği’nde-
dir. Avrupalı dostlarımız ya Türkiye’ye ka-
pıları açarak AB değerlerine inanmakta ne 
kadar samimi olduklarını gösterecekler ya 
da dünyanın geleceğinde çok önemli roller 
oynaması muhtemel bir değerler zeminini 
berhava edecekler.
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Kendileri de sıklıkla dile getiriyorlar ki, 
Türkiye’yi AB kapısından geri çevirmenin 
mantığa ve hakkaniyete sığan bir gerek-
çesi yoktur, olamaz. Türkiye’yi Avrupa 
Birliği’nin dışında bırakmak, olsa olsa yine 
bizzat Avrupa Birliği’ni zayıflatacak bir ka-
rar olacaktır. İnanıyorum AB ülkeleri ken-
di bindikleri dalı kesmeyecekler ve Aralık 
ayında atılacak ilk müzakere adımını hep 
birlikte kutlayacağız.

Değerli milletvekilleri...

Türkiye geleceğe dair planlarını tek seçe-
nekli planlara ipotek edecek bir ülke de-
ğildir. AB konusundaki kararlılığımızı her 
vesileyle dile getiriyor, ama bununla da 
yetinmeyip somut adımlar atıyoruz. Ancak 
bu yoğunlaşmamız, Türkiye’nin tek hede-
finin AB üyeliği müzakerelerine başlamak 
olduğu şeklinde algılanmamalıdır. Herkes 
bilmelidir ki Türkiye; kendi büyüklüğü-
nün farkında olan bir diplomatik güce ve 
itibara mutlaka ulaşacaktır. Daha bundan 
18 ay önce ekonomik krizlerle sarsılan, 
bütün piyasaları dibe vurmuş, enflasyonu 
tavan yapmış, siyaseti gözden düşmüş bir 
ülke idik. Bugün aradan 18 ay gibi çok kısa 
bir süre geçmiş olmasına rağmen dimdik 
ayaktayız, ekonomimizi rayına geri oturt-
tuk, enflasyonu dize getirdik, siyasete gü-
venilirliğini yeniden kazandırdık.

Bu sonuç sadece hükümet olarak bizim 
değil; canını dişine takarak geleceğini 
kurtarmaya ahdetmiş cefakar milleti-
mizin de eseridir. Türkiye devlet-millet 
bütünleşmesinden parlayan bu iradeyle 
bugün dünyanın 22. büyük ekonomisi ha-

line gelmiştir. Bu ülkeyi bu kadar kısa bir 
zaman içinde karanlıklardan aydınlıklara 
çıkaran gücü ve potansiyeli herkes iyi dü-
şünmelidir. Milletimizin bu büyük dina-
mizmini dikkate almayanlar, Türkiye’nin 
yakın bir gelecekte ulaştığı büyüklüğü 
gördüklerinde bu yaptıklarından çok piş-
man olabilirler.

Biz şu anda da Avrupa Birliği ülkeleri ile 
ekonomik ilişkilerimizi sürdürecek zemi-
ne sahibiz. Türkiye dünyanın her köşesiyle 
ekonomik ilişkilerini geliştirme imkanına 
sahip bir ülkedir. Avrupa Birliği’nin eko-
nomimize katacağı ilave değerleri elbette 
istiyoruz; ama bizi üyelik fikrine sevk eden 
asıl dinamik bu değildir. Bizim AB üyesi 
olmaktan asıl muradımız; gelişme yolunda 
Avrupa kıtasının birikimlerinden azami 
ölçüde faydalanmak ve kendi rengimizle 
Avrupa renklerini zenginleştirmektir. 
Böylesi beraberliklerin, dünyanın bugün 
en çok ihtiyaç duyduğu şey olan barış ve 
demokrasi kültürünün yaygınlaşmasında 
çok önemli işlevler üstlenebileceğine ina-
nıyoruz.

Avrupa kıtası; zamanın bizi getirdiği bu 
kritik kavşakta verebileceği en doğru 
cevabın ne olduğunu hassasiyetle düşün-
melidir. Türkiye, özünde temsil ettiği in-
sani değerler ve uygarlık yolundaki parlak 
hamleleriyle dünyanın yakın geleceğine 
damgasını vuracak bir konuma mutlaka 
ulaşacaktır. Bugün bu milletin aydınlık 
ideallerine inanmayanlar da, o günler gel-
diğinde kuruntularında ne kadar haksız 
olduklarını görecek ve üzülecekler. 
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Değerli arkadaşlarım...

Bizler içeride ve dışarıda ülkemizi yük-
seklere taşımak için çetin ve bir o kadar 
onurlu bir mücadele yürütüyoruz. İfti-
harla söyleyeyim ki, attığımız her adımda 
milletimizle birlikte, el eleyiz. Bu kutlu 
birliktelik, inşallah Türkiye’nin ertelenen 
rüyaları gerçekleşinceye kadar devam ede-
cektir. Türkiye’nin ertelenen rüyası tam 
bir demokrasidir, hukuktur, adalettir. Eği-
timden iş sahalarına, ekonomiden ulusla-
rarası ilişkilere kadar halkın rüyası haksız 
rekabetin önlenmesi, her alanda herkese 
fırsat ve imkan eşitliği sağlanmasıdır. 
Halkın bu arzusu gerçek olacak. Bu ülkeyi 
halkımızla birlikte güçlü ve müreffeh bir 
ülke kılacağız. 

Net olarak söylüyorum ki, devlet ile toplu-
mu her alanda buluşturacağız. Devlet ile 
toplum arasında yaralı alan kalmayacak. 
Türkiye, tarihi, stratejik önemine yaraşır bir 
itibar ve güç kazanmaktadır. Türkiye’nin 
dünyada kazandığı itibar, içeride kazandığı 
istikrar; gözlerinde ışık olmayan, halkla 
aynı yöne bakmayan, halka benzemeyen, 
halkın sevincini ve üzüntüsünü paylaşma-
yan bazılarını üzüyor. Zira demokrasiyi 
adalet değil, ayrıcalık olarak görüyorlar. 

Bunu üzülerek ifade ediyorum. Şu yüz-
den üzülerek ifade ediyorum: Önceki gün 
Oxford Üniversitesinde konuşurken ya 
da dün 88 ülkeden İstanbul’a gelen 1500 
gazeteciye hitaben demokrasi yolunda dev 
adımlar atan ülkemin tezlerini anlatırken, 
Ankara’dan gelen haberler bu üzüntümü 
besliyordu. Yüksek Öğretimle ilgili olarak 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin gön-
derdiği yasa Cumhurbaşkanlığından geri 
dönmüş, Cumhurbaşkanı yorumlarını da 
ekleyerek yasayı Meclise iade etmişti. 

Peki soruyorum şimdi ne oldu? Yirmi 
yıllık YÖK sorunu çözüldü mü? Çocukları-
mızın önündeki haksız rekabet aşıldı mı? 
Yoksul Anadolu çocuklarının önü açıldı 
mı? Sanayicimiz mi bundan kazanacak, 
ihracatımız mı artacak? Türkiye’nin mes-
leki eğitim sorunu mu, din devlet sorunu 
mu, eğitim sorunu mu çözülmüş oldu? 
Devletin kurumları arasında ihtilaf çıkara-
rak, halkın demokratik, insani taleplerini 
dondurarak, kehanetlerle, halkın bir bölü-
münü zan ve töhmet altında bırakmakla 
bu ülkeye iyilik mi yapıyoruz? Millet ira-
desini temsil eden Meclis çoğunluğunu kü-
çümsemekle istikrara mı hizmet ediyoruz? 

Cevap veriyorum: Hayır. Sözün burasında 
beklenen soruyu da hemen cevaplıyorum. 
Bu yasayı Cumhurbaşkanına geri gönder-
meyeceğiz. Biliyorum ki bu gelişme halkı-
mızı üzecektir. Bu yüzden hayalleri yıkılan 
bir milyon evladımızdan ve ailelerinden 
özür diliyorum. Onları kendi öz evlatlarım 
olarak görüyor ve söz veriyorum. Türkiye, 
bu adaletsizlikleri aşacaktır. Türkiye, genç-
lerimize layık olacaktır. 

Değerli milletvekilleri...

Sözün burasında milletim adına bir ger-
çeğin altını çiziyorum. Biz uluslararası 
arenalarda ne kadar coşkuyla ülkemizin 
başını göğe erdirmek istiyorsak, birileri de 
bu başarıdan rahatsızlık duyuyor. Bu ba-
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şarının bizim kâr hanemize yazılacağını, 
kalıcı olacağını düşündüklerinden midir, 
istikrarsız siyaset günlerinden kalma alış-
kanlıklardan mıdır bilemiyorum ama, mil-
letin sevinci kursağında kalsın diye sanki 
özel bir çaba sarf ediliyor. Onların kimlik-
leri ve sıfatları üzerinde durmuyorum. 

Demek istediğim şu: Türkiye’nin büyük 
yürüyüşüne zaman kaybettiriliyor. Bir 
bardak suda fırtına koparmak isteyenler 
bekledikleri fırtına kopmayınca vehimler, 
korkular, öcüler, heyulalar üretmeye çalı-
şıyorlar. Oysa hukuk devleti ve hukukun 
üstünlüğü hiç kimseye hukukun üstüne 
çıkma hakkı vermiyor. Hukuk devletinde 
hiçbir makam ve mevki hukukun üstünde 
değildir. Bizler ülkeyi yönetiyoruz; sadece 
ekonomiyi, sadece kamu düzenini yönet-
miyoruz. Bütün vatandaşlarımızın devlet-
le ilişkilerinden kendimizi sorumlu sayı-
yoruz. Bütün vatandaşlarımızın emanetini 
omuzlarımızda hissediyoruz.

Başkaları kendilerini, hukukun, milletin 
hatta devletin üstünde görebilir, kendile-
rini layüsel kabul edebilirler ama bizim 
yönetim anlayışımız bu değildir. Biz hal-
kımızla birlikte bu yola girerken siyaseti 
çatışma ve gerilim alanlarından kurta-
racağımızı söyledik. Bu yolda kararlıyız. 
Büyük mesafeler aldık, kalan mesafeleri 
de aşacağız. Elini vicdanına koyan herkes 
bu ülke için neler yaptığımızı görüyor. 
Türkiye’de hangi siyasi gelenekten gelirse 
gelsin, herkesin mutabık olduğu gerilim 
alanlarından biri yüksek öğretimdir.

Biliyorsunuz yüksek öğretim konusundaki 
sıkıntıları çözmek için hükümet olarak 
hazırladığımız ve Meclisimiz tarafın-
dan kabul edilen yasa tasarısı maalesef 
Cumhurbaşkanı’ndan geri döndü. Anayasal 
bir hak olan eğitimde fırsat eşitliği üzülerek 
söylüyorum ki sağlanamamıştır. Eminim ki 
bu gelişme, halkın vicdanında hakkıyla de-
ğerlendirilecektir ve kabul edilmeyecektir. 
Geçmişte hiçbir yanlış kararın millet vicda-
nında kabul görmediği gibi... 

Şu kadarını söyleyeyim ki; Türkiye par-
lamenter bir hukuk devleti sistemine 
sahiptir. Bu sisteme sonuna kadar sahip çı-
kacağız. Cumhuriyetimizin ve demokrasi-
mizin kazandırdığı vatandaşlık bilincinin, 
vatandaşlık hukukunun geriye gitmesine 
rıza göstermeyeceğiz. Meclisteki demok-
ratik çoğunluğumuzu sağlayan millettir. 
Bu Meclisi tahkir milleti tahkir etmektir. 
Bizim için milletin emaneti şerefle taşın-
ması gereken bir emanettir. Ne zaman ki, 
milletle ters düşersek bu çoğunluk yerini 
başkalarına bırakacaktır. Bu çoğunluk sa-
yesinde bu ülke derin bir girdaptan çıkmış 
ve istikrarlı bir büyüme yoluna girmiştir.

Millet iradesini bu Meclis temsil ettiği 
içindir ki, bu meclis milletle birlikte anı-
lan en yüce kurumdur. Keza, unutmamak 
gerekir ki, Cumhurbaşkanını da bu Meclis 
seçmiştir. Biz, bu anlayışla, halka yaslanan 
demokrasi anlayışımızdan geri adım atma-
dan yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’nin 
kabul ettiği temel değerlerle çatışmayaca-
ğız. Kimse bizden devleti toplumdan ayrı 
düşünmemizi ve toplumsal vicdanı yarala-
maya razı olmamızı beklemesin. 
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Yine söylüyorum, bazıları öyle düşünme-
yebilir, demokrasiyi dar kalıplar içinde 
önyargılarını aşmadan, fal bakarak yorum-
layabilirler. Demokrasi, her vatandaşın hu-
kukunu gözeten, herkese fırsat eşitliği, re-
kabet imkanı sağlayan, kehanetlerle değil 
akılla, bilimle izah edilebilen, halka yasla-
nan, evrensel aklı önceleyen bir sistemdir. 
Bu noktadan hiçbir şart altında geri gide-
meyiz ve göreceksiniz gitmeyeceğiz. Bu 
duygularla sözlerime son veriyor, hepinize 
sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar… 

Bugünkü konuşmama şöyle bir soru ile 
başlamak istiyorum: “siyaset ne işe yarar?” 
Evet, siyaset yapanların akılarından hiç 
çıkarmaması gereken şeylerden biri bu 
sorunun cevabıdır. İnsanoğlu siyaseti ha-
yatını daha iyi hale getirmek ve iyi hale ge-
tirirken karşılaştığı maliyetleri azaltmak 

için icat etmiştir. Tek tek bireylerin ortaya 
koyacağı enerji ile halledilemeyecek işler, 
siyasetin kuralları ve kurumları yoluyla 
halledilebilmektedir. Bu nedenle siyaset, 
insan yaşamının maliyetini artıran bir şey 
değil, tam tersine insan hayatının iyileşti-
rilmesi yolunda yapılması gerekenlerin or-
taya çıkardığı maliyeti azaltan bir dinamik 
ve müessesedir.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı 

Ankara | 8 Haziran 2004 
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Geçmişte ise siyasetten bu anlaşılmadı. 
Toplumun dinamizminin gerisinde ka-
lan, daha az maliyetle daha az zamanda 
halledilebilecek işleri yüksek maliyetli 
hale getiren uygulamalar siyaset adına ve 
siyasetçiler eliyle yürürlüğe koyuldu. Bu 
da Türkiye’nin üstüne büyük bir atalet 
yükledi ve hızını kesti. Bizim siyasi vizyo-
numuzun en temel prensiplerinden biri 
doğru siyasi soruları sormak ve bunlara 
hiçbir önyargıya kapılmadan doğru cevap-
ları bulmaktır.

Evet, bir bakıma AK Parti politikaları, 
“siyaset ne işe yarar?” sorusuna verilmiş 
pratik, güçlü ve kalıcı cevaplardır. O ne-
denledir ki; 3 Kasım 2002’den beri Türki-
ye için tarihin akışı hız kazanmıştır. Dış 
politikada, ekonomide, ülke siyasetinde 
bir atalet dönemi aşılmış, Türkiye’nin ta-
rihine ve potansiyeline yakışır bir atılım 
ve kararlılık dönemi başlamıştır. İktidara 
geldiğimiz günden itibaren öncelikli hede-
fimiz ülkenin bozulan dengelerini yeniden 
kurmak olmuştur. Bugün çok şükür ülke-
miz arzu edilen istikrar ve güven ortamına 
kavuşmuştur.

Tabii ki istikrar boşlukta var olmaz. Hükü-
metimiz, ülkenin karşı karşıya bulunduğu 
sorunları bir bütünlük içinde ele alan, 
ülke ve dünya şartlarını akılcı bir şekilde 
değerlendiren yaklaşımıyla bu istikrarın 
sembolü olmuştur. Dış siyasetle iç siyaseti 
bir madalyonun iki yüzü gibi gördük. İlk 
günden Türkiye’nin uluslararası itibarını 
artıracak, Türkiye’yi uluslararası siyasette 
merkezi bir ülke haline getirecek adımları 
hızla attık. Dış temaslarda Türkiye, tarihi-

nin en hızlı dönemlerinden birini yaşadı. 
Dışarıda ülkemizin itibarını artırırken içe-
ride de siyasete kaybettiği itibarı yeniden 
kazandırdık.

Milletimiz siyasete güven beslemeye, si-
yasetten çözüm beklemeye başladı. Mille-
timizin güveni ve yüreğimizdeki Türkiye 
sevdasıyla bugüne kadar ertelenmiş pek 
çok sorunun üzerine gittik. AB hedefine 
yönelik olarak cesur adımlar attık. Demok-
ratikleşme ve hukuk reformu konusunda 
önemli mesafe kat ettik. Ekonomiyi kriz 
ortamından çıkararak sağlıklı bir işleyişe 
kavuşturduk. Milletin hakkını yiyenlerle 
ve devletin kaynaklarını hortumlayanlarla 
mücadelede hep kararlı davrandık. Ve 19 
aylık sürede Türkiye, karamsarlık bulutla-
rını dağıtarak iyimser bir hava solumaya 
başladı.

Bu başarıyı milletimiz görüyor, ülkemiz 
görüyor, tüm dünya görüyor ama hâlâ 
görmeyenler var. Yani 32 yıldır herkesi ge-
rileten enflasyon belasını kaldırmışız ama 
birileri bu sevinci halkla paylaşmak iste-
miyor. Buna da kızmıyoruz, her konuda ol-
duğu gibi, milletin sevincini paylaşmak da 
bir “nasip meselesi”dir deyip geçiyoruz... 
Allah, hiçbirimizi aziz milletimizin kede-
rine ortak olma basiretinden ve sevincini 
paylaşma dirayetinden “nasipsiz” bırakma-
sın diyorum..

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye ekonomisi istikrarlı bir şekilde 
yoluna devam etmektedir. 19 aylık süre 
içinde yalnızca 2000 ve 2001 krizinin 
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yaralarının sarılmasıyla yetinilmemiş; eş 
zamanlı olarak ekonomide tertemiz bir 
sayfa açılmıştır. Ekonominin görünen ya 
da görünmeyen, bilinen ya da bilinmeyen 
tüm aksaklıklarının cesaretle üzerine git-
tik. Belirlediğimiz tüm hedefleri aşmış du-
rumdayız. Hatta en iyimser beklentilerden 
bile daha sevindirici ilerlemeler kaydetmiş 
durumdayız. Ekonomide çıtayı hep yüksek 
tutmaya, hedeflerimizi sürekli büyütmeye 
devam edeceğiz. Kararlılıkla, cesaretle, 
güvenle, umutla, inançla tüm sorunların 
üstesinden geleceğiz. Türkiye ekonomisi 
için hiç şüphesiz, hiç tartışmasız yeni bir 
sayfa açılmıştır. Bu sayfanın lekelenmesi-
ne, kirletilmesine, yarım kalmasına izin 
vermeyeceğimizin bilinmesini isterim. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’nin uzunca bir dönemi, özellikle 
1980 sonrası yüksek ve belirsiz enf las-
yonla adeta heba edilmiştir. Enf lasyon 
Türkiye’nin en büyük sorunu haline gel-
miş, soframızdaki ekmeğimize, fabrika-
daki emeğimize, cebimizdeki paraya tam 
anlamıyla musallat olmuştur. Bununla kal-
mamış, siyasi istikrarsızlığı körüklemiş, 
yolsuzluğun, yoksulluğun, çürümenin 
en temel sebebi olmuştur. Türkiye yüzde 
130’lara varan enflasyon oranlarını gör-
müştür. Bir ay önce 100 liraya alınan bir 
ürün, bir ay sonra 230 liraya yükselmiş, 
etiketler sürekli değişmiş, fiyatlar sürekli 
değişmiş, maaşlar erimiş, yatırım, üretim, 
istihdam tamamen durmuş, Türkiye dolu-
dizgin kaosa doğru yol almıştır.

Hangi hükümet geldiyse en büyük hedefi 
enflasyonla mücadele olmuş. Ama bu mü-
cadeleye nefesleri yetmemiş, bir noktadan 
sonra pes etmek zorunda kalmışlar. İşçi 
sendikaları ile işveren sendikaları her 
sözleşme döneminde karşı karşıya gelmiş. 
Çalışma hayatı sürekli bir çatışma alanına 
dönüşmüş, endüstriyel ilişkiler bozulmuş, 
sözleşme yapan taraflar geleceği göremez 
olmuştur. Mesela ücrete yapılan yüzde 
70’lik zam, yılın ortasına gelmeden erimiş-
tir. Bu durum ne işçiyi, ne işvereni, ne yatı-
rımcıyı geleceği görebilir hale getirmiştir. 
Bugün Allah’a şükür bu sorun tarihin tozlu 
raflarına kaldırılmıştır. Çalışma hayatımız 
bir çatışma alanı olmaktan çıkmıştır. 

Türkiye on yıllarını sömüren, tüketen, biti-
ren, kemiren enflasyon canavarına nihayet 
dur diyebilmiştir. Mayıs ayı itibariyle yıllık 
enflasyon TÜFE’de yüzde 8.8; TEFE’de ise 
yüzde 8.5 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran-
lar Türkiye için tarihi oranlardır. 3 Hazi-
ran tarihi, Türkiye için unutulmayacak bir 
tarihtir. İki yıl önce, “enflasyonu düşürece-
ğiz”, “yüksek ve belirsiz enflasyonun belini 
kıracağız” dediğimizde bazıları bize inan-
mamıştı. Bizim hayal gördüğümüzü, rüya 
gördüğümüzü sanmışlardı; bizi, bizden 
öncekilerle karıştırmışlardı. İşte bugün 
eser gün gibi ortadadır.

Türkiye tek haneli enflasyon oranlarını da 
görmüştür. Hepimiz için hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyorum. Ama bu mücadelenin 
burada bitmeyeceği de bilinmelidir. Enf-
lasyona ilişkin daha uzun bir yolumuzun 
olduğu unutulmamalıdır. Biz, “bu noktaya 
geldik, enflasyonda tarihi başarı elde ettik” 
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deyip, yan gelip yatacak değiliz; kimse 
bizden bunu ummasın. Bu yıl sonu için 
TÜFE’de hedefimiz yüzde 12. Dönem dö-
nem aylık enflasyonda mevsimsel artışlar 
olabilir. Ancak ihtiyatla belirlediğimiz yüz-
de 12 hedefini inşallah tutturacağız. He-
defimiz enflasyonda Avrupa Birliği stan-
dartlarını yakalamak, yüksek ve belirsiz 
enflasyona ebediyen veda etmektir. Bunu 
da önümüzdeki yıllarda inşallah başaraca-
ğız. Şimdi çarşıda pazarda bazı vatandaşla-
rımız çıkıp soruyor. Diyorlar ki, “enflasyon 
düştü, fiyatlar neden düşmedi?”

Değerli arkadaşlarım…

Enflasyonun düşmesi, fiyatların değil, fiyat 
artış hızının düşmesidir. Geçmişte fiyatlar-
daki artış yıllık yüzde 130, yüzde 100, yüz-
de 60 seviyelerinde olmuş. Vatandaş 100 
milyona ev kiralamış, bir sene sonra kira 
200 milyonu aşmış, bir sonraki sene 400 
milyona dayanmış. Şimdi bakıyorsunuz, ev 
kiralarına 20 milyon, 30 milyon zam yapı-
lıyor. Çarşıda, pazarda, markette etiketler 
artık kolay kolay değişmiyor. Cebimizdeki 
para, soframızdaki zeytin, fabrikamızdaki 
emek artık durduğu yerde eriyip gitmiyor.

Türkiye için yeni bir dönem AK Parti Hü-
kümetiyle başlamıştır. Bu yeni döneme 
her kesim artık hazırlıklı olmalıdır. Yüksek 
ve belirsiz enflasyon ortamındaki alışkan-
lıklarını herkes terk etmelidir. Türkiye 
artık önünü görebilmekte, plan program 
yapabilmekte, geleceğe güvenle bakabil-
mektedir. Türkiye için artık kaos dönemi, 
istikrarsızlık dönemi, belirsizlik dönemi 
kapanmıştır. Türkiye geri dönülemez bir 

sürece girmiştir. Bu yeni sürecin en somut 
belirtisi de enflasyonla mücadelede elde 
ettiğimiz başarı olmuştur. TÜFE’de elde et-
tiğimiz bu tarihi vatandaşlarımıza bir kez 
daha hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar… 

Hepinizin malumu olduğu üzere grup ko-
nuşmamızı yaptıktan sonra, ABD’ye hare-
ket edeceğim.

Bildiğiniz gibi bu ziyaretim, ABD Başkanı’nın 
G-8 zirvesi vesilesiyle yaptığı davet çerçeve-
sinde gerçekleşecektir. “Demokratik ortak” 
sıfatıyla bu zirveye çağırılan Türkiye, 
dünyada ve bölgesinde ciddi açılımlara 
katkıda bulunmaya devam etmektedir. 
Bu ziyaret vesilesiyle “Büyük Ortadoğu ve 
Afrika” coğrafyasına dönük yeni açılımla-
rın ve projelerin tartışıldığı şu dönemde, 
ABD’de yapılacak zirvede Türkiye’mizin 
görüşlerini en etkili biçimde anlatma fır-
satı bulacağız. Biz bu coğrafyadaki açılım-
ları, demokratikleşmeyi ve refah üretme 
stratejilerini destekliyoruz, desteklemeye 
devam edeceğiz.

Kuşkusuz bu desteğimiz belli ana pren-
siplere dayanmaktadır. Ülkemiz ve Hü-
kümetimiz; “değişimin dışarıdan empoze 
edilemeyeceği” ve “her ülkenin koşulla-
rının ve farklılıklarının dikkate alınması 
gerektiği” şeklindeki prensipleri “vazge-
çilmez” saymaktadır. Bizim için esas olan 
bölge halklarının huzur ve esenliğidir. Bu-
nun bölgenin “yerli dinamikleri” yoluyla 
yürütülecek reform çalışmaları sayesinde 
mümkün olacağını düşünüyoruz. İç dina-
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mikleri hesaba katmayan ya da dışlayan 
her değişim projesinin sanal kalmaya mah-
kum olduğunu biliyoruz ve herkese her 
ortamda anlatıyoruz.

Dışarıdan dayatma olarak algılanabilecek 
yaklaşımların, acı ve yorgunlukla yoğ-
rulmuş bölge halkları üzerinde ters etki 
yapacağını herkese söylüyoruz ve söyle-
meye devam edeceğiz. Gelişmiş ülkelerin, 
bölge ülkelerinin kendi iç dinamiklerini 
çalıştırarak gerçekleştirecekleri reform ça-
balarına katkı sağlamasını ve yardımcı ol-
masını ise önemsiyoruz ve destekliyoruz. 
İçinde bulunduğumuz zaman diliminde 
Orta Doğu insanlık adına acı ve üzüntü 
verici gelişmelerin vuku bulduğu bir dö-
nemden geçiyor. Dünya ise bu olanlar kar-
şısında etkili adımlar atamıyor.

Biz ise, hem ulusal çıkarlarımız, hem bağlı 
olduğumuz değerler ve hem de manevi so-
rumluluğumuz gereği daha etkili adımların 
atılmasını istiyoruz. Bu meyanda İsrail’in 
izlemekte olduğu şiddet politikalarının 
kabul edilebilir bir yanı yoktur. Ne İsrail 
tarafından ne de Filistin tarafından herhan-
gi odağın masum insanların hayatını riske 
sokacak girişimleri meşru kabul edilebilir. 
Masum insanların hayatını tehlikeye atan 
her girişim insanlık vicdanı ve meşruluk 
ölçüleri açısından reddedilir ve tarafımız-
dan en köklü biçimde reddedilecektir. İsrail 
ve Filistin’deki kimi odaklar arasındaki 
şiddet kısırdöngüsü, şiddeti her geçen gün 
artırmaktadır. İsrail tarafından ve Filistin 
tarafından ortaya çıkan, sivillerin ve ma-
sum insanların ölümüne yol açan şiddet ve 
karşı-şiddet politikaları durmalıdır.

Irak’ta ise durum bir türlü normale dön-
memekte ve Irak halkının esenliği için 
daha aydınlık bir yol haritasının ortaya 
konulması kendisini dayatmaktadır. Bu 
olumsuz durumlar, Geniş Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika’da tepkileri çoğaltmaktadır. 
Eğer Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyası-
na gerçek bir demokrasi perspektifi ve re-
form stratejisi sunulmak isteniyorsa, İsra-
il-Filistin ihtilafında şiddet politikalarına 
son verdiren ve Irak’ta durumun normale 
dönmesini kolaylaştıran açılımlar tüm 
hızıyla ve kalıcılığıyla hayata geçirilmek 
zorundadır. Başta Arap-İsrail ihtilafı ol-
mak üzere, bölgedeki sorunların çözümü 
yolunda ilerlemeler sağlanabilirse, yaygın 
deyimiyle Büyük Orta Doğu projesi olarak 
anılan süreç o zaman gerçek bir anlam 
kazanacaktır. Aksi halde bu süreç, vicdan-
larda ve akıllarda karşılık bulmadan masa 
başında kalmaya mahkum olacaktır...

Tüm bu tablo ve daha ötesi Türkiye’nin 
sorumluluğunu artırmaktadır. Küresel ve 
bölgesel düzeyde vazgeçilmez bir referans 
ve güç olan Türkiye, geleceğin tarihini 
belirleyecek adımlara gerçekçi kazanımı 
üretmeye devam edecektir. Bölgesinde da-
ima barışın, güvenliğin ve demokrasinin 
teminatı olan Türkiye bu misyonu çerçe-
vesinde bütün uluslar arası teşebbüslerde 
her türlü katkıyı sağlayacaktır. Bu düşünce 
ve duygularla sözlerimi bağlarken, hepi-
nizi sevgiyle selamlıyor, aziz milletimizin 
çıktığımız zor yollarda dualarını bizlerden 
esirgememesini diliyor ve hepinize Allaha-
ısmarladık diyorum.
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Değerli arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.

İlk grup toplantımızı yaptığımız günden 
bugüne aldığımız mesafe hepimiz için 
onur vericidir. Geldiğimiz yerden geriye 
baktığımızda ve aldığımız mesafeyi göz 
önünde bulundurduğumuzda hayli uzun 
bir zaman gibi görünüyor ama, daha 
dün AK Parti meşalesini tutuşturduk ve 
halkımızın emanetini omuzladık. Yolun 
başında bu yolun çetin ve uzun bir yol 
olduğunu, bu yolda yürümenin fedakarlık 
istediğini ifade etmiştik. Zorlukları aşabil-
mek için enerji, güç ve yürek gerektiğini 
de biliyorduk. Halkımızın yüreğinden al-
dığımız ışık ve enerjiyle kısa denilecek bir 
zaman diliminde uzun mesafeler kat ettik.

Türkiye’nin yıllarca özlemini çektiği barış 
ve huzur ortamının temel dinamiği bize 
göre siyasi istikrardır. Halkımızın önceliği 
de budur. Bizim siyaset felsefemiz sonuna 
kadar halkımıza güven esasına dayanıyor. 
Bizim halka duyduğumuz bu güvenin 
karşılığı olarak halkımızın bize güveni 
istikrarı doğuruyor. Biz çatışma, gerilim 
ve kavga alanlarında değil, milletin müş-

terek değerleri üzerinde, halkımızın ortak 
diliyle, ortak hissiyatıyla siyaset yapmayı 
temel hareket noktası olarak kabul etmiş 
bir partiyiz. Sonuna kadar bu değerlere ve 
bu ilkelere bağlı kalacağız. 

Bu zeminde siyaset ürettiğimiz için izledi-
ğimiz politikalara halkımızın desteği kat-
lanarak devam ediyor. Bizim siyasetimiz 
kapalı kapılar ardında şekillenen, edilgen 
değil açık ve aktif bir siyaset tarzıdır. Hal-
kımızla aynı lisanı kullanıyor, aynı yöne 
bakıyoruz. Toplumsal sorunlara da ulus-
lararası sorunlara da Türkiye gibi büyük 
bir ülkenin özgül ağırlığına yaraşır bir 
ağırbaşlılıkla ve sorumlulukla yaklaşıyo-
ruz. Ülkemizin çıkarlarını, medeniyet bi-
rikimini, ekonomik ve sosyal potansiyelini 
bütün zeminlerde hakkıyla temsil etmeye 
çalışıyoruz.

Şunu açıkça söylemek istiyorum ki, içeride 
ve dışarıda bize gösterilen güven maskesiz 
bir siyaset ürettiğimizdendir. Bu siyaset, 
iftiharla söyleyebilirim ki, artık siyasi 
muhaliflerimizin, rakiplerimizin de kabul 
ettiği bir siyaset biçimi olmuştur. AK Parti 
ile birlikte siyaset eski mecrasını bırakmış 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı 

Ankara | 15 Haziran 2004 
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yeni bir mecraya girmiştir. Türkiye, artık 
eski tartışma zeminlerinde konuşmuyor. 
Türkiye’de herkes her şeyi ya siyah ya da 
beyaz olarak gösteren eski gözlükleri rafa 
kaldırıyor. Fasit daireler, kısır döngüler, 
önyargılar sorgulanıyor. Evet, ülkemiz-
de her şeyin sütliman olduğunu, bütün 
sorunlarımızı aştığımızı söylemiyorum. 
Elbette toplumsal talepler devam ediyor 
ama, beni söylemek istediğim üzerinde 
durduğumuz zeminin her geçen gün daha 
çok sağlamlaştığıdır.

İki yıl öncesinin şartlarına göre toplumun 
her alanında görülebilen büyük bir uzlaş-
ma sağladık. Bu uzlaşmayı AK Parti siyase-
tine yön veren milletimiz sağlamıştır. Biz 
kavga etmeden sorunları çözebiliyoruz. Kin 
gütmeden, sevgiyle herkesi kucaklayabili-
yoruz. Biz, ülkemizin itibarını yükseltmeye, 
halkımızın huzur ve barış içinde demokrasi 
ve hukuk devletinin bütün imkanlarına 
sahip çıkmasına ahdettik. Enkaz devraldık 
edebiyatıyla ülkemize zaman kaybettir-
meden elimizi taşın altına koyduk. Halkın 
yürüyüşünü durduran, devlet ile toplumu 
birlikte gerileten yol üstündeki taşları ayık-
lamak için var gücümüzle işe koyulduk. 
Allah’a şükür, tereddütler, kaygılar kısa 
zamanda geride kaldı. Umutlar filizlendi ve 
çorak araziler yeşermeye başladı. Siyaseti 
ülke zemininde yaparsanız, iyi niyetinizi 
gösterirseniz bütün kesimleriyle halk eli-
nizden tutuyor, destek oluyor. 

Değerli arkadaşlarım...

Biliyorsunuz geçtiğimiz haftanı büyük 
bir bölümünü G-8 Zirvesi için gittiğimiz 

Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirdik. 
Orada bulunduğumuz süre içinde zirveye 
katılan ülke temsilcileriyle çok yararlı te-
maslarda bulunduk. Türkiye’nin hem ken-
di bölgesinde, hem dünyada barışın hakim 
kılınması ve demokrasi kültürünün be-
nimsenmesi için üzerine düşeni yapmak 
konusunda ne kadar kararlı olduğunu bir 
kere daha ifade ettik. Yaptığımız görüş-
meler sırasında bir hususu memnuniyetle 
müşahede ettik. 

Türkiye son dönemde uyguladığı aktif 
barış diplomasisiyle uluslararası camianın 
dikkat çekici, etkin ve saygın seslerinden 
biri haline gelmiştir. Ülkemiz, tarihten 
gelen büyük birikimi ve yaşadığı demok-
rasi tecrübesiyle gerek bölgesinde, gerek 
dünyada barış ve istikrarın sağlanması 
konusundaki ağırlığını arttırmaya de-
vam edecektir. Bu rol, tarihin bu milletin 
boynuna yüklediği bir borçtur. Dünyanın 
gelişmiş devletlerinin yakalarını savaş 
kültüründen kurtaramadığı bir zamanda 
ülke olarak biz, sahip olduğumuz medeni 
değerlerden güç alarak barışı tüm gücü-
müzle savunmaya devam edeceğiz. İnsani 
değerlerin hızla örselenmekte olduğu 
bu dumanlı havalarda, bizler medeniyet 
ışığını parlatmak için her zeminde müca-
delemizi onurla, sabırla, kararlılıkla sür-
düreceğiz.

Hiç kimse insanlık onurunu ayakta tutmak 
için verilen bu mücadelede Türkiye’nin 
ön almasını, öncülük etmesini, misyon 
üstlenmesini yadırgamamalı, şaşırtıcı bul-
mamalıdır. Çünkü Türkiye, bu barış bay-
raktarlığı ile tarihinde eşi olmayan bir işe 
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soyunmamakta, aksine kendi medeniyet 
çizgisiyle yeniden buluşmanın gayretini 
göstermektedir. Bugün hükümet olarak 
bulunduğumuz her dünya zemininde bize 
yakışanı yapmanın, Türkiye’ye yaraşanı 
ortaya koymanın, milletimizle bağdaşanı 
bulmanın mücadelesini veriyoruz. Ülke 
olarak barışla yaşamayı ve demokratik 
değerlerle zenginleşmeyi kayıtsız şartsız 
benimsemiş durumdayız. Kimseye model 
olmak gibi bir kaygımız, isteğimiz ve ça-
bamız yok. Ancak barış ve demokrasiden 
payını alamamış coğrafyalarca örnek alı-
nacak bir barış ve demokrasi ülkesi olmak 
konusunda sonuna kadar kararlı, istekli ve 
gayretliyiz.

Değerli milletvekilleri...

G-8 Zirvesi boyunca bu görüşlerimizi pek 
çok kez seslendirme imkanı bulduk. Zir-
veye katılan ülke temsilcilerine ve dünya 
kamuoyuna önemli bir hatırlatmada bu-
lunduk, önemli bir gerçeğin altını çizdik. O 
gerçek şudur: Bugün dünyayı kasıp kavu-
ran savaşların ve terör olaylarının sorum-
luluğunu sadece belirli mihraklara yükler-
sek yanılırız. Dünyanın içinde bulunduğu 
bu karanlık noktaya gelişinde, gücünü sı-
nırsızca kullanma hakkını kendinde gö-
ren güçlü ülkelerin payı da çok büyüktür. 
Yakın tarih kaynakları bize gösteriyor ki; 
dünyada barışın gerçek taraftarlarının sa-
yısı, barış nutku atmayı alışkanlık haline 
getirenlerin sayısından çok daha azdır.

Önce samimi olacağız; barışa, insan hakla-
rına, insanlık onuruna samimiyetle sahip 
çıkacak ve bu değerleri en az kendi men-

faatlerimiz kadar büyük bir kararlılıkla sa-
vunacağız. Ne yazık ki bugün teröre karşı 
çıkanlar, terörü terörle mücadelenin bir 
parçası olarak kabul edebiliyorlar. Hükü-
metler suikast kararları alabiliyorlar. Adı 
ve gücü ne olursa olsun, her ülke temel 
insani değerlere bağlılık konusundaki sa-
mimiyetini gözden geçirmeli, bu konuda 
kendi içinde muhasebesini yapmalıdır. 

Hiç kimse insanlık onurunu canı gibi ko-
rumaktan muaf değildir, muaf tutulamaz. 
Hele dünyaya nizam vermeye kalkıyorsa-
nız, herkesten önce bu ayıplı hallerinizden 
kurtulacak, arınacaksınız. Eğer dünyanın 
sizin sözlerinize inanmasını istiyorsanız, 
önce siz onların yaşama haklarına, var 
olma haklarına, insanlık onurlarına sonu-
na kadar inanacak, sahip çıkacaksınız. Biz 
bütün dünyayı samimiyete çağırıyoruz. 
Gelin insanlık onurunu, evrensel değerleri 
ve barışı en üste koyalım. Göreceksiniz 
böyle bir esenlik çatısının altında her çatış-
mayı kesmenin, her anlaşmazlığı vuzuha 
kavuşturmanın, her sıkıntıyı gidermenin 
bir yolu rahatlıkla bulunacaktır.

Değerli milletvekilleri...

G-8 Zirvesi sırasında bir başka gerçeğin 
daha altını önemle çizmeyi ihmal etme-
dik. Üç kıtayı sadece coğrafi olarak değil, 
tarihi ve kültürel bağlarla da birbirine 
bağlayan Türkiye’nin öneminin gereği 
gibi anlaşılması için gayret gösterdik. 
Gerçekten de bu üç kıtada barışın ve esen-
liğin tesisi için Türkiye, dünyada emsali 
olmayan imkanlara ve avantajlara sahip-
tir. Türkiye, bir parçası olduğu Avrupa 
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ülkelerinden, tarihi bağlarla bağlı olduğu 
Balkan ülkelerine, kardeşlik hukukuyla 
bağlı olduğu İslam aleminden, kan ba-
ğıyla bağlı olduğu Asya ülkelerine kadar 
uzanan bir coğrafyanın tam ortasında, 
mihenk noktasındadır.

Birbirinden derin farklarla ayrılan bu dev 
coğrafyanın neredeyse tek ortak noktası, 
tek bileşkesi Türkiye’dir. Bakınız geçen 
hafta G-8 Zirvesi’nde gelişmiş ülkelerin, 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin 
temsilcileriyle birlikte “demokratik or-
tak” sıfatıyla müzakerelerde bulunduk. 
Bu hafta İstanbul’da İslam aleminin 
güncel meselelerinin ele alındığı ve yeni 
bir dünya perspektifine ulaşmayı amaç-
ladığımız İKÖ Toplantısı’na ev sahipliği 
yapıyoruz. Bu toplantıda özellikle Kıbrıs 
konusunda kardeş İslam ülkelerinden 
yakın ilgi gördüğümüzü ve diplomatik 
açıdan önemli mesafe almış olduğumuzu 
ifade etmek istiyorum. 

Çok kısa bir zaman sonra yine İstanbul’da 
geniş katılımlı bir NATO Zirvesi’ne de 
ev sahipliği yapacağız. Dünya liderlerini 
ülkemizde ağırlayacak ve bu süre içinde 
bütün dünyanın ilgisini ülkemiz üzerin-
de toplamış olacağız. Bu seyir takvimi, 
Türkiye’nin uluslararası planda ağırlığını 
ne ölçüde arttırmakta olduğunun açık 
bir göstergesidir. Hükümet olarak biz bu 
gidişatı fazlasıyla ümit verici buluyoruz. 
İnşallah dünya bir gün gelip bugünkünden 
çok daha barış ve dostluk dolu bir gezegen 
haline geldiğinde, Türkiye’ye düşecek çok 
övünç payı olacaktır.

Değerli arkadaşlar… 

AK Parti’yi kurduğumuz günden beri 
sürekli dillendirdiğimiz bir ilkemiz var. 
Burada tekrar ifade ediyorum; biz etnik, 
dini ve bölgesel milliyetçiliği asla tasvip 
etmiyoruz. Türkiye’de, tarihimizin ve top-
lumumuzun temel değerlerine ters düşen, 
bu ülkenin tarihsel hafızasını hesaba kat-
mayan siyaset anlayışları iflas etmiştir. Bu 
sebeple zenginliğimiz olan farklılıklarımız 
üzerinden siyaset yapmaya çalışanların 
ne başarı şansları, ne de bu ülkeye ya-
pabilecekleri bir katkı vardır. Bu ülkede 
toplumsal barışı tesis etmek, huzur içinde 
yaşamak istiyorsak bu tür ilkel, dar siyaset 
anlayışlarından uzak durmak, hepimizin 
ortak sorumluluğudur.

Bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük, 
farklılıklarımızı siyasetin zemini zannet-
mektir. Bizim anlayışımıza göre siyaset 
ancak “bu ülke” zemininde yapılabilir. 
Bizim attığımız demokratik adımlar ne 
konjonktürel adımlardır ne de başkaları is-
tediği içindir. İdealimiz müreffeh ve özgür 
bir Türkiye’dir. Bu ideal için bu ülkenin 
bütün kurumları ve bütün bireyleri elin-
den gelen gayreti göstermelidir. Enflasyo-
nu yüzde 10’un altına niçin düşürdüysek, 
faizleri nasıl yüzde 20’lere düşürdüysek, 
ifade hürriyetinin önündeki engelleri aynı 
gerekçeyle kaldırdık. Yatırımcının önün-
deki engelleri niye azalttıysak, kalkınmada 
öncelikli yörelerimize niye yatırım kolay-
lıkları getirdiysek aynı gerekçeyle, yani 
halkımızın refahı ve mutluluğu için Avru-
pa Birliği hedefimizin önündeki engelleri 
kaldırdık.
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Dışarıdan hiçbir güç ya da kurum bize 
vatandaşlık dersleri vermesin. Ama içerde 
de hiçbir kimse ve hiçbir kurum asırlara 
dayalı kardeşlik hukukumuzu zedeleye-
cek, yurttaşlık bağımızı örseleyecek, ülke 
bütünlüğüne zarar verecek davranışlar 
içine girmeye kalkışmasın. Hele bunu bir 
kısım vatandaşlarımız adına yaptığını hiç 
söylemesin. Biz, vatandaşımızın ne istedi-
ğini biliyoruz. Vatandaşımızın devletten, 
devlet adamından istediği şey adalettir. 
Türkiye demokrasisini ve toplumsal ba-
rışını güçlendirerek kendi istikametinde 
yürüyor. Bu yürüyüşün önünde engel teş-
kil edecek tavırlardan kaçınmak, sağduyu 
sahibi bütün aktörlerin görevidir.

Bu nedenle, bir kez daha herkesi millet 
bütünlüğüne, ülkemize zarar verecek dav-
ranışlardan kaçınmaya; siyaseti millete 
hizmet yarışının meşru bir zemini haline 
getirmeye çağırıyorum. Bu duygularla, 
Türkiye’ye yeniden güç veren, Türkiye’yi 
istikrara taşıyan siyasi kadro olarak sizleri 
saygıyla selamlıyorum. Allah yolunuzu 
açık etsin. 
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Değerli milletvekilleri... Hepinizi sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum.

2002 yılında göreve geldiğimizde maale-
sef nüfusumuzun yüzde 35’inin geçimini 
sağladığı tarım sektörümüz can çekişme 
noktasına gelmiş durumdaydı. Çiftçimiz, 
köylümüz, hayvancımız perişan bir hal-
deydi ve geleceğinden umudunu kesmişti. 
Bu acı tabloyu değiştirmek ve tarım sek-
törümüzü yeniden kalkındırmak için im-
kanlar ölçüsünde azami gayreti gösterdik. 
Özellikle çiftçilerimizin acil problemlerine 
çare olacak destek programlarını devreye 
soktuk, borçlarını yeniden yapılandırarak 
nefes almalarını sağladık.

Ancak elbette sadece bu destekleme prog-
ramlarıyla tarım sektörümüzün ilerleme-
yeceğini biliyoruz. Çok kapsamlı hazırlan-
mış, çok yönlü planlanmış ve dünyadaki 
gelişmiş tarımsal kalkınma projelerinden 
yararlanmak suretiyle yeni bir tarım stra-
tejisi geliştirdik. Bir yandan bu sektörü-
müzün içine düştüğü darboğazları orta-
dan kaldırmanın uğraşını verirken, diğer 
yandan önümüzdeki dönemde Türk tarı-

mında nasıl bir atılım rotası çizeceğimizin 
hesabını yaptık. Bu çerçevede görevde 
olduğumuz yirmi aya yakın süre boyunca 
çiftçilerimizin yaralarına merhem olacak 
acil desteklemelerin yanı sıra kalkındırma 
amaçlı pek çok proje ve kampanyayı da 
başlattık. Zaman zaman çeşitli vesilelerle 
attığımız bu adımları hem sizlerle, hem 
de kamuoyuyla paylaştık, yeni adımlar at-
tıkça, bugün olduğu gibi yine duyurmaya 
devam ediyoruz.

Değerli arkadaşlarım...

Tarımsal kalkınma stratejimiz doğrultu-
sunda köylümüzün, çiftçimizin, hayvan-
cımızın yüzünü güldürmek için arayış-
larımız bütün hızıyla devam etmektedir. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız; kırsal 
alanda yaşamakta olan vatandaşlarımızın 
ekonomik, sosyal ve fiziki hayat seviyele-
rini yükseltmek amacıyla yeni çalışmalar 
yürütmekte, yeni projeler üretmektedir. 
Atıl varlıklarımızın ekonomimize kazandı-
rılması, yeni tarımsal istihdam oluşturul-
ması ve bilimsel çalışmalara hız verilerek 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı 

Ankara | 22 Haziran 2004 
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dışa bağımlılığın azaltılması konularının 
üzerinde de hassasiyetle duruyoruz. 

Son iki ay içinde hayata geçirdiğimiz 
projelerimizin en önemlilerinden biri 
hükümetimizin çevre sorunlarına karşı 
duyarlılığını da açıkça ortaya koyan Doğal 
Arıtma Projesi’dir. Öncelikle kanalizasyon 
alt yapısına sahip yaklaşık 5200 köyde 
uygulamaya geçecek olan bu projeyle, 
köylerde atık suların doğal kaynaklarımızı 
kirletmesinin önüne geçilecektir. Doğal 
arıtma sisteminin geleneksel arıtma yön-
temlerine göre 60 kat daha ucuza mal 
edildiğini özellikle bilgilerinize sunmak 
istiyorum. İşletme sermayesi istemeyen 
bu doğal arıtma tesisleri ile Allah’ın izniyle 
köylerimizde bugüne kadar kirlilik üre-
ten kanalizasyonlar, bundan böyle çiçek 
açacak. Uygulanan sistem ile atık sular 
tarımsal sulamada kullanılabilecek AB 
standartlarında nitelikli su elde edilmesi 
de mümkün hale gelecektir. 

Bu proje köylerimizi çevreci köyler hali-
ne getirecek, çevre öncelikli bir yaşama 
kültürünün köylerden başlayarak hayata 
geçirilmesi sağlanacaktır. Hükümet olarak 
yeni bir vizyon ortaya koyan bu projeyi çok 
anlamlı buluyor ve çok önemsiyoruz.

Değerli milletvekilleri...

DSİ Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünce inşa edilen ve çoğu 
sulama amaçlı olarak yıllardır Türk tarımı-
na ve bölge halkına hizmet veren yaklaşık 
1000 adet göleti balıkçılığa açıyoruz. Bu 
projeyle yaklaşık 2000 kişiye iş imkanı 

sağlamış olacağız. Bu göletlerde 34.000 
ton balık üretimi gerçekleştirilecek ve 
ekonomimize 200 trilyonluk katma değer 
kazandırılacaktır. Yani bugüne kadar sa-
dece sulama amaçlı olarak kullanılan bu 
göletler, bereket pınarı olacaktır. 

Hayvancılığımız için büyük önem taşıyan 
mera ıslah çalışmalarında da büyük ham-
leler yapılmaktadır. Daha önceki yıllarda 
kayda değer bir çalışma yapılamayan bu 
alanda 2004 yılında 600 bin dekar mera 
ıslahı hedeflenmiş durumda... Bu konuda 
çalışmalar hedef yakalanıncaya kadar ıs-
rarla ve kararlılıkla sürdürülecektir.

Tarımsal kalkınmamıza katkıda buluna-
cağını umduğumuz bir başka projemiz 
de sertifikalı tohumluk kullanımının yay-
gınlaştırılması projesidir. Yıllık 50 bin ton 
olan sertifikalı tohumluk üretiminin 2004 
yılında tam altı kat artırılarak 300 bin 
tona çıkartılmasını planladık. Bu hedefe 
ulaşılması ile çiftçilerimize yaklaşık 200 
trilyonluk bir ekonomik katkı sağlanmış 
olacak. Bu miktarın üretimi ve dağıtılması 
için TİGEM ile TMO arasında bir işbirliği 
yapılıyor. TMO’nun tahılını ofise teslim 
eden üreticilere sağlayacağı 50 bin liralık 
avantaj ve il özel idarelerinin katkısıyla 
birlikte 2004 yılında çiftçilerimize mahsul 
fiyatına yakın fiyatla sertifikalı tohumluk 
temin edilebilecek. Büyük oranda dışa 
bağımlılık arz eden ve bugün yüzde 10 
seviyelerinde olan yerli F1 hibrit sebze 
tohumculuğunun geliştirilmesi konusun-
da da önemli adımlar atıyoruz. Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığımızın, üniversiteler ve 
özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği içeri-
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sinde yürüttüğü F1 hibrit projesiyle 10 yıl 
içinde sektördeki yerli üretimin payının % 
70’lere yükseltilmesi planlanıyor. 

Öte yandan bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün-
lerde oylarınızla Meclis’ten geçen Gıda Ka-
nunu ile tarladan sofraya gıda güvenliğini 
sağlayacak hazırlıklar yine bakanlığımız 
tarafından yürütülmektedir. Yıllardan beri 
yüzü gülmeyen çiftçimiz bilmelidir ki, bu 
ülkede tarımı tutup ayağa kaldırmak için 
gece gündüz kafa yoran, fikir üreten, iş 
üreten bir iktidar görev başındadır. Devlet 
bundan böyle sıkıntıda olan her vatandaşı-
nın dert ortağıdır, yol arkadaşıdır.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’ye getirdiğimiz güven ve istikrar 
ortamının en önemli yansımalarından biri, 
Turizm sektöründe görülen muazzam geliş-
melerde gözlenmektedir. Hepimizi sevindi-
recek rakamları dile getireceğim ama, daha 
önce şunu ifade etmem gerekiyor. Turizmin 
canlanması sadece ülkemize gelen yabancı 
turist sayısı ve gelen turistlerin bıraktığı dö-
viz miktarıyla ölçülemeyecek kadar önem-
lidir. Zira turizm, sadece ekonomik değer 
üreten bir sektör değildir, ülkedeki her 
şeyi, bütün işlerin gidişatını ilgilendiren ve 
hepsinden etkilenen bir sektördür. Turizm, 
güvenlikle, istikrarla, ülkenin dünyadaki 
imajıyla, ülkenin dışarıdaki itibarıyla, kül-
türle, hoşgörüyle, zengin tabiat mirasıyla ve 
bütün varlıklarınıza ne kadar sahip çıktığı-
nızla doğrudan ilgilidir. 

Turizm sezonunun henüz başında olduğu-
muz halde bütün otellerde rezervasyonlar 

tamamlanmış ve otellerimiz dolmuştur. 
Turizm sektörünün yıl sonunda ülkemizin 
yüzünü ağartacağı şimdiden görülmekte-
dir. Geçen yılın Mayıs ayında ülkemize ge-
len yabancı turist sayısı 1 milyon 146 bin 
309 iken, 2004 yılının aynı döneminde ge-
len turist sayısında yüzde 57.2’lik bir artış 
olmuş, ülkemize 1 milyon 800 bin yabancı 
turist gelmiştir. Sezon yeni açıldığı halde 
bu yılın ilk beş ayında gelen yabancı turist 
sayısı 5 milyon sınırına varmıştır. Geçen 
seneyle kıyaslandığında bu rakamlar yüz-
de 52. 82’lik bir artışa işaret etmektedir. 

Tekrar ifade ediyorum ki, bu artışın arka-
sında demokrasinin artışı, özgürlüğün artı-
şı, güvenliğin artışı, ülke tanıtımının artışı 
yatmaktadır. Ülkemiz bizim iktidarımızda 
bir diplomatik merkez haline gelmiş, bütün 
devlet adamlarının ilgi odağı, ziyaretgâhı 
olmuştur. Sizler de halkımızla birlikte 
müşahede ediyorsunuz; İstanbul bir hafta 
İslam Konferansı Zirvesi’ne, bir sonraki 
hafta NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. 
Bir yandan dünyanın iki çok önemli zir-
vesinin organizasyonunu bu topraklarda 
gerçekleştiriyoruz; öte yandan bütün dün-
yanın dikkatini ülkemizin ve insanımızın 
güzelliklerine çekiyoruz. İşte gerçek başarı 
budur, güven budur, istikrar budur. 

Değerli arkadaşlarım...

2004 yılında turizm sektöründen beklen-
timiz 13 milyar dolardır. Daha önce ortaya 
koyduğumuz bu hedefi yakalayacağımızı 
şu ana kadarki gelişmeler açıkça ortaya 
koymuştur. Antalya, İstanbul, İzmir ve 
Muğla gibi illerimizdeki turist sayısındaki 
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artış yüzde 50’nin üzerine çıkmıştır. Ülke-
mize gelen turistlerin yüzde 63.8’i OECD 
ülkelerindendir. Yine gelen turistlerin yüz-
de 28.7’si Doğu Avrupa ülkelerindendir. 

Yakın tarihimizde nadir görülen bu başarı-
lara bakarak yine daha önce 2007 yılı için 
koyduğumuz 20 milyon turist 18 milyon 
dolar turizm geliri hedefini daha yakın bir 
vadeye çekeceğimizi buradan ilan ediyo-
rum. Sevindirici gelişmelere bakarak bu 
büyük hedefi inşallah 2005 yılında, ama 
olmazsa mutlaka 2006 yılında yakalaya-
cağımızı iddia ediyoruz. 2010 yılında ise 
çıtayı 30 milyon turist ve 30 milyar do-
larlık bir turizm geliri noktasına çekmeyi 
planlıyor, Türkiye’yi bir turizm devi haline 
getirmenin hesaplarını yapıyoruz. Ve açık 
yüreklilikle milletimize turizmdeki hede-
fimizi üç katına çıkaracağımızın sözünü 
veriyoruz. Yine çıtayı yükseltiyoruz ve di-
yoruz ki; 2010 yılında turizm sektöründe-
ki istihdam oranını 1.5 milyon artıracağız.

Biz ülkemizin potansiyeline her alanda 
fazlasıyla güveniyoruz. Ülkemizin yükse-
len imajı, ekonomik istikrarımız, güçlenen 
toplumsal barış ve demokrasiye yaptığı-
mız yatırımla Allah’ın izniyle bu parlak 
neticeyi yakalayacağımıza inanıyoruz. Bu 
başarıyı bu güzel ülke de, bu zengin gönül-
lü milletimiz de hak ediyor. Bir açık hava 
müzesi olan Anadolu’yu, doğal güzellikle-
riyle, eşsiz tabiatıyla, muhteşem tarihiyle 
ve insani zenginlikleriyle bütün dünya 
tanımalıdır. Zira dünyanın çok az ülkesi 
bu kadar zenginliğe sahiptir.

Allah’ın lütfu olan bu mirasa öncelikle 
bizler sahip çıkacağız. Bakınız bunun için 
önemli yasal düzenlemeler yapıyoruz. 
Biliyorsunuz işe Kültür ve Turizm Bakan-
lıklarını birleştirerek başlamıştık. İşte izle-
diğimiz siyasetin ne kadar isabetli olduğu 
ve iki bakanlığın birleşmesiyle ortaya 
çıkan büyük sinerjiyle ülkemizin neler 
kazandığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bir 
yandan yatırımcıların ve pazarı olduğu-
muz yabancıların önlerindeki bürokrasiyi 
azaltıyoruz, öte yandan üretim ve istihdam 
kanallarını açıyoruz. 

Dünkü Bakanlar Kurulumuzun günde-
minde ele aldığımız konular arasında, 
kültür yatırımlarının ve girişimlerinin 
teşviki yasa tasarısı ile kültür ve tabiat 
varlıklarının korunması kanunundaki 
değişiklikler de yer aldı. Benzer konuları 
düzenleyen 4 yasa tasarısı ve kanun deği-
şikliği yakında Meclis gündemine alınacak 
ve önünüze gelecek. Teknik detaylarla 
vaktinizi alacak değilim; ancak şu önemli 
müjdeyi buradan vermek istiyorum. Yeni 
yasal düzenlemelerin hayata geçmesiyle, 
mevcut yasalarımızda ve mevzuatta bulu-
nan bütün teşvik uygulamaları kültürel 
mirasın ihyası amacıyla yatırım yapmak 
isteyen özel girişimcilerimize de aynen 
uygulanacaktır. Bu adım bizim çok önem 
verdiğimi bir adımdır. İnanıyorum ki bu 
ülkenin zenginliklerinin korunması ve 
kültürel yatırımların teşviki konularında 
yepyeni bir medeniyet sayfasını el birliğiy-
le açmış olacağız. Bu bizim bu ülkeye, zen-
gin geçmişimize ve gelecek kuşaklarımıza 
karşı en büyük borcumuzdur.
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Değerli arkadaşlarım...

Biliyorsunuz bu alanda yürütülen çalış-
malarımızdan biri de arazi tahsisidir. Bu 
konu ne zaman gündeme gelse sürekli tar-
tışmalar çıkaran bir konudur. Açıkça ifade 
etmek gerekirse, geçmişte bu işi gündeme 
getirenlere yöneltilen isnat ve suçlamala-
rın haklılık taşıdığı dönemler de olmuştur. 
Biz arazi tahsisi meselesinden yaşanan tar-
tışmaları kökünden giderecek bir yöntem-
le bu tahsisleri gerçekleştiriyoruz. Bizim 
sistemimizde firmalar tamamen şeffaf bir 
şekilde yarıştırılmak suretiyle tahsise hak 
kazanacaklar. Çünkü bizim siyaset anlayı-
şımızda, devlet yönetiminde şeffaflığı her 
alana yaymak öncelikli bir görevdir.

Peki geçmişte neden böyle olmadı? Neden 
tahsisi alan firmalar işi ikinci üçüncü ele 
devrettiler? Çünkü ortada bir rant vardı. 
Bugün uyguladığımız sistemle bu rant ku-
ruşu kuruşuna devlete gidecek ve yine “kül-
türel mirasın korunması ve turizm çevre 
altyapısının geliştirilmesi”ne harcanacaktır. 
Bu doğrultuda 50 ilâ 100 milyon dolarlık 
bir kaynağa ulaşmanın beklentisi içindeyiz.

Değerli arkadaşlar...

Şu günlerde ülkemiz yaz mevsiminin gü-
zelliklerini alabildiğine yaşıyor. Ama biz 
hükümet olarak, her yazın arkasından 
bir kara kış geleceğini de dikkate almak 
durumundayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz 
yıl ihtiyaç sahibi yaklaşık 900 bin ailemi-
ze devlet imkanlarını zorlayarak kömür 
yardımı yapmıştık. Bu yıl da hem genel kö-
mür ihtiyacını karşılamak, hem de yoksul 

vatandaşlarımızın yardımına koşmak için 
hazırlıklarımızı bugünden yapıyoruz.

TKİ Genel Müdürlüğümüz 2004 Hazira-
nından 2005 Haziranına kadar piyasaya 
toplam 7.7 milyon ton çevre kriterlerine 
uygun kömür temin edecektir. Bu kömü-
rün 3.7 milyon tonu termik santrallere, 3 
milyon tonu da piyasaya verilecektir. Bu 
yıl da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıf ları imkanlarıyla 1 buçuk milyon 
ailemize 1 milyon ton kömür yardımı 
yapmayı hedefliyoruz. Hepsi toplandığın-
da 7.7 milyon ton rakamı ortaya çıkıyor. 
Bu rakam geçen yıl üretilen kömürden 1 
milyon ton daha fazla kömür üreteceğimiz 
anlamına gelmektedir.

Bu kömürü nasıl üreteceğiz? Halen ça-
lışmayan ya da verimsiz çalışan 8 kömür 
işletmesini özel sektöre açarak çalışır hale 
getireceğiz. Böylece daha ucuz maliyetle 
daha fazla kömür çıkardığımız gibi ilave 
2.000 kişiye daha istihdam imkanı sağla-
mış olacağız. Üç ayrı tipte kömür üretece-
ğiz ve bölgelerimizin kirlilik verilerini esas 
alan bir şekilde bu kömürleri dağıtacağız. 
Piyasaya vereceğimiz ve yoksul aileleri-
mize dağıtacağımız toplam 4 milyon ton 
kömür yıkanmış ve paketlenmiş vaziyette 
vatandaşımıza sunulacaktır. Geçen yıl ol-
duğu gibi bu yıl da demiryolu ağı bulunan 
her noktaya TCDD imkanlarıyla nitelikli 
kömür ulaştıracağız. Biz devletin sahip 
olduğu bütün imkanlarla milletimizin 
yanındayız, onların daha iyi yaşama şartla-
rına kavuşması için elimizden geleni yapı-
yoruz, yapmaya da devam edeceğiz.



375

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-1

Değerli milletvekilleri...

Konuşmama son vermeden önce dış ge-
lişmelerle ilgili birkaç konunun da altını 
çizmek istiyorum. Bu konulardan ilki geç-
tiğimiz hafta İstanbul’da ev sahipliğini yap-
tığımız İKÖ Zirvesi’nden çıkan çok önemli 
neticelerdir. 31. defa toplanan ve tam 57 
ülkenin dışişleri bakanı seviyesinde katıldığı 
bu zirve, dünyanın en önemli uluslararası 
toplantılarından biri niteliğini taşımaktadır. 
Gururla söylüyorum ki bu toplantıdan hem 
organizasyondaki başarı, hem de sonuçları 
itibariyle yüzümüzün akıyla çıkmış ve çok 
büyük kazanımlar elde etmiş durumdayız.

Zirve’nin en önemli kazanımlarından biri 
Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’nun tamamen 
demokratik şekilde yapılan bir seçimin ar-
dından üye ülkelerin oylarıyla İKÖ Genel 
Sekreterliği’ne hak kazanmasıdır. Bu önemli 
başarı, umuyoruz ki, ülkemizin ve İslam 
coğrafyasının halihazırdaki problemlerinin 
çözümünde olduğu kadar, bu coğrafyada 
gecikmiş olan yenilenme hareketinin hayata 
geçmesinde de önemli katkılar sağlayacaktır. 
İKÖ Zirvesi’nde hepimizi sevindiren bir baş-
ka gelişme de Kıbrıs meselesinde yaşanmıştır. 
Daha önce “Kıbrıs Müslüman Türk Cema-
ati” olarak kabul edilen KKTC’nin, İstanbul 
Zirvesi’ne Kıbrıs Türk Devleti olarak katılımı 
resmileşmiştir. Bu gelişmenin ne kadar bü-
yük önemi olduğunu görmek için, adanın 30 
yıllık statik tarihine bakmak yeterlidir.

Değerli milletvekilleri...

Sadece İKÖ Zirvesi’nin sonuçları değil, son 
zamanlarda yaşadığımız bir çok dış geliş-

me, Türkiye’nin dış itibarının giderek yük-
selmekte olduğuna işaret etmektedir. Yine 
geçtiğimiz hafta yaptığımız Hollanda ziya-
retinde ve Brüksel Zirvesi’nde bu gerçeği 
bir kere daha yaşadık ve gördük. Brüksel 
Zirvesi’nde 2004 sonunda Türkiye’nin 
AB ile müzakere takviminin belirlenme-
si ve müzakerelerin vakit geçirilmeden 
başlatılmasının gereği bir kere daha teyit 
edilmiştir. Ayrıca yine aynı zirvede oyla-
narak kabul edilen Avrupa Anayasası’nda, 
Türkiye’nin dile getirdiği hassasiyetlerin 
tamamı dikkate alınmıştır.

Bu gelişmeler Türkiye’nin dış itibarının 
nereden nereye gelmiş olduğunu açıkça 
ortaya koymaktadır. Biliyorsunuz bu hafta 
da bir başka büyük zirveye ev sahipliği 
yapıyoruz. İstanbul’da yapılacak NATO 
Zirvesi, bir anlamda Türkiye’yi dünyanın 
zirvesi yapacak bir organizasyondur. Bu 
önemli organizasyonun ülkemizde gerçek-
leştiriliyor olması Türkiye’ye her açıdan 
büyük prestij kazandıracak, ülkemize 
önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu orga-
nizasyon sırasında İstanbul halkının gün-
lük hayatında bazı sıkıntılar yaşayacağını 
biliyorum. Bu aksamalar ve rahatsızlıklar 
için İstanbulluların hoş görüşüne sesle-
niyor ve Türkiye’nin menfaatleri adına 
anlayış bekliyorum. İnşallah yaşanan bu 
sıkıntılar Türkiye’nin kazanç hanesine artı 
puanlar getirecektir.

Öte yandan dünyada bu tür toplantı-
ların yapıldığı her şehirde olduğu gibi 
İstanbul’da ve diğer şehirlerimizde de 
bazı protesto gösterileri yapılmaktadır. 
Bunu da anlayışla karşılamalıyız. Zira De-
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mokrasi kültürünün temelinde muhalefet 
hakkının kutsallığı da vardır. Bu gösteri-
leri, yasal çerçevenin dışına çıkmadıkları, 
güvenliği tehlikeye sokmadıkları ve etrafa 
zarar vermedikleri sürece hoşgörüyle kar-
şılamamız gerekiyor. Çünkü her düşünce 
saygıya değerdir.

Bu vesileyle bazı rakamları sizlerle pay-
laşmak istiyorum. Bu zirve vesilesiyle 
4.000’i  basın mensubu olmak üzere 
İstanbul’a tam 10.000 kişi gelecektir. Bu 
misafirlerimizin bir kısmı devlet ve hü-
kümet başkanları gibi üst düzey kişiler 
olduğu için kaçınılmaz olarak, yoğun 
güvenlik önlemleri almak gerekiyor. 
Az öncede söylediğim gibi bu önlemler 
bazı sıkıntıların sebebi olabilir. Ama bu 
zirvenin İstanbul’da yapılıyor olmasının 
güvenlik alanında ve uluslar arası camia-
da Türkiye’ye sağladığı prestijin yanında, 
ülkemizin bütün dünyaya tanıtımına da 
büyük katkı sağlayacağını unutmamamız 
gerekiyor. Bu vazgeçilmez kuralı ifade 
ederek sözlerime son veriyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli başkanlar… Hepinizi sevgiyle ve 
saygıyla selamlıyorum.

Hükümet olarak göreve geldiğimiz gün 
verdiğimiz bir söz vardı: Türkiye iki binli 
yılların yıldız ülkelerinden biri olacak de-
miştik... Bu sözümüzün üzerinden sadece 

yirmi ay geçti ve bugün dünyada en çok 
sözü edilen ülkelerden biri Türkiye’dir. 
Gerek bu kadar kısa zamanda karaya otur-
muş bir ekonomiyi, yeniden açık denizlere 
doğru yol alır hale getiren ekonomi yöne-
timimizle, gerek demokratikleşme adına 
art arda attığımız adımlarla sürekli dünya 

AK Parti Il Başkanları 
Toplantısı

Ankara | 2 Temmuz 2004 
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gündemindeyiz. Hangi yabancı ülke lide-
riyle temas etsek, Türkiye’nin bu dikkat 
çekici hamlelerini, bu şaşırtıcı değişimini 
mutlaka gündeme getiriyor ve bizlere tak-
dir hislerini bildiriyor.

İcraatlar ortada, Türkiye geçen 20 ay için-
de vatandaşlarımızı perişan eden ekono-
mik krizlerin pençesinden kurtulmuş ve 
geleceğe dair umutlarını tazelemiştir. Bu-
nun yanı sıra ekonomisini dengeye oturt-
makla yetinmemiş, kamu düzenini çağdaş 
bir yapıya kavuşturmak ve demokrasisinin 
gediklerini kapatmak için de çok önemli 
düzenlemeler yapmıştır. Yine bununla da 
yetinmeyip, kırk yıllık, elli yıllık dış mese-
lelerini çözüme kavuşturmak için de “bek-
le gör” politikalarını terk ederek sınırlarını 
belirlediği aktif bir barış diplomasisini 
hayata geçirmiştir. Bugün dış politikamız-
daki bu tazelenmenin meyvelerini hep 
birlikte alıyor ve bundan mutlu oluyoruz.

Açıkça ifade edeyim ki, bütün olumsuz 
gelişmelere rağmen şu anda Türkiye’nin 
dünyadaki itibarı, bundan yirmi ay önce-
siyle kıyas bile edilemeyecek kadar iyidir. 
Bugün Türkiye, parçası olduğu her ulusla-
rarası platformun en çok dikkat çeken, en 
çok ışıldayan ve attığı barış ve demokrasi 
adımlarıyla en çok takdir gören ülkesidir. 
Bunlar elbette tesadüf eseri ortaya çıkmış 
gelişmeler değildir. Bunlar AK Parti olarak 
Türkiye’nin yönetimine getirdiğimiz yeni 
değişim rüzgarlarının, çağın ihtiyaçlarına 
göre şekillendirdiğimiz çözüme dayalı 
politika anlayışımızın bir ürünü olarak 
ortaya çıkan gelişmelerdir.

Değerli arkadaşlar...

Her AK Partilinin Türkiye’nin önünde 
açılan bu yeni gelecek vizyonuna yakışan 
bir donanım içinde olması gerektiği hepi-
nizin malumudur. Bunun için sorumlu-
luklarımız her geçen gün artmaktadır. En 
büyük arzum, en büyük dileğim o ki, bu 
koşu sürecinde hiçbir arkadaşımız tökez-
lemesin, hiçbir arkadaşımız gözünü ufuk-
lardan ayırmasın. Bunun için her zaman 
hatırlatma gereği duyduğumuz gibi bir 
kez daha ifade edeyim ki; iktidar süreci 
aynı zamanda bir sınav sürecidir. Sizden 
ricam, millet adına yüklendiğimiz bu 
emanetin esas sahibinin bu ülkenin bü-
tün insanları olduğunu, onların hepsinin 
hukukunu temsile mecbur olduğumuzu 
bir an için bile unutmamanızdır. Değişen 
dünyaya paralel olarak, Türkiye’nin çağa 
uygun sosyal, ekonomik ve kültürel deği-
şimini hep birlikte önce fikir olarak zihin-
lerimizde oluşturacak, sonra da hayata 
geçireceğiz. 

Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden 
sonra da bize düşen, partimize düşen, siya-
sette üstlendiğimiz misyona düşen görev 
budur. Türkiye, AK Parti zemini üzerinden 
geleceğini aydınlatacak fikri, yapısal ve 
kültürel değişim fikrini, projesini, mo-
delini oluşturmaktadır. Bu noktaya özel 
olarak dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu 
parti çatısı altında olan ve AK Parti hissi-
yatını taşıyan her bir arkadaşım, görevi ne 
olursa olsun şunu bilecek: Ben Türkiye’yi 
geleceğe taşıyacak medeniyet adımlarını 
atmakla mükellefim. Bu benim bu toprak-
lara, bu topraklarda asırlar boyu hüküm 
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sürmüş medeniyetlere ve bu yüce millete 
borcumdur.

Her AK Partili arkadaşımın görev yüklen-
dikleri bölgelerde, bu fikrin, bu hissiyatın, 
bu hassasiyetin temsilcisi olmasını istiyo-
rum. Bu, sadece siyasetin bir gereği değil, 
bizim insanlığımızın, vatanseverliğimizin, 
hakşinaslığımızın da bir gereğidir. Bu top-
raklarda, tarihte olduğu gibi dünyayı ken-
dine hayran bırakan medeniyetimiz ihya 
olmadıkça, biz kendimizi görevini yapmış 
insanlar olarak göremeyiz. Böyle yüce bir 
hedefe inanmadan bu siyaset sahnesine 
çıkanların milletten aldıkları tarihi cevabı 
lütfen aklınızdan çıkarmayınız. Biz onlar-
dan farklıyız demek yeterli değildir; biz 
farkımızı bizzat ortaya koyacağız, milleti-
miz o hükmü zaten kendiliğinden verecek 
ve AK Parti siyasetini daha önce olduğu 
gibi bağrına basacaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye tarihin ve coğrafyanın kendisine 
yüklediği sorumlulukların idrakinde ola-
rak kendi medeniyet çizgisiyle yeniden 
buluşmaktadır. Bu buluşmanın tezahürle-
rini son birkaç hafta içinde olanca yoğun-
luğuyla yaşadık. Türkiye’nin uluslar arası 
münasebetlerdeki ağırlığına paralel olarak 
dış temaslarımız da büyük bir ivme ka-
zandı. Önce ABD’de yapılan G 8 Zirvesine 
“demokratik ortak” sıfatıyla katıldık ve çok 
yararlı temaslar gerçekleştirdik. Ardın-
dan AB dönem başkanlığının Hollanda’ya 
geçmesi nedeniyle bu ülkede yapılan AB 
Zirvesine katıldık. 

B u ra d a  m e m n u n i ye t l e  g ö rd ü m  k i , 
Türkiye’nin demokratikleşme ve Kopen-
hag kriterleri istikametinde attığı adımlar, 
muhataplarımız tarafından da büyük bir 
takdirle karşılanmaktadır. İnanıyorum ki, 
Aralık ayında Türkiye AB’den müzakere 
tarihi alacak ve ülkemizin yaklaşık yarım 
asırlık bir hedefi AK Parti hükümeti dö-
neminde gerçekleşecektir. Türkiye’nin AB 
üyeliği sadece Türkiye’nin yararına, tek 
yönlü bir gelişme olmayacaktır. Türkiye’ye 
kapılarını açan bir AB hem daha çoğulcu, 
hem de daha stratejik bir kimlik kazana-
caktır. Türkiye elbette, kendi dinamikle-
riyle, kendi değerleriyle, kendi kimliğiyle 
Avrupa Birliği’ne girecektir. Avrupalı dost-
larımız da bunun farkındadır.

Önceki hafta İstanbul’da 57 İslam ülkesin-
den müteşekkil İslam Konferansı Örgütü 
(İKÖ) Dışişleri Bakanları toplantısı ya-
pıldı. Bu toplantıda Türkiye Ortadoğu’da 
barışın tesisi için bölgesel ve uluslar arası 
seviyedeki tercihlerini ve tezlerini ifade 
etme imkanı buldu. Ayrıca ilk defa bu top-
lantıda İKÖ Genel Sekreteri seçim yoluyla 
belirlendi ve Türkiye’nin teklif ettiği aday 
Genel Sekreter seçildi. Bu hafta başında ise 
İstanbul’da NATO Zirvesi toplandı. Bu top-
lantı öncesinde ABD Başkanı Sayın Bush 
Ankara’da resmi temaslarda bulundu. 
Bölgesel ve uluslar arası gelişmelerin hız 
kazandığı bir dönemde İstanbul’da gerçek-
leştirilen bu zirve Türkiye’nin önemini bir 
kez daha gözler önüne sermiştir. Demokra-
sisi, ekonomik potansiyeli, tarihi ve kültü-
rel birikimiyle Türkiye dünya ölçeğindeki 
itibarını daha da artırmıştır. 
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Ülkemizin çözüm bekleyen pek çok soru-
nu olsa da bütün bu gelişmeler AK Parti 
hükümetinin 20 aylık dönemdeki başarılı 
performansının neticesidir. Bu başarı AK 
Parti’nin milletimizle bütünleşmesinden 
doğan bir başarıdır. Çok şükür, iki yıl önce 
krizlerle anılan ülkemiz hükümetimizle 
birlikte istikrarı yakalamış, bir atılım evre-
sine doğru hızla yol almaktadır. Siyasette 
ve ekonomide yakalanan istikrar bu ülke-
nin potansiyellerini harekete geçirmesine 
imkan sağlayacak bir zemin teşkil etmek-
tedir. 

Daha önce de ifade ettiğim gibi istikrar 
boşlukta var olmaz, bu istikrar, bu güven, 
AK Parti’nin yeni siyaset anlayışını ve bu 
yeni siyaset anlayışı etrafında milletle 
bütünleşmesinin, kaynaşmasının eseri-
dir. AK Parti’nin yeni siyaseti toplumu 
merkeze alan, topluma güvenen, toplu-
mun değerleriyle barışık, problemlerin 
çözümünün ana mercii olan bir siyasettir. 
AK Parti’nin yeni siyaseti, demokrasinin 
evrensel normlarına bağlı, dünyaya açık, 
diyalogu esas alan, bireysel ve toplumsal 
özgürlükleri genişletici bir siyasettir. 

Bu siyaset tarzı ve üslubu sayesinde, 
Türkiye’de siyaset yeniden itibar kazan-
mıştır. Siyasetin, siyasetçinin olumsuz 
yaftalarla anıldığı günler geride kalmıştır. 
Milletimiz, AK Parti’nin yeni siyaset tarzını 
benimsemiş, kendi geleceğine ve ülkesinin 
yarınlarına dair ümitlerini tazelemiştir. 
Bu hissiyatla bütün AK Parti teşkilatlarına 
teşekkür ediyor, siz değerli başkanları sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar… Hepinizi sevgi ve say-
gıyla selamlıyorum.

Millete, bize emanet edilen kutsal sorum-
luluğa layık olmaya çalışıyoruz. Bu ülkeye 
hizmet için yeterince azmimiz, yeterince 
gücümüz, enerjimiz var. Gücümüz yetti-
ği kadar koşacağız, hizmet edeceğiz. Bu 
bahtiyarlığı bize yaşatan Allah’a şükürler 

olsun. AK Parti siyasete yeni bir soluk ge-
tirmiştir. Türkiye’de siyaset, AK Parti ile sa-
hicileşmiş, gerçek bir zemine oturmuştur. 

Bilindiği gibi geleneksel olarak Türkiye’de 
siyaset, çarpık bir algılamaya konu olmuş-
tur. Bu çarpık algılamanın çeşitli cephele-
rinden söz edilebilir. İlk akla gelen, toplum-
sal tasavvurumuzda siyasetin hep “çıkar”, 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 6 Temmuz 2004 
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“menfaat” kavramıyla bir arada değerlen-
dirilmesidir. Bu manada siyaset, kimin, 
neyi, nasıl elde ettiğine dair bir süreç olarak 
görülmüştür. Bu algılamada Türkiye’de si-
yasetin, esas itibariyle kamu kaynaklarının 
dağıtımıyla ilgili bir süreç olarak işlemesi-
nin de önemli bir rolü vardır. 

1990’lı yılların başından itibaren Türkiye 
siyasetinin içine düştüğü darboğaz, bir 
anlamda, kamu kaynaklarının kullanımı 
esasında şekillenen siyaset tarzının tıkan-
masıyla, sonuna gelinmesiyle ilgilidir. 
Halbuki siyaset, güçlü bir yarışma unsuru 
içeriyor olsa da bu yarışma bütünüyle 
maddi menfaatler üzerinde gerçekleşme-
melidir. Siyaset esas itibariyle fikirlerin, 
bakış açılarının, tercihlerin yarışmasıdır. 
Geleneksel siyaset anlayışındaki bir başka 
çarpıklık, siyasetin daha ziyade elitlere ait 
bir faaliyet gibi görülmesidir. 

Bu anlayışta toplum, siyasetin tayin edici 
bir aktörü konumunda değildir. Toplu-
mun siyasetle ilişkisi, sandık başına git-
meye ve bu yolla siyaseti meşrulaştırmaya 
indirgenmiştir. Bu anlayışın altında top-
luma şüpheyle yaklaşan, onu eğitimsiz ve 
şuursuz bir kitle olarak gören seçkinci bir 
bakış vardır. Oysa tam aksine siyaset, top-
lumun, toplumsal grupların işidir. Siyase-
tin esas taşıyıcısı toplumdur. Demokratik 
siyasi mücadele de kuralları çerçevesinde 
toplumsal kesimler, gruplar arasında cere-
yan eden bir mücadeledir. Böyle bir siya-
set tahayyülü, Türkiye’de siyaseti dar bir 
zümrenin içine hapsetmiş, geniş toplum 
katmanlarını siyasi sürecin dışına itmiştir.

Neticede Türkiye’de siyaset, devlet ile top-
lum arasında üretilen suni gerilim zemini-
ne oturtulmuş, bu gerilimden Cumhuriyet-
Demokrasi, Otorite-Özgürlük gibi başka 
gerilimler, zıtlıklar ihdas edilmiştir. Kamu 
kaynaklarının kontrolü ve dağıtımını esas 
alan bu çarpık siyasetin en olumsuz netice-
lerinden biri, sağlıklı işleyen bir ekonomik 
alanın, piyasanın teşekkül edemeyişidir. 
Ekonomik süreçlerle siyasi süreçler iç içe 
geçmiş, özerk bir ekonomik alan, verimli-
liğe dayalı bir iktisadi kültür ortaya çıkma-
mıştır. Devlet ve siyaset, zenginleşmenin 
esas kaynağı haline gelmiştir.

Bu durum modernleşme sürecimiz üze-
rinde de olumsuz tesirler bırakmıştır. Mo-
dernleşmenin altyapısını, yani ekonomik 
temelini var edemeyen siyaset, bu açığı 
kapatmak için sürekli olarak modernleşme-
nin “kültür” boyutuna vurgu yapmıştır. Hal-
buki gerçek modernleşme, ekonomik altya-
pı değişimine bağlı olarak ortaya çıkacak 
güçlü bir orta sınıfın varlığını gerektirir. 
Türkiye’de modernleşmenin taşıyıcılığını 
yapacak bu orta sınıf arzu edilen seviyede 
gelişememiştir. Kültür üzerine yoğunlaşan 
ve ekonomik ayağı eksik bırakılan modern-
leşme süreci de devlet ile toplum arasında 
zaman zaman gerilimlerin, iletişimsizlikle-
rin yaşanmasına sebep olmuştur. 

İşte AK Parti, Türkiye’de bütün ağırlığıy-
la hissedilen, toplumun ayak bağı hali-
ne gelen çarpık siyaseti tasfiye ederek, 
Türkiye’yi makul bir siyaset zeminine 
taşımıştır. AK Parti, siyaseti, bir medeniyet 
hamlesinin itici gücü olarak görmekte, si-
yaseti fikirle, düşünceyle doğrudan ilişkili 



383

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-1

bir faaliyet olarak ele almaktadır. Bizim 
için siyaset, basit menfaat hesaplarının 
ötesinde, bu topraklar üzerinde şekillen-
miş büyük medeniyeti yeniden canlandır-
manın, insanlığa sunmanın bir vasıtasıdır. 
Bu medeniyet fikri, bizi milletimizle buluş-
turan, kaynaştıran ana unsurdur.

Dolayısıyla siyasetimizin temelinde mil-
let, yani toplum vardır. Bize göre, devletin 
de, ülkenin de siyasetin de gerçek sahibi 
toplumdur. Demokrasi özü itibariyle top-
lumun, halkın, milletin iktidarıdır. Biz 
demokrasiyi, toplumun belli aralıklarla 
sandık başına gittiği şeklî bir düzen olarak 
görmüyoruz. Bizim için demokrasi, “top-
lumsal ortak iyi”nin, sürekli yenilenen me-
deni kamusal tartışmalar yoluyla toplum 
tarafından tayin edildiği bir siyasi rejimin 
adıdır. Yani demokrasi, zorunlu olarak 
toplumu siyasetin belirleyici aktörü haline 
getiren bir düzendir. AK Parti iktidarıyla 
birlikte ekonomi alanında yaşanan gelişme-
ler büyük ölçüde özerk bir ekonomik alan 
oluşturma gayretimizin neticesidir. Bizim 
iktidarımızda devlet ve siyaset zenginleş-
menin kaynağı olmayacaktır. Rasyonaliteye 
dayalı bir iktisat kültürü tesis etme yolunda 
pek çok yapısal düzenlemeler yaptık. Bu 
düzenlemeler devam edecektir.

Değerli arkadaşlar…

Türkiye ekonomisinde iktidara geldiği-
miz gün başlayan iyileşme hızla devam 
etmektedir. Makroekonomik gösterge-
lerde her gün yeni bir sevindirici geliş-
meyle karşılaşıyoruz. Son birkaç hafta 
içinde açıklanan büyüme rakamları, 

enf lasyon rakamları, dış ticaret rakam-
ları en iyimser beklentilerin bile üze-
rinde gerçekleşmiş, hepimizin yüzünü 
güldüren seviyeler yakalanmıştır. AK 
Parti iktidarı, literatüre yeni bir ifade 
kazandırmıştır. Bu ifade “beklentilerin 
üzerinde iyileşme sağlanması”dır. Bütün 
ekonomi haberleri, bu ifadeyle birlikte 
verilmektedir. 

Büyüme beklentilerin üzerinde, enf-
lasyondaki düşüş beklentilerin üze -
rinde, faizlerdeki düşüş beklentilerin 
üzerinde, faiz dışı fazla beklentilerin 
üzerinde, turizmin gelişmesi beklentile-
rin üzerinde gerçekleşmektedir. Çünkü 
beklentilerin üzerinde gayret gösteren 
bir hükümet işbaşındadır. Demek ki, 
çıtayı en yükseğe koymakla, daha yola 
çıkarken “Türkiye’nin çözülemeyecek 
meselesi yoktur” demekle çok isabetli 
bir karar vermişiz. Şimdi 20 aylık bir tec-
rübeyle daha emin olarak söylüyorum: 
Türkiye’nin çözülmeyecek bir sorunu, 
meselesi yoktur. İstikrar ve güven mey-
vesini vermiş ve bütün alanlarda bek-
lentilerin üzerine çıkılmıştır. Kimsenin 
gücü, halkın direncini, maneviyatını 
kırmaya yetmeyecektir. Bundan böyle 
kötümser, karamsar senaristlerin se-
naryoları ellerinde kalacaktır. Zira biz, 
topluma güveniyoruz ve toplum da bize 
güveniyor. Başarımızın sırrı buradadır. 
Bu noktayı asla unutmayalım. 

Değerli arkadaşlar…

Şöyle geriye dönüp bir hatırlayın; 3 Kasım 
seçimlerinin hemen ardından başlayan iyi-
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leşmeye bazılarının nasıl burun kıvırdığını 
gözünüzün önüne getirin. Bu iyileşmenin 
gelip geçici olduğunu, yapay olduğunu, 
birkaç ay sonra her şeyin tersine döneceğini 
söylediler durdular. Bizim kararlılığımızı, 
bizim cesaretimizi, bizim sorunlar karşısın-
daki dik duruşumuzu görünce söylemlerini 
değiştirdiler. İyileşmenin başka etkenler-
den kaynaklandığını iddia ettiler. Şunu al-
tını çizerek söylüyorum. Türkiye kendisine 
güvenmiştir, Türkiye hükümetine güven-
miştir, Türkiye gücünün, potansiyelinin, 
yeteneklerinin farkına varmıştır. 

Başarıyı başka yerde arama zahmetine hiç 
kimse katlanmasın. Bu başarı Türkiye’nin 
başarısıdır. Bu başarı, Türkiye’nin kendisi-
ne olan güveninin açık ve net bir sonucu-
dur. Bu başarı halkıyla aynı özlemlere sahip 
olan, halkıyla aynı yöne bakan iktidarımızın 
başarısıdır. Bu başarının sahibi halkımızdır. 
Bu ülkede istikrar sağlandığında, devletle 
millet el ele verdiğinde, ne yaptığını bilen, 
nasıl yapacağını bilen bir hükümet oldu-
ğunda nelerin mümkün olduğu ekonomide 
açık ve net olarak görülmüştür. Biz dur-
mayacağız, başarılarımızla yetinmeyeceğiz 
ve daha büyük hedeflere koşacağız. Biz 
gündelik politikalara takılıp kalmayacağız. 
Ayağımıza çelme takmak isteyenlere asla 
dönüp bakmayacağız. Ekonomide on yıllar-
dır başarılamayanı başarmaya, Türkiye’nin 
işsizlik ve yoksulluk sorununun üzerine 
var gücümüzle gitmeye devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlar…

Haziran ayı enf lasyon oranları geçtiği-
miz Cumartesi günü açıklandı. TEFE ve 

TÜFE’de bir kez daha eksi enf lasyonu 
gördük. Önümüzdeki aylarda dönem dö-
nem artışlar olabilir. Ama enflasyonda yıl 
sonu için belirlediğimiz yüzde 12 hedefi, 
artık çok daha mümkün görünmektedir. 
Türkiye ekonomisinin nerelerden nerelere 
geldiğinin en somut göstergesi enflasyon-
daki düşüştür. Birkaç yıl önce aylık enflas-
yon yüzde 5 mi arttı, yüzde 6 mı arttı diye 
merak ediliyordu. Bugün artık virgülden 
sonraki ikinci basamağı takip ediyoruz. 
Aylık enflasyon binde 3 mü arttı, binde 5 
mi arttı, yoksa enflasyon eksi mi çıktı diye 
merak eder hale geldik.

Hiç kuşkusuz enflasyondaki düşüş rakam-
lardan ibaret kalmamaktadır. Çarşıda, 
pazarda etiketler artık çok daha seyrek 
değiştirilmekte, fiyat artışları çoğu zaman 
fark edilemeyecek kadar sınırlı kalmakta-
dır. Enflasyonla mücadelede elde ettiğimiz 
başarının bir sonucu olan Yeni Türk Lirası 
bildiğiniz gibi 1 Ocak 2005 tarihinde teda-
vüle girecektir. Yeni Türk Lirası’na ilişkin 
çalışmalarımız planlandığı şekilde devam 
etmektedir. Bu fırsatla değerli vatandaş-
larımıza ve özel sektörümüze, kendilerini 
yeni döneme hazırlamaları konusunu bir 
kez daha hatırlatmak isterim. Yeni Türk 
Lirası ve Yeni Kuruş’a kendilerini şimdi-
den hazırlasınlar. Yapmaları gereken dü-
zenlemeleri yapsınlar. Sıfırı atılmış parayı 
kullanma konusunda altyapılarını gözden 
geçirsinler.

Makroekonomik göstergelerde yaşadığı-
mız bir başka sevinç de 2004 yılı ilk çeyre-
ğine ilişkin büyüme rakamları olmuştur. 
Türkiye ekonomisi 2003 yılında hedefle-
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diğimiz yüzde 5 oranının üzerinde, yüzde 
5,9 oranında büyümüştür. 2004 yılının ilk 
çeyreğinde de Gayri Safi Milli Hasılamız 
yüzde 12.4; Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız 
ise yüzde 10.1 oranında rekor bir büyüme 
kaydetmiştir. 2004 yıl sonu için belirledi-
ğimiz yüzde 5 hedefinin aşılabileceği de 
böylece ortaya çıkmıştır. Bu büyümenin 
bir önemli özelliği, özel sektör yatırımla-
rıyla elde edilen bir büyüme olmasıdır. 
Bu boyutuyla da özellikle yatırımlar ve 
işsizlik konusunda olumlu gelişmelerin 
olduğuna işaret etmektedir.

Nitekim, 2004 yılının ilk çeyreğinde uzun 
bir aradan sonra ilk defa inşaat sektöründe 
yaşanan gelişmenin bu büyüme oranı üze-
rinde önemli bir tesiri olmuştur. Bildiğiniz 
gibi inşaat sektöründeki gelişme, diğer 
bir çok sektörü tetikleyici ve istihdamı 
artırıcı bir etkiye sahiptir. İlk çeyrekte-
ki % 12.4’lük büyüme rakamı içinde en 
büyük payı % 33 ile ithalat vergilerinin 
oluşturduğu doğrudur. Ancak, bu ithalat 
içindeki en büyük pay da makine ve teçhi-
zat kalemindedir. Yani, bu büyüme oranı 
istihdam kapasitesini genişletici bir etkiye 
yol açacaktır. Bu durum da göstermektedir 
ki, Türkiye ekonomisi artık sağlıklı, sür-
dürülebilir, istikrarlı bir büyüme sürecine 
girmiştir.

2004 yılının ilk altı ayına ilişkin çok önem-
li bir gelişme ise faiz ödemelerine ilişkin 
olmuştur. Bütçemiz yapılırken Ocak – Ha-
ziran 2004 dönemi için, 33,5 katrilyon 
Lira faiz ödemesi öngörülmüştür. Ancak 
ilk altı ay için faiz ödemesi 29.6 katrilyon 
olarak gerçekleşmiştir. Böylece yaklaşık 4 

katrilyonluk bir tasarruf sağlanmıştır. Bu 
sevindirici gelişmenin de altında, hükü-
metimizin oluşturduğu güven ve istikrar 
ortamı yatmaktadır. Faiz Dışı Fazla hedefi 
konusundaki kararlılığımız, borçlanma 
vadelerinin uzaması, faizlerin düşmesi, 
döviz kurunun gerilemesi gibi etkenler, 
bütçe üzerindeki faiz yükünün azalmasını 
beraberinde getirmiştir.

Değerli arkadaşlarım…

AK Parti olarak Türkiye’ye bugünleri ya-
şatmış olmaktan büyük mutluluk duydu-
ğumuzu belirtmek isterim. Hemen tüm 
parametrelerde, tüm göstergelerde üst 
üste iyileşmeler yaşanıyor, sevindirici ge-
lişmeler oluyor. Kuşkusuz eksiklerimiz, ge-
diklerimiz var. Örneğin işsizlik konusunda 
hedef lediğimiz noktada olmadığımızın 
farkındayız. Ama tüm bu sevindirici gös-
tergelerin önümüzdeki günlerde yatırım 
ve istihdama da yansıyacağını biliyoruz. 

Türkiye’nin mikroekonomideki kronik 
sorunlarının da hızla çözüleceğini bilme-
nizi isterim. Şimdi bugünlerde ekonomi 
yönetimimiz üç yıllık yeni ekonomik prog-
ram üzerinde çalışıyor. Bir yandan teknik 
çalışmalar devam ederken, bir yandan da 
çeşitli kesimlerin görüşleri, eleştirileri, 
katkıları alınıyor. Türk halkının taleple-
riyle örtüşen, Türkiye’ye yaraşan, Türkiye 
gerçekleriyle birebir uyum içinde olan, 
işsizliği, yoksulluğu, gelir adaletsizliğini 
gidermeyi hedefleyen, sosyal boyutu öne 
çıkan bir program hazırlıyoruz.
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Bu programın, çarşının, pazarın, sokağın, 
mutfağın, atölyelerin, fabrikaların nabzını 
tutan; işçinin, memurun, emeklinin, yok-
sulun, dar gelirlinin, esnafın, işverenin, 
sanayicinin taleplerinin yansıdığı bir prog-
ram olmasına dikkat ediyoruz. Bu prog-
ramın, Türkiye’nin ekonomide elde ettiği 
ivmeyi artıracak, Türkiye’nin enerjisini 
daha fazla açığa çıkaracak, Türkiye’yi daha 
güçlü, daha saygın hale getirecek bir prog-
ram olmasına azami özen gösteriyoruz. Bu 
sayede ekonomimiz kırılganlıktan kurtu-
lacak, direnci daha fazla artacak ve iyileş-
meler de geri dönülmez bir hal alacaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Bu azimle, bu kararlılıkla hükümetimiz 
çalışmalarını sürdürüyor. Bütün çabamız, 
bütün gayretimiz halkımızın mutluluğunu 
artırmaktır. Temel sektörlerden biri olarak 
başından beri büyük önem verdiğimiz ulaş-
tırma ve iletişim alanında hükümetimiz 
ciddi adımlar atmaktadır. Biraz sonra Ulaş-
tırma Bakanımız sizlere hükümetimizin bu 
alanlardaki çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı bir 
sunuş yapacaktır. Sözlerimi bağlarken hepi-
nizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri… Hepinizi sevgiyle 
ve saygıyla selamlıyorum. Sizlerin şahsın-
da aziz milletimizin bütün fertlerini de 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.

22. yasama döneminin son grup toplantısı 
için bir arada bulunuyoruz. Bu son grup 

toplantısında, sözlerime başlarken bu ülke 
adına, bu aziz millet adına attığınız her adım 
için AK Parti grubu olarak sizlere teşekkür 
ediyorum. Meclis Başkanlığımız, Grup 
Başkan vekillerimiz, komisyonlarda görev 
yapan arkadaşlarımız ve bütün milletvekille-
rimize, bütün kalbimle teşekkür ediyorum. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 13 Temmuz 2004 
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Bugün başarılarla dolu bir yasama döne-
mini geride bırakmanın onurunu, hazzını, 
mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Geceli 
gündüzlü bütün çalışmalarımızın semeresi, 
meyvesi milletimizin mutluluğudur, güler 
yüzüdür. Allah, daima milletimizin yüzünü 
güldürsün ve bu millete hizmet etme şerefi-
ni taşıyanları ilanihaye payidar kılsın. 

Değerli arkadaşlar…

Millete hizmet şerefi büyük bir şereftir. 
Buna layık olmak için yüreklerde derin bir 
aşk ve hararet olması gerekiyor. Aşksız ve 
hararetsiz, hiçbir insan, hayata hiçbir şey 
katamaz. Mazlumun kurumuş dudağına 
bir damla su olmak, yoksula kaftan olmak, 
yolda kalmışlar için gökyüzünde parlayan 
bir yıldız olmak büyük ve geniş bir yürek is-
ter. Biz bu aşkla, bu derin iştiyakla yola çık-
tık. Aldığımız mesafeyi Allah’ın izniyle bu 
muhabbet sayesinde aldık. Biliyor musu-
nuz? Bizim Türkiye’ye sevdamız bülbülün 
güle, gülün bülbüle duyduğu aşk gibidir. 
Bülbülün feryadı, hem çilesinin hem sevda-
sının büyüklüğündendir. Çile, bu meşakkat-
li yolun olmazsa olmaz gereğidir. Biz gülü 
dikeniyle birlikte sevmeye devam edeceğiz. 
Bizim Türkiye’ye bir borcumuz var. Bunu 
yerine getireceğiz. Bu yürüyüşün menzile 
ulaşacağından asla şüphe duymuyorum. 
Şimdi geçmişten daha büyük bir kesinlikle 
ifade ediyorum ki; Türkiye ilerliyor ve hiç-
bir şey onu durduramayacaktır. 

Değerli kardeşlerim… 

Yola çıktığımız günden bugüne milletle 
bütünleşmemiz katlanarak devam ediyor. 

Halkımızın umutları büyüdükçe, tıkanan 
yollar açıldıkça, biriken sorunlar çözül-
dükçe AK Parti de büyüyor. Yani AK Parti, 
milletle birlikte büyüyor. Halkımızın ek-
meği büyüdükçe, onuru, itibarı yüksel-
dikçe AK Parti de büyüyor. Bu büyüme 
sadece nicelik itibariyle, sayısal, rakamsal 
bir büyüme değildir. Bir keyfiyetin, bir 
mahiyetin büyümesidir. Bunun için ge-
celerimizi gündüzümüze kattık. Bunun 
için bizim çoğunluğunu oluşturduğumuz 
Mecliste nezaketsiz kavgalar yaşanmadı. 
Bizim siyasetimiz, millete ait olan Meclisi-
mizin itibarını en yüksek noktaya çıkardı. 
Her biri bir reform niteliği taşıyan 441 bir 
yasayı bir döneme sığdırdınız ve bir rekor 
kırdınız. Sizleri tebrik ediyorum. 

Bizim iktidarımızda beklentilerin üzerin-
de iyileşmeler oldu. 2003 yılı için enflas-
yon hedefimiz yüzde 20 olarak belirlendi 
ama yüzde 18.4 olarak gerçekleşti. 2004 
enf lasyon hedefimizi yüzde 12 olarak 
belirledik, yılın ortasında görülen o ki, 
bu hedefi de aşmış olacağız. 2003 yılında 
yüzde 5.8 büyüme sağlandı. 2004 yılının 
ilk çeyreğinde yüzde 12.4’lük bir büyüme 
gerçekleştirdik. Bu yılın sonunda görüle-
cektir ki, yüzde 5’lik büyüme hedefimizi 
de inşallah fazlasıyla aşacağız. Yaklaşık 20 
aylık bir sürenin sonunda Türkiye’yi getir-
diğimiz nokta, gurur vericidir.

Ancak bu ülkenin önünde aşılması gere-
ken daha pek çok sorun var. Bu sorunların 
önemli bir kısmı, siyasetin geçmişteki 
çarpıklıklarından kaynaklanmaktadır. 
Türkiye’yi bu çarpık siyasetten ve onun 
zihnimizde bıraktığı tortulardan uzaklaş-
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tırmak için siyasetin toplumla kopartılan 
bağlarını tamir ediyoruz. Ancak eski si-
yasetin tortuları kolaylıkla kaybolmuyor. 
Toplumla siyaset arasındaki bağı zede-
leyecek, toplumun önüne set çekecek, 
Türkiye’yi demokrasinin evrensel stan-
dartlarının gerisine düşürecek tartışmalar 
da zaman zaman gündemi meşgul etmiyor 
değil. Demokrasinin tarihi gelişimi içinde 
özgürlükleri genişleten ve tahkim eden 
bazı kavramlar, bu ülkede demokrasiyi 
sınırlandırıcı taleplerin bir aracı haline 
gelebiliyor.

Bu çerçevede, bugün burada, siyasi ve 
toplumsal gündemimizde son zaman-
larda oldukça fazla yer tutan “kamusal 
alan” kavramı üzerinde bir örnek olarak 
durmak istiyorum. Bu kavram üzerinde 
duruyor olmamı, sadece belli bir meseleyle 
irtibatlandırmak isteyenler olabilir; onlara 
söyleyecek bir sözüm yok. İstedikleri gibi 
düşünebilirler. Benim burada yapmak iste-
diğim, aslında özgürlükleri genişletici bir 
kavram olarak ortaya çıkan kamusal ala-
nın, nasıl da özgürlüklerin önüne bir engel 
gibi çıkartıla bildiğine işaret etmektedir. 
Bu kavram bütün özgürlükleri ilgilendiren 
temel bir tartışmanın konusudur. Daha da 
önemlisi bu kavramın nasıl formüle edil-
diği siyasete nasıl baktığımızla doğrudan 
ilişkilidir. Çünkü, kamusal alan kavramı, 
“siyasetin zemini nedir?” sorusuna da an-
lamlı cevaplar vermektedir.

Değerli arkadaşlar…

“Kamu”, kavramı hiçbir zaman yekpare 
bir topluluğu ifade etmez; içinde yaygın 

ve genel bir takım temayüller taşısa da tek 
tip insanlardan ve fikirlerden oluşmaz. 
Kamusal alan, farklı bireylerin, farklı top-
lumsal kesimlerin, farklı fikirlerin medeni 
ve demokratik biçimde bir arada bulun-
malarına ve yarışmalarına imkan veren 
bir alandır. Kamusal alan, özgürlüklerin 
ve hakların hayata geçirildiği, yaşandığı 
alandır; özgürlüklerin yok edildiği bir alan 
değildir. Yani insanların birlikte, birbirle-
riyle etkileşerek yaşadığı, her türlü fark-
lılığın kendine hayat bulduğu bir alandır. 
Zira özel alan, en basit anlatımıyla evimiz 
bu anlamda özgürlük tartışmasının ko-
nusu değildir. Bu tartışmanın yaşandığı, 
öncelikle yaşanması gereken alan kamusal 
alandır.

Demokrasi de esas itibariyle medeni ve 
serbest yarışmanın gerçekleştiği kamusal 
alanda ifadesini bulur. Çünkü demokrasi 
önceden belirlenmiş neticelerin rejimi 
değildir. Demokrasi, “toplumsal iyi”nin, 
kamusal alanda medeni, serbest ve sürekli 
yürüyen bir tartışmayla toplum tarafından 
tayin edilmesini gerektirir. Biz, Türkiye’de 
demokrasiyi hakim kılmak, toplumun öz-
gürlük talebine cevap vermek istiyorsak 
kamusal alanı insanlarla, renklerle, fark-
lılıklarla ve özgürlüklerle donatılmış bir 
alan haline getirmek durumundayız.

Türkiye’de yapılan yanlış, kamusal alanın 
sadece mekan üzerinden tanımlanmasıdır. 
Oysa, bu alan bazılarının zannettiği gibi 
devlet alanı da değildir. Devlete ait veya 
devlet görevlilerinin içinde yer aldığı me-
kanları ifade etmez. Şunu özellikle ifade et-
mek isterim ki; canlı ve özgür bir kamusal 
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alanın inşası, toplumsal bir sinerjiye yol 
açacak, Türkiye ekonomik ve toplumsal 
zincirlerinden bu sinerji sayesinde kurtu-
lacaktır. “Başka Türkiye yok” diyerek bu ül-
keyi büyütme heyecanımıza destek veren 
ve katılan herkesi, demokrasi ve özgürlük-
leri çoğaltacak, geliştirecek tartışmalara 
katkıda bulunmaya çağırıyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Evet, siyaseti kötürümleştirecek tartış-
malardan uzak durmalıyız. Halkımızın 
diliyle konuşmak, halkımızın gerçek so-
runlarını, taleplerini tartışmak ve çözmek 
zorundayız. Gerçek hiçbirimizin tekelinde 
değildir. Bu yüzden milletimizin vicdanı, 
her icraatımızın en iyi hakemidir. Mil-
letin vicdanındaki yerimiz her şeyden 
daha önemlidir. Şimdi sizler bu haftanın 
sonunda 22. dönem yasama yılını tamam-
layarak seçim bölgelerinize gideceksiniz. 
Sizlerden ricam, hiç yüksünmeden gidin 
halkın vicdanına yaslanın. Halkımızın 
içine karışın. Onların ellerini tutun ki 
onlardan enerji alırsınız. Gözlerinin içine 
bakın, insanımızın gözlerine bakarsanız 
onların içindeki samimiyeti ve dürüstlüğü 
görürsünüz. Siz de onlara dostluğunuzu, 
samimiyetinizi gösterin. Büyüklenmeyin, 
kibirlenmeyin, araya mesafe koymayın. O 
zaman ne büyük güzelliklerle karşılaşaca-
ğınızı göreceksiniz.

Değerli arkadaşlar…

Burada bugün bir yasama dönemini nasıl 
geçirdiğimizi uzun uzun daha ayrıntılı 
anlatabilirdim ama, buna ihtiyaç duymu-

yorum. Zira yola çıkarken, yani AK Parti 
iktidarını kurduğumuzda herkese şu çağ-
rıyı yapmıştım. Lütfen AK Parti iktidarının 
çetelesini tutun. Bu çetelenin çok iyi tutul-
duğunu, halkımız tarafından adım adım 
izlendiğimizi biliyorsunuz. Bu yasama 
döneminin sonuna yaklaşırken hepinize, 
iktidarı ve muhalefetiyle emeği geçen her-
kese, tek tek, bir kez daha teşekkür ediyo-
rum. Sağ olun, var olun. Allah, milletimize, 
ülkemize, devletimize zeval vermesin. 
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Başbakan Erdoğan, AK Parti MKYK toplan-
tısının ardından yaptığı açıklamada, toplan-
tıda, ekonomik ve sosyal konulardaki geliş-
meleri gerek bakanların sunumları, gerekse 
karşılıklı müzakerelerle değerlendirme fır-
satı bulduklarını bildirdi. Türkiye’nin bu 
süreçte en önemli gündem maddelerinden 

birisinin AB süreci olduğunu ifade eden Er-
doğan, geçen ay Fransa’ya yaptığı ziyaretin 
bu noktada dikkat çekici olduğunu belirtti. 

Fransa gezisi sırasında Türkiye ile ilgili is-
tifhamın ortadan kaldırılmasının mümkün 
olduğunu gördüğünü kaydeden Erdoğan, 
MKYK’da bu çalışmaların önümüzdeki 

AK Parti MKYK Toplantısı

Ankara | 6 Ağustos 2004 
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dönemde daha büyük bir titizlik ve perfor-
mansla sürdürülmesi gerektiği üzerinde 
durduklarını anlattı. AB ile mutabakata 
varılan tüm yasal düzenlemelerin gerçekleş-
tirildiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam 
etti: 

‘‘Ceza Yasası Eylül’de TBMM’den geçecektir. 
İstinaf yürürlük maddesi Ekim’deki iler-
leme raporundan önce bitecektir. MKYK, 
Ekim’de çıkacak raporun, Türkiye’ye net bir 
tarih verilmesinden başka istikameti olma-
yacağını düşünmektedir. Türkiye, AB’den 
net bir tarih alma dışındakilere hiçbir şekil-
de sıcak bakmamaktadır.’’ 

Başbakan Erdoğan, toplantıda ekonomik 
konuların da ele alındığını söyledi. Yeni 
ekonomik programa ilişkin olarak IMF ile 
görüşmelerin sürdüğünü ve beklentilerine 
uygun olarak geliştiğini ifade eden Başba-
kan Erdoğan, şunları kaydetti: 

‘‘IMF ile 2005 sonrasındaki ilişkilerimizin 
kaynak kullanımını içeren yeni bir stand-
by düzenlemesi çerçevesinde yürütülmeye 
başlanmasına karar verdik. Zaman zaman 
çeşitli polemikler ortaya çıkıyor. IMF yan-
daşlığı ya da karşıtlığı gibi tartışmalar yapı-
lıyor. Bunlar içi boş tartışmalardır. Önemli 
olan dünya gerçeklerine uygun bir politika 
izlemektir. Bunu yaparken de insanımızın 
ihtiyaçlarını ve beklentilerini her zaman ön 
planda tutmaktır ve hükümetimiz de bunu 
yapmanın en samimi gayreti içindedir.’’ 

Erdoğan, geçen ay İran’a gittiğini anımsata-
rak, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan 
Gürcistan ziyaretine önem verdiklerini 

söyledi. Başbakan Erdoğan, geziyi bölgedeki 
istikrarın artmasına dönük açılımlarının 
bir adımı olarak değerlendirdiklerini ifade 
etti. Bir süre sonra gerçekleştireceği Suriye 
ziyaretiyle de komşular arasında ziyaret 
edilmemiş ülke bırakmayacağını anlatan 
Erdoğan, ‘‘Türkiye, bağımsız bir devlet ola-
rak çıkarlarını geliştirmek amacıyla tüm 
komşularıyla ilişkilerini geliştirme gayreti 
içerisindedir’’ dedi. 

‘‘Türkiye’nin temasları asla hiçbir devlete 
karşı değildir’’ diyen Erdoğan, tam tersine 
bölge ve dünya barışına katkıda bulun-
mayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, 
MKYK’nın Kıbrıs Türklerinin haklarının ge-
liştirilmesi ve dünya tarafından kabulünün 
sağlanması için gereken adımların kararlı-
lıkla atılması konusunda bugüne kadar ileri 
sürdüğü tezini savunmaya devam ettiğini 
belirtti. ‘‘Kıbrıs sorununu artık hiç kimse 
Türkiye’nin önüne bir bahane olarak çıkar-
mamalıdır’’ diyen Erdoğan, Kıbrıs Türkle-
rinin geleceği için tüm dünyanın üzerine 
düşeni yapması gerektiğini vurguladı. 

Irak’taki gelişmelere de değinen Başbakan 
Erdoğan, ‘‘Ülkedeki kaosun arttığı biliniyor. 
Buradaki Türk vatandaşlarının güvenlikleri 
konusunda yeni tedbirler almaya devam 
ediyoruz’’ dedi. Erdoğan, çok özel ve güçlü 
inisiyatifler geliştirerek kayıpları bulmaya, 
esirleri kurtarmaya yönelik etkinliklerini 
en azami şekilde kullandıklarını kaydetti. 
Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: 

‘‘Yapılanlar birer vahşettir. Bunların asla 
İslam ile yakından uzaktan alakası olamaz. 
Dinimiz adına da asla böyle bir tavrı ve 
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vahşeti kabul etmemiz mümkün değildir. 
Ekmek parası kazanmak için yollarda olan 
bu insanlara karşı takınılan tavırları tasvip 
etmemiz mümkün değildir. Şu ana kadar 
tüm gayretlerimiz ve çabalarımız sonu-
cunda kurtarabildiğimiz vatandaşlarımız, 
şoförlerimiz olmuştur. Ama bunun yanında 
maalesef iki vatandaşımız kaybedilmiştir ve 
bu iki vatandaşımızın buraya cenazeleri ge-
tirilmiştir. Murat Yüce’yi ise aramaya devam 
ediyoruz. Temennimiz o dur ki onu da en 
kısa zamanda buluruz.’’ 

Konuyla ilgili spekülasyonlar yapıldığını, 
bunların kendilerini üzdüğünü ifade eden 
Erdoğan, şunları kaydetti: 

‘‘Bunların bulunması, korunması... Karşı-
mızda düzenli bir durum söz konusu değil. 
Şu anda terörün cirit attığı ortamdasınız. 
Burada bilerek buna rağmen ekmek para-
sını kazanma gayretinde olan vatandaşla-
rımız söz konusudur. Bunlar iyi niyetle bu 
yola gitmektedirler. Ama karşılarında maa-
lesef iyi niyet değil, terör vardır. Dolayısıyla 
bu değerlendirmeyi yapanlar da karşıların-
da bir devletin, düzenli bir devlet yapısının 
olduğunu bilerek mi bu değerlendirmeyi 
yapıyorlar? Şu anda çok az sayıda büyükel-
çilik bulunan bir ülkedir. Dünyanın birçok 
ülkesi burada büyükelçilik bulundurmuyor. 
Türkiye’nin burada elçiliği bulunurken, 
temaslarını sürdürürken, insani yardım ko-
nusunda da gayretini devam ettiriyor.’’ 

MKYK toplantısında, Filistin konusunda 
hükümetin aldığı inisiyatif lerin de de-
ğerlendirildiğini anlatan Erdoğan, hükü-
metin sorunun çözümüne yönelik aktif 

tavır alması ve Gazze’nin güvenliğine katkı 
yapmayı önermesinin memnuniyetle kar-
şılandığını ifade etti. Yüksek Askeri Şura 
(YAŞ) Toplantısı’nın da toplantıda gündeme 
geldiğini bildiren Erdoğan, YAŞ süreciyle 
ilgiyi olarak basında çıkan ‘‘asılsız haberle-
rin’’ Türkiye’nin demokratik bir ülke olma-
sına gölge düşürücü nitelikte bulunduğunu, 
üzücü ve düşündürücü olarak değerlendi-
rildiğini söyledi. Erdoğan, YAŞ toplantısının 
her zaman olduğu gibi güçlü devlet gelenek-
lerine uygun şekilde tam bir demokratik ol-
gunluk içerisinde gerçekleştiğini ifade etti. 

Başbakan Erdoğan, ekonomik konulara 
ilişkin değerlendirmeler yaparken de enf-
lasyonda yüzde 12, büyümede de yüzde 5 
hedefinde ciddi bir aksama beklenmediğini, 
hatta yüzde 5 büyüme hedefinin aşılacağı 
beklentisinin olduğunu söyledi. Erdoğan, 
ekonomik istikrarın korunması ve güven 
ortamının sürdürülmesinin toplantıda teyit 
edildiğini bildirdi. Başbakan Erdoğan, popü-
list siyaset yapılmayacağını da kaydetti. Er-
doğan, parti felsefesine, programına ve Acil 
Eylem Programı’na uygun yapısal reformla-
rın sürdürülmesinin desteklendiğini anlattı. 

Erdoğan, istikrar ve güven ortamını koru-
manın esas olduğunu, şeffaf ve öngörülebi-
lir politikalarla piyasaya güven vermenin, 
yabancı sermayeyi cezbetmenin ve böylece 
tüm insanlara daha çok refah kazandırma-
nın öncelikleri olduğunu vurguladı. Başba-
kan Erdoğan, en hassas oldukları konular-
dan birisinin de sosyal politikalar olduğunu 
kaydetti. 
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Başbakan Erdoğan, Isparta’daki temasları 
çerçevesinde Belediye’yi ziyaret etti. Bele-
diye binasına girişinde mehter takımının 
seslendirdiği marşlar ve binadan atılan gül 
yaprakları, püskürtülen gül suyu ile karşı-
lanan Erdoğan’a, burada Belediye Başkanı 
Hasan Balaman tarafından brifing verildi. 
Balaman Erdoğan’a gül mamullerinden 
oluşan sandık içinde iki hediye paketi 
armağan etti. AK Parti Genel Başkanı ve 
Başbakan Erdoğan, belediye binasından 
yürüyerek partisinin il başkanlığına geçti. 
Erdoğan’ın yürüyüşü sırasında Süleyman 
Demirel Bulvarı’na belediyeye ait bir tan-
kerden gülsuyu püskürtüldü. 

Yürüyüş güzergahı boyunca vatandaşların 
yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, bazı 
vatandaşların taleplerini de dinledi ve 
halkı selamladı. İl binası önünde vatandaş-
ların coşkusu üzerine mikrofondan hitap 
eden Erdoğan, çeşitli açılış ve temel atma 
törenleri için Isparta’ya geldiğini söyledi. 
Ekonomi, sosyal yaşam ve dış politikada 
geceli, gündüzlü çalışmaların neticesinde 

Türkiye’nin aydınlık bir yarını yakalama-
nın gayreti içerisinde olduğunu ifade eden 
Erdoğan, şu ana kadar enflasyon canavarı-
nı dizginleyen bir hükümetin iş başında ol-
duğunu söyledi. Göreve geldiklerinde yüz-
de 30’larda olan enflasyonun tek haneli 
rakamlara doğru düştüğünü, büyümenin 
geçen yıl olduğu gibi yüzde 5’in üzerinde 
gerçekleşeceğini, borçlanma faizinin yüz-
de 69’lardan yüzde 26’lara indiğini söyle-
yen eden Erdoğan, aradaki yüzde 43’lük 
farkın halkın cebinden çıktığını kaydetti. 

Bunları yaparken mali disiplinden ve 
ekonomik programdan herhangi bir taviz 
vermeyeceklerini belirten Erdoğan, azim-
le, kararlılıkla bu yolda yürüyeceklerini 
söyledi. Eğitim müfredatında ezbere dayalı 
sistem yerine muhakemeye ve müzakere-
ye dayanan, yazmaktan çok okumayı ve 
anlamayı hedef leyen bir sistemi getire-
ceklerini anlatan Erdoğan, ‘‘Bu eğitimdeki 
en büyük devrimimiz olacaktır’’ diye ko-
nuştu. Türkiye’nin Aralık 2004 zirvesinde 
müzakere tarihi alması konusunda bütün 

Isparta Belediyesi ile AK Parti Il 
Başkanlığını Ziyaret

İsparta | 7 Ağustos 2004 
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hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren 
Erdoğan, ‘‘İnşallah fevkalade bir hal ol-
madıktan sonra Türkiye olarak biz göre-
vimizi yerine getirdik. AB üyesi ülkelerde 
inanıyorum ki 17 Aralık’ta Türkiye’nin 
müzakere sürecini onaylayacak ve böyle-
ce Türkiye’de yeni bir dönem doğrudan 
yabancı sermayenin Türkiye’ye girmesine 
fırsat verecektir’’ dedi. Erdoğan şöyle de-
vam etti:

‘‘Son zamanlarda özellikle Irak’taki ge-
lişmeler bizleri üzmektedir ama bunu 
speküle etme gayreti içerisine giren bir 
muhalefet anlayışı da vardır. Karşınızda 
bir devlet yok. Karşınızda iç savaşı terörün 
adeta arenası haline gelmiş olan bir Irak 
var. Bizim orada kaçırılan ve kaybolan 
vatandaşlarımızı arama gayretlerimiz de-
vam ederken bu arada kurtarabildiğimiz 
vatandaşlarımız oluyor. Ama maalesef 
kurtaramadıklarımız da oluyor. Çünkü te-
rör böyle büyük bir bela nerede, ne zaman, 
nasıl, ne için, kimi vuracağı belli olmayan 
fenomendir. Bu gerçeği görmeyen maale-
sef sanki kendisi iş başında olduğu zaman 
hiç bunlar olmayacakmış gibi konuşuyor. 
Daha dün Irak’ta 300’ün üzerinde kişi 
öldürüldü. böyle bir tablonun içerisinde 
maalesef gönlümüz böyle bir şey arzu et-
mez mümkün değil ama orada ekmek kav-
gasını veren vatandaşlarımızdan zaman 
zaman bu tür vahşetleri yaşayanlar oluyor. 
Bunları tasvip etmemiz bunlara karşı du-
yarsız kalmamız tabii ki mümkün değil.’’

Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin elinden gelen 
bütün gayretiyle çalıştığını ifade ederek, 

‘‘Kimse bunlar üzerinden spekülasyon 
yapmak suretiyle kendisine rant sağlama-
ya çalışmasın. Bunları kimse yutmuyor. 
Samimi olalım varsa bildikleri bir şeyler 
bunları bize gelip direkt söylesinler. Biz o 
yolları da deneriz’’ diye konuştu. Erdoğan, 
Kıbrıs konusunda belli bir mesafe alındığı-
nı ifade ederek, artık Kıbrıs bizim önümüze 
hiçbir zaman bir siyaset malzemesi olarak 
getirilemez, getirilmemelidir. Bu konudaki 
tavrımızı artık dünya biliyor’’ dedi. Erdo-
ğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
kimsenin ekonomik izolasyon uygulama-
ması gerektiğini dile getirerek, bugüne ka-
dar uygulanan izolasyonların kaldırılması 
gerektiğini söyledi. Erdoğan, ‘‘Avrupalı, 
Amerikalı, Uzakdoğulu dostlarımız bunun 
gereğini yerine getirmelidir. Ben ülkemdeki 
iş adamlarına Isparta’dan tekrar sesleniyo-
rum, sizler de bunun gereğini yerine getiri-
niz’’ diye konuştu.








