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Başbakan Erdoğan, partisinin İstanbul İl 
Başkanlığı’nın, AK Parti’nin 3. kuruluş yıl-
dönümü kutlamaları kapsamında Esenler 
Tekstilkent civarına 3 bin fidan dikilmesi 
etkinliğine katıldı. Başbakan Erdoğan, 
burada yaptığı konuşmada, partisinin 14 

Ağustos 2001 yılında kurulduğunu ve ara-
dan 3 yıl geçtiğini hatırlatarak, kutlamala-
rı Ankara’da yapmayı düşündüklerini, an-
cak son zamanlarda arka arkaya gelen tren 
kazaları nedeniyle Başkent’teki kutlama 
törenlerini iptal ettiklerini, kutlamaları 

AK Parti’nin 3. Kuruluş 
Yıldönümü Dolayısıyla Yapılan 

Fidan Dikme Töreni

İstanbul | 14 Ağustos 2004 
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da ağaç dikme, sempozyum ve farklı et-
kinliklerle Türkiye’nin değişik yerlerinde 
gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Türkiye’ye ve Türk milletine hizmet yolun-
da el ele, omuz omuza ‘‘Her şey Türkiye 
için’’ anlayışıyla hizmete devam ettiklerini 
anlatan Erdoğan, bundan sonrasına ilişkin 
atılması gereken tüm adımları atmaya 
da devam ettiklerini bildirdi. İstanbul İl 
Teşkilatı’nın TEMA Vakfı ile birlikte dü-
zenlediği bugünkü ağaç dikme töreni için 
kendilerine teşekkür eden Erdoğan, ‘‘Dev-
let-millet, devlet-sivil toplum kaynaşma-
sıyla Türkiye’de yapacağımız daha çok şey 
var, atacağımız daha çok adım var’’ dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
döneminde 3 şeye önem verdiğini dile 
getiren Erdoğan, bunların kentin yeşillen-
dirilmesi, havanın ve denizin mavi olması 
olduğunu kaydetti. Erdoğan, İstanbul’un 
şu anda bu 3 güzelliği de yaşayabilen bir 
kent olduğunu belirtti. Türkiye’nin her ta-
rafında bu güzelliklerin yaşanması gerek-
tiğini anlatan Erdoğan, belediye başkanlığı 
görevi süresince İstanbul’a 1 milyon ağaç 
dikilmesini hedeflediklerini, bu amaçla da 
otoyol ve E-5 Karayolu kenarlarına 30 çeşit 
ağaç diktiklerini söyledi. 

Kendisinden önce konuşan Prof. Dr. Orhan 
Kural’ın ‘‘Kartal’daki çimento fabrikasının 
yıkılarak çevre katliamının önlenmesini’’ 
dile getirdiğini belirten Erdoğan, 500 bin 
metrekarelik bu alanı ‘‘milli park’’ haline 
getirerek kenti kirlilikten kurtaracaklarını 
bildirdi. Başbakan Erdoğan, kendilerinin 
çocukluklarını yeşil alanlar içinde ve 

toprakla uğraşarak yaşadıklarını, bugün 
ise Türkiye’de çocukların çocukluklarını 
yaşayamadığını anlatarak, bunun sağ-
lanması için de yöneticilere büyük görev 
düştüğünü vurguladı. Erdoğan, ‘‘Belediye 
başkanlarından rica ediyorum; İstanbul’da 
fırsatı kaçırmayalım, süratle İstanbul’u ye-
şile kavuşturmanın gayreti içinde olalım. 
Tertemiz bir İstanbul’u İstanbullulara tes-
lim etmeliyiz. AK Parti bunu başarmalıdır’’ 
dedi. 

Atina’da dün akşam Olimpiyat Oyunları’nın 
açılışına katıldığını hatırlatan Erdoğan, 
Atina’da çok güzel bir hazırlık yapıldığını 
söyledi. Türkiye’nin bunun daha iyisini ya-
pabileceğini vurgulayan Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Yeter ki el ele verelim. Fakat ne zaman bu 
kaçak yapı yapma anlayışından vazgeçece-
ğiz? Bir vatandaşımız, geçenlerde 4 katlı 
evinin üzerine bir kat daha yapma izni ver-
memiz için ricada bulundu. ‘Neden?’ diye 
sordum. ‘İhtiyacım var’ dedi. Muhakkak 
sonradan doğma bir çocuğu daha var. ‘Onu 
nasıl evlendireceğim’ diye düşünüyordur. 
Onu da o kata yerleştirecek. Bu anlayış, 
bu mantıkla İstanbul’u güzelleştiremeyiz. 
Onun için ben belediye başkanlarına söy-
lüyorum; kaçak yapıları acımaksızın yık-
malısınız. Yarın, Allah göstermesin, her-
hangi bir depremde veya farklı bir olayda 
acınacak hale geliriz yöneticiler olarak ve 
vatandaşlar olarak... Ondan sonra ağlama-
nın hiçbir anlamı yok. ‘Aman ses çıkarma, 
aman şunu yapma’... Rüşvet, yolsuzluk, 
bunlar da var zaten. Bunun sonunda da 
işte buraya geliniyor. Asla bağışlayama-
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yız, asla buna göz yumamayız. Ben bir 
Başbakan olarak, yürütmenin başındaki 
kişi olarak, yasamada ne yaparız, her an 
bunun gayreti içindeyiz. Yargı da üzerine 
düşeni yapmalıdır, yapacaktır. Kuvvetler 
ayrılığı ilkesine tabi olan Türkiye’de 3 ayrı 
erk üzerine düşeni yapmazsa, Türkiye ge-
rekli sıçramayı yapamaz. Bunu başarmaya 
mecburuz.’’

‘‘Yeni büyükşehir belediyeler kanunu 
çıkardıklarını, ancak ana muhalefet par-
tisinin bunu hazmedemeyerek Anayasa 
Mahkemesi’ne götürme kararı aldığını’’ 
kaydeden Erdoğan, ‘‘Böyle hazımsızlık 
olmaz. Türkiye’nin zaman kaybına ihti-
yacı yok’’ diye konuştu. Erdoğan, yasayla 
dengesizliklerin giderildiğini, belde bele-
diyelerinin tek başına planlar yapmasının 
önlendiğini, böylece beldelerdeki çarpık 
yapılaşmanın da engellenmek istendiğini 
söyledi. Yasayla emlak vergilerini ilçe be-
lediyelerinin almasını da sağladıklarını, 
böylece ilçe belediyelerinin güçlendirildi-
ğini anlatan Erdoğan, ‘‘Yazıktır, ülke kay-
bediyor. Ben belediyeden geldim. Çektiğim 
çileleri ben biliyorum. Bunlar damdan 
düşmediği için bunu bilmiyorlar. Ülkeyi 
kalkındırmak gibi bir dertleri de yok za-
ten’’ dedi. 

Erdoğan, belediyeler arasında hiçbir ayrım 
yapmadıklarına da dikkat çekerek, Türki-
ye’deki tüm belediyelerden yaz mevsimin-
de 3 ay süreyle borç kesintisi yapılmadı-
ğını ve böylece belediyelere yaz aylarını 
iyi değerlendirerek yatırım yapma şansı 
sağlandığını bildirdi. Erdoğan, bugün sem-
bolik olarak 3 yaşında 100 fidan dikecek-

lerini ifade ederek, ay sonuna kadar da 
bunun 3 bine tamamlanacağını sözlerine 
ekledi. Erdoğan, daha sonra törene katılan 
yetkililerle birlikte fidan dikti, ardından 
da daha önce yol kenarına dikilen fidanlar 
hakkında bilgi aldı. 
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Erdoğan, AK Parti Esenler İlçe Teşkilatı 
tarafından, Davutpaşa Caddesi’nde hazır-
lanan ‘‘Kuruluşunun 3. Yılında AK Parti’’ 
konulu fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. 
Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, 
bir İstanbullu olarak Esenler’in geçmişini 
çok iyi bildiğini belirtti ve ‘‘Nereden nereye 

geldik. Bunlar, kararlılığın, azmin, inancın 
eseridir. Bitmedi. Beraber bu kararlılığı 
gösterirsek, daha güzel bir Esenler’i beraber 
inşa edeceğiz’’ dedi. 

AK Parti’yi 14 Ağustos 2001’de kurdukla-
rını hatırlatan Erdoğan, ‘‘AK Parti, sessiz 

AK Parti’nin 3. Kuruluş 
Yıldönümü Dolayısıyla Fotoğraf 

Sergisi Açılışı

İstanbul | 14 Ağustos 2004 
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yığınların sesi, kimsesizlerin kimi olarak 
kuruldu. (Her şey Türkiye için) dedik’’ diye 
konuştu. ‘‘Partiyi kurduktan sonra tüm 
Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezdiklerini, bunun-
la da yetinmeyip tüm dünyayı dolaştıkla-
rını’’ dile getiren Başbakan Erdoğan, şöyle 
devam etti:

‘‘Bunu, sadece Türkiye’yi daha güzel bir 
Türkiye yapmak ve dünyada daha çok dost 
kazanmak için yaptık. Bu yolculuk böyle 
devam edecek. Çünkü bu uzun soluklu bir 
yolculuk. Uzun soluklu yolculuk büyük 
davası olan hareketlere yakışır. Çünkü bu 
ülkeye bu yakışır.’’ 

Erdoğan, Esenler’in kaçak yapılaşmanın en 
yoğun olduğu bölgelerden biri olduğunu 
belirterek, ‘‘Bu kaçak yapıları ne yapaca-
ğız?’’ diye sordu. Bazı vatandaşlardan ‘‘Yı-
kacağız’’ yanıtını alan Erdoğan, ‘‘Bak, ses 
az geliyor. Gelin, biz hayatı tehdit eden bu 
kaçak yapıları yıkalım. Belediyeyle el ele ve-
rerek modern binalar yapalım’’ dedi. Başba-
kan Erdoğan, kaçak yapıların yıkılmasıyla, 
enkaz bedellerinin tespit edileceğini ve va-
tandaşlara bunların parasının ödeneceğini 
ya da onun yerine çağdaş konutlar yapıla-
cağını söyledi. Erdoğan, ‘‘(Benim 8 dairem 
var) derseniz ve 8 daire isterseniz, böyle an-
laşma olmaz. İsmi üzerinde (kaçak). İşgalci 
durumundasınız. İşgalci olmayanlarla sizin 
aranızdaki adaleti nasıl temin edeceğiz son-
ra’’ dedi.

Türk milletini modern, çağdaş yaşam ko-
şullarına kavuşturmak istediklerini dile 
getiren Erdoğan, Türk halkına, altyapısı 
tamamlanmış, çağdaş kentlerin yakıştığını 

kaydetti. Konuşmasında, hükümetin icraa-
tını da anlatan Erdoğan, geçen yıl enflasyo-
nu yüzde 18.4’e düşürdüklerini, bu yıl he-
deflerinin yüzde 12 olduğunu, yıl sonunda 
onu da tutturacaklarını belirtti. Başbakan 
Erdoğan, geçen yıl Türkiye’nin yüzde 5’lik 
bir büyüme hızı yakaladığını, bu yıl da yüz-
de 5’lik büyüme hedeflediklerini, ancak yıl 
sonunda bunun yüzde 6’yı bulabileceğini 
söyledi. İktidara geldiklerinde kucakların-
da ciddi bir borç yükü bulduklarını anlatan 
Erdoğan, iç borç faizinin o dönemde yüzde 
69 olduğunu, bunun bu yıl yüzde 24’e indi-
ğini anlattı. Aradaki farkın yüzde 45 oldu-
ğunu dile getiren Erdoğan, ‘‘Bu faiz halkın 
cebinden çıkıyordu. İşçi Ahmet’in, memur 
Mehmet’in, ev kadını Ayşe’nin cebinden 
çıkıyordu. Bazıları, (siz buna bakmayın) di-
yor. Neye bakacaksınız? Hedef, bunu daha 
da aşağı düşürmek’’ diye konuştu.

Türkiye’nin geçen yıl 40 milyar dolar 
(60 katrilyon TL) faiz ödediğini belirten 
Erdoğan, ‘‘Bu faizi ödemeseydik bizi kim 
tutardı? Bu faizleri bize bırakanları bili-
yorsunuz. Onları zaten 3 Kasım’da sandığa 
gömdünüz’’ dedi. En büyük problemlerinin 
işsizlik olduğunu belirten Başbakan Erdo-
ğan, bunun için teşvik yasaları çıkardıkla-
rını söyledi. Kendilerinin, ana muhalefet 
partisindekiler gibi hayalci olmadıklarını 
da ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Ana muhalefet sözcüleri, (500 bin kişiyi 
işe alacağız) dediler. Bunun yolunu bize de 
söyleyin de yapalım. Bunlar, bugüne kadar 
yol göstermediler, çözüm üretmediler, hep 
engel oldular. Siz bize güvenin. Biz size 
inanıyoruz.’’
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Başbakan Erdoğan, Gebze Belediye Başka-
nı İbrahim Pehlivan’ı makamında ziyaret 
ederek, ilçenin sorunları hakkında brifing 
aldı. Daha sonra belediye önünde toplanan 
vatandaşlara seslenen Erdoğan, ülkeyi ay-
dınlık yarınlara taşımanın heyecanı içeri-
sinde olduklarını söyledi. DİE’nin açıkladı-
ğı rakamların, her geçen gün ülkenin daha 
iyiye gittiğine işaret ettiğini dile getiren 
Erdoğan, büyüme hızı artan bir Türkiye 
bulunduğunu söyledi. 

Erdoğan, şu anda Türkiye’nin Yurtiçi 
Gayri Safi Milli Hasılasında çok farklı bir 
noktaya gelindiğini ifade ederek, büyüme 
hızının ilk 6 ayda yüzde 11.9 olarak ger-
çekleştiğini bildirdi. Kendilerinin 2004 
yılı için büyüme hızında yüzde 5’lik bir 
hedef tayin ettiklerini, şu an bu rakamın 
çok çok üzerinde bulunulduğunu vurgu-
layan Erdoğan, ‘‘enflasyon canavarının da 
dizginlendiğini’’ kaydetti. Erdoğan, görevi 
devraldıklarında devletin borçlanma fa-
izinin yüzde 69 olduğunu, şimdiyse bu 
rakamın yüzde 23-24’lere indiğini bildirdi. 

Erdoğan, konuşmasında, Gebze ile ilgili 
bazı spekülasyonların kulağına geldiğini 

dile getirerek, bazı kişilerin ‘‘Gebze’yi 
Kocaeli’ne bağlamak suretiyle burayı da-
ralttınız, gelişmesini engellediniz’’ dediğini 
söyledi. Bu tür sözlerin çok basit olduğunu 
ve bu işi anlamayan bir mantığın uzantısı 
olduğunu ifade eden Erdoğan, Anadolu’da 
birçok yerin il haline getirildiğini, şimdi 
ise sefaleti yaşadığını kaydetti. Kendisinin, 
gecekonduların hakim olmadığı, altyapısı 
tamamlanmış bir Gebze istediğini belirten 
Erdoğan, ‘‘Bir yangında itfaiye aracının 
giremediği, kanalizasyonların her gün çat-
ladığı, patladığı, gecekondular bölgesin-
den oluşan bir Gebze istemiyorum’’ diye 
konuştu.

Vatandaşlarla el ele vererek Gebze’yi çağ-
daş hale getireceklerini anlatan Erdoğan, 
TOKİ’nin de bu bölgede seferberlik ilan 
edeceğini, ilçeye modern yapılar yapacağı-
nı ifade etti. Erdoğan, ‘‘Gecekonduda yaşa-
yan vatandaşlarımızın insanca, çağdaş ve 
modern şartlar içinde yaşamasını istiyo-
rum. Bundan sizleri kurtarmayı istemek 
eğer bir yanlışsa, ben bu yanlışı kabul edi-
yorum. Sizin bu halde yaşamanıza benim 
gönlüm razı değil’’ şeklinde konuştu.

Gebze Belediyesini Ziyaret

Gebze, Kocaeli | 10 Eylül 2004 
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Başbakan Erdoğan, geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da ilköğretim öğrencilerine okul 
kitaplarının ücretsiz dağıtılacağını dile 
getirerek, ‘‘Üniversite öğrencilerinin tama-
mına yakını da devletten, miktarı artırıl-
mak suretiyle burs alacaktır’’ dedi. Bu yıl 
Türkiye genelinde fakir-fukaraya 1 milyon 
200 bin ton kömürün dağıtımına da baş-
landığını vurgulayan Erdoğan, bütün bun-
ların kaynağının, hortumculara gidenlerin 
kesilmesiyle sağlandığını sözlerine ekledi.
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Değerli arkadaşlarım…

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimiz, bildi-
ğiniz gibi, Hükümetimizin ve partimizin 
en önemli önceliklerinden birisini teşkil 
etmektedir. Halkımız da, bu çabamızı 
tüm kesimleriyle içten sahiplenmiştir. Za-

ten, kamuoyumuzun desteği olmasa, bu 
kadar kısa sürede bu kadar büyük adım-
ları atamazdık. Gerçekten de, 40 yılı aşan 
Avrupa Birliği bayrak yarışında finişe çok 
yaklaştık. Artık son yüz metreyi koşuyo-
ruz. İpi başarıyla göğüsleyeceğimize de 
inanıyorum. 

AK Parti Il Teşkilatının 
Düzenlediği “Finişe 5 Kala” 

Toplantısı

İstanbul | 11 Eylül 2004 
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Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimizde 
hiç şüphesiz pek çok kazanım elde ettik. 
Bunları “önemli-önemsiz” diye sınıf la-
manın doğru olmayacağını biliyorum. 
Nihayetinde hepsi, halkımızın daha say-
gın, Atatürk’ün hedefleri doğrultusunda 
çağdaş değerleri benimsemiş, modern 
dünyayla bütünleşmiş bir ülkede yaşaması 
için yapıldı. Yapılmaya da devam edilecek. 

Ama son birkaç yıldır yapılanlar içinde, 
bence başarı hanemizin en üst sıralarına 
oturtmamız gereken bir husus var: Avru-
pa Birliği artık, Türkiye’nin ev ödevlerini 
yapıp yapamayacağını tartışmayı çoktan 
geride bıraktı. Artık açıkça görülüyor ki, 
bizim kendimize inandığımız kadar, onlar 
da bize inanmaya başladılar. İşte bunun 
için, artık Türkiye’nin bütün koşulları han-
gi takvim dahilinde tamamlayıp, Avrupa 
Birliği ailesine tam üye olabileceği konuşu-
luyor ve düşünülüyor. 

Bence, en büyük kazanımlarımızdan biri 
budur. Hatırlarsanız, bundan çok değil 
5-6 yıl önce, Türkiye’nin Avrupa Birliği ko-
şusunu mitolojideki Sisifos’un koşusuna 
benzetenler vardı. Nasıl ki Sisifos, bir kaya-
yı durmaksızın yokuş yukarı taşımaya ve 
yokuşun başına geldiğinde, kayanın tekrar 
geriye yuvarlanışını çaresizce seyretmeye 
mahkum edilmişse, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği macerasının da, aynı şekilde, bey-
hude bir çaba olduğunu düşünüyorlardı. 
“Sırtımızda ne kadar çok kaya taşırsak 
taşıyalım; Avrupa Birliği bizi kabul etmez” 
diyorlardı. Bugün bu düşüncenin yanlışlı-
ğını onlar da görüyorlar.

 Değerli arkadaşlarım…

Avrupa Birliği, bir bayrak yarışıdır. Yakla-
şık 2 yıl önce bayrağı devraldığımızda, kar-
şımızda uzun bir yapılacaklar listesi oldu-
ğunu biliyorduk. Bunları son yüz metreye 
bırakırsak, nefesimizin yetmeyeceğini de... 
O yüzden, tüm enerjimizi Avrupa Birliği 
hedefine yönlendirerek, planlı bir takvim 
dahilinde hareket ettik. Hiçbir zaman “bu 
zorlu bir konu; daha sonraya ertelesek de 
olur” mantığıyla davranmadık. Bilakis, 
hassas kabul edilen konuların üzerine git-
tik. Uzlaşı kültürünü geliştirdik.

Bu sayede, birkaç yıl öncesine kadar “tabu” 
kabul edilen konular, bugün artık çözülüp 
gündemden düşmüştür. Aralık 1999 Hel-
sinki Zirvesi’nden bu yana, Avrupa Birliği 
sürecimiz bağlamında sekiz kapsamlı 
uyum paketi çıkarıldı. Bunlardan beş ta-
nesi Kasım 2002’den sonra; yani AK Parti 
iktidarı tarafından yapıldı. Bu süreçte, hep 
vurguladığım üzere, ana muhalefet parti-
mizin de olumlu katkıları oldu. 

Bu çerçevede, Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi kararları ışığında yeniden yargı-
lanma hakkını tanıdık. Kültürel haklar 
alanında cesur adımlar attık. Türkçe dı-
şındaki dil ve lehçelerin öğrenilmesi bağ-
lamında, mahalli dil ve lehçelerde kurslar 
açıldı. Türkiye Radyo ve Televizyon Ku-
rumu bu dillerde yayınlara başladı. Milli 
Güvenlik Kurulu’nun sivil danışma organı 
niteliğini, Avrupa Birliği uygulamalarını 
örnek alarak güçlendirdik. Ülkemizdeki 
gayrimüslim azınlıkların ve Türkiye’ye 
yerleşmiş yabancıların, dini özgürlük-
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lerden en geniş şekilde yararlanmasına 
öncelik verdik. Mevzuatımızda bu yönde 
düzenlemeler yaptık. 

İşkence ve kötü muameleyle mücadele-
mizi sürdürdük. İlkemiz “işkenceye sıfır 
tolerans”tır. Tutuklama, gözaltı ve sorgu-
lama alanlarında mevzuatın tam ve etkin 
biçimde uygulanmasını sağladık. Bunun 
için, insan hakları alanında, adalet ve gü-
venlik personeline yönelik, ciddi eğitim 
programları düzenledik. Tüm bu çalışma-
ların sonucunda, işkence ve kötü muamele 
iddiasıyla ülkemiz aleyhinde Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurular-
da gözle görülür düşüş oldu. Başvuruların 
sayısı, diğer Avrupa ülkeleri seviyesine 
geriledi.

2001’deki kapsamlı değişikliklerden 
sonra, Mayıs 2004’de önemli Anayasa de-
ğişiklikleri gerçekleştirdik. Kadın-erkek 
eşitliğini güçlendiren; basın hürriyetini 
geliştiren düzenlemeler yaptık. Devlet Gü-
venlik Mahkemeleri’ni kaldırdık. Uluslara-
rası anlaşmaların Türk mevzuatının önün-
de gelmesi esası benimsedik. Uluslararası 
Ceza Divanı’na taraf olunmasının önünü 
açtık. En önemlisi, tüm bunları yaparken, 
Avrupa Birliği Komisyonu’yla, üye ülkeler-
le ve dönem başkanlıklarıyla yakın diyalog 
ve işbirliği içinde hareket ettik.

Attığımız ve planladığımız adımlar hak-
kında onları bilgilendirdik; görüşlerini 
aldık. O sayededir ki, kaydettiğimiz me-
safe, bugün tüm Avrupa Birliği çevreleri 
tarafından objektif biçimde değerlendi-
rilebiliyor ve takdir görüyor. Geçtiğimiz 

hafta Avrupa Birliği Komiseri Verheugen 
ülkemize geldiğinde, Türkiye için yeni 
bir “yapılacaklar” listesi kalmadığından 
söz etti. Hazırlamakta oldukları rapor için 
ellerinde yeterli veri olduğunu; gri olarak 
nitelenebilecek bir alan bulunmadığını 
işaret etti.

Gerçekten de, mevzuat bakımından ele 
alırsak, kendi değerlendirmemize göre de, 
katılım müzakerelerinin başlaması için 
gerekli Kopenhag siyasi kriterleri alanında 
kritik eşiği aştık. Ancak, bu reform süreci 
devam edecektir. Önümüzdeki hafta, Ceza 
Kanunu’nu ele almak üzere Meclisimizi 
topluyoruz. Yasal reformların tam ve etkili 
bir şekilde uygulanmasını sağlamak için 
de kararlı adımlar attık. Bugünkü durum 
itibariyle bu alanda da kritik eşiği aşmış 
bulunmaktayız. Bunu artık Avrupa Birliği 
Komisyonu da telaffuz ediyor.

Tabii ki, Aralık ayına kadar uygulama ba-
kımından eksikliklerimiz olmayacağını 
iddia edemeyiz. Takdir edersiniz ki, uygu-
lama basit ve anlık bir süreç değildir. Her 
şeyden önce zihinsel bir dönüşüm gerek-
tirmektedir. Yerleşik davranış kalıplarının 
ve alışkanlıkların ortadan kaldırılması 
için belli bir zamana ihtiyaç vardır. Zaten 
diğer adaylara baktığınızda, müzakerelere 
başladıklarında, hatta üyeliğe yaklaştık-
larında uygulama alanında eksiklikleri 
bulunuyordu. Bu durum, onların müza-
kere ve katılım süreçleri önünde bir engel 
oluşturmadı. 

Avrupa Birliği’nin Türkiye için de benzer 
bir yaklaşımı benimsemesini bekliyoruz. 
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Bunun aksi, ayrımcılık olur. Bu ise, her şey-
den önce, Avrupa Birliği’nin Helsinki’de 
verdiği, “Türkiye’ye diğer adaylarla eşit 
muamele yapılması” taahhüdüyle bağdaş-
maz. Önemli olan, yaptıklarımız kadar, 
yapacaklarımıza ilişkin taahhüdümüzdür. 
Reform sürecini sürdürmek, hükümeti-
mizin, meclisimizin, partimizin ve mille-
timizin ortak taahhüdüdür. Avrupa Birliği 
de bunu bilmektedir. Üstelik Türkiye, kay-
dettiği gelişmeleri de büyük ölçüde kendi 
kaynaklarıyla başarmıştır.

1980’lerden bu yana Avrupa Birliği’nden 
aldığımız mali yardımlar, ne ihtiyaçları-
mız, ne de aramızdaki ilişkilerin gerek-
tirdiği düzeyde olmuştur. Gümrük Bir-
liği çerçevesinde verilen sözlerin büyük 
kısmı da yerine getirilmemiştir. Avrupa 
Birliği’yle mali işbirliğimiz ancak yeni 
yeni gelişme göstermektedir. Tüm bun-
ları kimseyi eleştirmek veya suçlamak 
anlamında dile getirmiyorum. Dikkatini-
ze sunmak istediğim husus, Türkiye’nin 
gelişmesini ve büyümesini kimseye yük 
olmadan, büyük ölçüde kendi başına ger-
çekleştirdiğidir. 

Değerli arkadaşlarım…

Soğuk Savaş sonrasında yeni bir dünya 
düzeni ortaya çıkmaktadır. Bu süreç ko-
lay ve sorunsuz değildir. Balkanlarda, 
Kafkasya’da, Afganistan’da, Ortadoğu’da 
tecrübe edildiği üzere, hayli sancılı geç-
mektedir. Avrupa’nın üzerine oturacağı 
yeni düzeni ise, Avrupa Birliği’nden baş-
kası kurmayacaktır. Bugün vardığımız 
noktada, Avrupa Birliği’ne tam üye olarak, 

hem Avrupa’nın, hem de küresel dengele-
rin yeniden şekillenmesi sürecine bilfiil 
katkıda bulunabiliriz. Kendi çıkarlarımızı, 
“büyük Avrupa ailesinin üyesi” olarak çok 
daha etkin ve güçlü biçimde savunabiliriz. 
Bir model ülke olarak, Avrupa değerleri-
nin daha da yayılmasına, güçlenmesine 
destek olabiliriz. Ülkemizi, Avrupa Birliği 
içindeki en yüksek standartlar doğrultu-
sunda bir özgürlükler ülkesi haline geti-
rebiliriz. Sahip olduğumuz engin kültürel 
mirasla, “medeniyetler çatışması” tezlerini 
çürütüp, “medeniyetler uyumu”nun en 
sağlam örneğini, Avrupa Birliği’yle el ele 
inşa edebiliriz.

Tüm bunların gerçekleşebilmesi için, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme arzu 
ve iradesinin sonuçsuz kalmaması gerek-
mektedir. Bazı çevreler, 11 Eylül’ü “mede-
niyetler ve dinler savaşı”nın habercisi ola-
rak göstermeye çalışmaktadırlar. Türkiye 
Avrupa Birliği’yle bütünleşmesini tamam-
ladığında, tüm dünya, Doğu ile Batının, 
Hıristiyanlık ile Müslümanlığın ahenk 
içinde bir arada var olabileceğini görecek-
tir. Bugün, bunlara her zamankinden daha 
çok yaklaştık.

 Ancak, elimize geçen fırsatı iyi kullanma-
mız ve elbirliği içinde çalışmamız gerekli. 
“Avrupa Birliği bayrak koşusunda “finish”e 
doğru yaklaştığımızdan” bahsettim. Ama 
asıl Avrupa Birliği maratonuna, müzake-
relere başladıktan sonra çıkacağız. Avrupa 
Birliği 1993 yılındaki Kopenhag Devlet ve 
Hükümet Başkanları Zirvesinde, Avrupa 
Birliği’ne katılmak isteyen ülkelerin karşı-
lamaları gereken kriterleri ortaya koymuş-
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tur. Bunlar Türkiye dahil tüm adaylar için 
standart kriterlerdir. 

Müzakere sürecinin özü ve anlamı, Avru-
pa Birliği’nin çeşitli alanlarda geliştirdiği 
mevzuatı benimsemek amacıyla aday 
ülkelerin attıkları “tek taraflı” adımlardan 
ibarettir. Müzakereler, aday ülkelerin 
belirli Avrupa Birliği kurallarından muaf 
tutulması için değil, bunlara uyumun 
tamamlanmasına yönelik usul ve süre-
lerinin belirlenmesi için yapılmaktadır. 
Özetle,  aslolan uyumdur.  Müzakere 
sürecinde, sadece siyasi kriterler değil; 
Avrupa Birliği müktesebatının çevreden 
enerjiye, vergiden ulaştırmaya, istatis-
tikten KOBİ’lere ve tarıma kadar, 31 ayrı 
kategorideki standartlarına uyum sağla-
mamız icap edecek.

Üstelik bu müktesebat, sürekli olarak 
yenileniyor, gelişiyor. Müzakerelere başla-
dıktan sonra artık üyelik iddiasındaki bir 
ülke olarak, belirli bir standarda erişmiş 
olmak yetmeyecek. Avrupa Birliği içindeki 
her gelişmeye ayak uydurmamız, her alan-
da bir Avrupa Birliği ülkesi kadar hazır 
durumda olmamız gerekecek. Ekonomik 
reform programımızı aynı kararlılıkla uy-
gulamamız ve temel göstergelerde yakın 
dönemde sağladığımız gelişmeleri sürekli 
kılmamız önem taşıyacak. Gerçek ekono-
mik potansiyelimizin ortaya çıkmasını 
engelleyen yüksek enflasyon, ekonomide 
yaşanan verimsizlik, bilhassa yatırımlara 
ilişkin karmaşık bürokratik yapı ve yolsuz-
luklar gibi sorunları kalıcı biçimde aşma-
mız gerekecek.

Özelleştirme, istihdam gibi konuların 
üzerine çok daha büyük kararlılıkla gi-
deceğiz. Müteşebbis gücüne ve beşeri 
sermayesine sonuna kadar güvendiğim 
Türkiye’yi, Avrupa Birliği ekonomilerinin 
ihtiyaç duyduğu “motor güç” konumuna 
oturtacağız. Bu liste, ilk bakışta size kısa 
gelebilir. Ama, emin olunuz ki, siyasi kri-
terlere uyumdan çok daha uzun soluklu 
ve kapsamlı çabalar gerektirecektir. Bu 
çabada, hepinizin desteğine ihtiyacımız 
var. Hükümet olarak, Meclis ve bürokrasi 
olarak, Partimizin tüm kademeleriyle, si-
vil toplum örgütleri, akademik kuruluşlar 
ve iş çevreleriyle elbirliği içinde hareket 
etmemiz gerekecek.

Değerli arkadaşlarım…

Avrupa Birliği’ne üyelik bir toplum proje-
sidir. Cumhuriyetimizin en büyük projesi-
dir. Biz, Avrupa Birliği’ne üyeliği bir amaç 
olarak değil, Türk halkını, hak ettiği çağ-
daş uygarlık seviyesine ulaştırmak için bir 
araç olarak görüyoruz. Türkiye ve Avrupa 
Birliği’ni birbirine bağlayan, ortak siyasi, 
ekonomik ve stratejik çıkarlarıdır. Türki-
ye Avrupa Birliği’ne tam üye olduğunda, 
laik, dışa dönük ve girişimci kimliğiyle, 
nüfusu ve büyüklüğüyle, özel siyasi ve 
stratejik etkinliğiyle öncü bir rol oynaya-
caktır. Türkiye bu suretle, kendi düşünce 
ve çıkarlarını Avrupa Birliği karar ve poli-
tikalarına yansıtma şansını elde edecektir. 
Türkiye’nin kendi tarihi coğrafyasına olan 
katkı ve sorumluluğu, Avrupa Birliği’ne 
girmeye giderek yaklaşan bir ülke olarak 
şimdi daha da büyümüştür. 



20

Recep Tayyip ERDOĞAN

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin, Avrupa Birliği üyeliğine ehil 
olduğu konusundaki karar yıllar önce 
verilmiştir. 1963 Ankara Anlaşması, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinin hu-
kuki temellerinden ilkini oluşturmaktadır. 
1987 yılında yaptığımız üyelik başvurusu-
nu inceleyen Avrupa Birliği, Türkiye’nin 
aday olma ön-koşullarını haiz olduğunu 
teyit etmiştir. Nihayet 1999 Helsinki Zir-
vesinde, ülkemizin diğer aday ülkelerle 
eşit şartlarda Birliğe üye olabileceğine dair 
karar üye ülke Devlet ve Hükümet Başkan-
ları tarafından siyasi açıdan bir kez daha 
onaylanmıştır.

Yani, ülkemizin üyeliğe ehil oluşu üç kez 
masaya yatırılmış ve her üçünde de onay-
lanmıştır. 40 yıllık geçmişi boyunca, Tür-
kiye- Avrupa Birliği ilişkileri konjonktürel 
rüzgarların gezindiği boşluklarda değil, 
her iki tarafın ortak irade ve kararıyla 
oluşan ahdi bir çerçeve içinde gelişmiştir. 
Duraklamalı, inişli-çıkışlı devrelere rağ-
men, tam üyelik rotasından hiçbir zaman 
sapmamıştır. Müzakerelerin başlatılması-
na ilişkin olarak Aralık ayında yapılacak 
değerlendirmeye bu ahdi zemin üzerinde 
ilerliyoruz.

Aralık ayında verilecek kararın mahiyet 
ve anlamı üzerinde herkesin zihni tam 
bir berraklık içinde olmalıdır. Türkiye’nin 
tam üyeliğine daha zaman vardır. Az önce 
de belirttiğim gibi, Avrupa Birliği’nin üye-
si olmak için, önce onun standartlarına 
erişmek durumundayız. Aralık ayında 
Türkiye’ye “evet” denilmesinin, hemen 

o anda tam üyelik sonucunu doğurma-
yacağını hepimiz biliyoruz. Ama Aralık 
ayında Türkiye’ye verilecek “evet” yanıtı, 
Türkiye’nin dönüşü olmayan bir yola girdi-
ği hususunda Avrupa Birliği’nin iradesini 
teyit edecektir. Avrupa Birliği’nin, kendi 
geleceğini “çeşitlilik içinde birlik” ideali 
temeline oturtma kararlığını gösterecektir. 
Nüfusunun büyük bölümü Müslüman bir 
ülkeyi Avrupa’yla bütünleştirerek; yeni 
bir Soğuk Savaşa itilmek istenen İslam ve 
Hıristiyan dünyası arasındaki diyalog ve 
işbirliği zeminini kuvvetlendirecektir. Mü-
zakereleri açma kararı, Avrupa Birliği’nin, 
Türkiye vizyonunu ve Türkiye’yle ilişkile-
rini olması gereken mecrada tutma irade-
sini gösterecektir. 

İhtimal bile vermek istemiyorum ama, 
menfi bir kararın, ilişkilerimizi rayından 
çıkarma ihtimali ve varacağı nokta üze-
rinde bütün dostlarımızın yine de çok 
iyi düşünmeleri gerektiğine inanıyorum. 
Yine ihtimal bile vermek istemiyorum 
ama, böyle bir durumda, tabii ki Avrupa 
Birliği’yle ilişkilerimizde hiçbir şey ol-
mamışçasına davranamayız. Ama herkes 
bilmelidir ki, reform sürecimize aynı ka-
rarlılıkla ve Avrupa Birliği’nin normlarını 
esas alarak devam ederiz.

Kat ettiğimiz mesafeyi düşününce, Aralık 
ayına iyimserlikle bakmamız gerektiğine 
inanıyorum. Tabiatıyla, nihayetinde Avru-
pa Birliği siyasi bir karar verecektir. Siya-
sette gelişmeler genelde son dakikada nihai 
halini alır. Bu yüzden, son dakikaya kadar 
Türkiye olarak üzerimize düşeni yapma 
gayretlerimizi kararlıkla sürdüreceğiz.
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Değerli arkadaşlarım…

Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, Türk 
halkının isteklerine kulak vermek ve bun-
ları gücümüz ölçüsünde yerine getirmeye 
çalışmak asli görevimizdir. Türk halkı, 
tercihini çağdaş uygarlık ve bu bağlamda 
Avrupa Birliği’ne üyelikten yana kullan-
maktadır. Bu alanda üzerimize düşeni 
yerine getirmek, halkımıza ve Türkiye’mi-
zin geleceğine olan borcumuzdur. Tarih 
önündeki sorumluluğumuz da bunu icap 
ettirmektedir. Atatürk’ün gösterdiği yolda, 
çağdaş Batı medeniyetini yakalamış, laik, 
demokratik ve müreffeh bir Türkiye, ortak 
idealimizdir. Avrupa Birliği ise, bizi bu 
ideale taşıyacak en etkili ve önemli araçtır. 
Teşekkür ederim.
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Değerli arkadaşlar... sevgili il başkanları-
mız... Hepinize en içten sevgilerimi, saygı-
larımı sunuyorum.

Ülkemizin darboğazlarını aşarak yeni bir 
enerji ve yeni bir atılım heyecanıyla gele-
ceğe yöneldiği önemli bir kavşak noktasın-
dayız. Geleceğin dünyasında var olabilmek 
adına bu enerji ve heyecanı iyi kullanmak, 

her günümüzü bir önceki günümüzden 
daha ileride tamamlama kararlılığımızı 
korumak zorundayız. Şurası kesindir ki; 
bir ülkeyi ayakta tutan güç, vatandaşları-
nın birbirine ve ülkesine bağlılığı, ortak 
bir millet iradesinin bir uçtan diğer uca 
bütün bir vatan toprağında tecelli etme-
sidir. Ama bir o kadar önemli bir başka 
dinamik daha vardır ki, o da ekonomidir, 

AK Parti Il Başkanları 
Toplantısı

Ankara | 17 Eylül 2004 
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ekonominin güçlü ve sağlam temeller üs-
tünde yükseltilebilmesidir. 

Günümüzde bir ülkenin bağımsızlığı 
bile, ekonomisinin kendi başına ayakta 
durabilecek bir olgunluğa, bir sağlamlığa, 
bir üretkenliğe sahip olması ile sağlana-
bilmektedir. Ancak bu da yeterli değildir; 
bugünün kazanımlarıyla yetinmemek ve 
geleceğe dair, geleceğin ihtiyaçlarına dair 
bir vizyon, bir plan ve program da geliş-
tirmek gerekiyor. Bu nedenle bu millet 
yükünü yüklendiğimiz günden beri birinci 
önceliğimizi, ekonomimizin sağlam te-
meller üzerine oturtulabilmesine yönelik 
program ve uygulamalara verdik. 

Şükürler olsun ki bugün artık ekonomi-
mizin dişlileri yeniden işlemeye, ülkemiz 
yeniden nefes almaya ve insanımızın yüre-
ğinde gelecek umudu yeniden filizlenme-
ye başlamıştır. Aynı kararlılık ve istikrar 
ile yola devam etme kararlılığını göste-
rirsek, inşallah Türkiye’nin yolu da, bahtı 
da açık olacaktır. Bildiğiniz gibi Avrupa 
Birliği istikametindeki yolumuz oldukça 
kısalmış, rahatlamış görünüyor. Ekonomik 
göstergelerin hemen tamamı ülkemizin 
büyük potansiyeline yakışır bir ekonomik 
büyüme ve atılım dönemi içerisine girdiği-
ni gösteriyor.

Büyüme hızımız istikrarlı biçimde sü-
rüyor, son kırk yılın en büyük büyüme 
rakamlarına ulaşmış durumdayız. Enflas-
yonda tek haneli rakamları konuşur olduk, 
yılsonu için koyduğumuz hedefleri daha 
da geliştirebileceğimiz açıkça görülüyor. 
İhracatta ve turizmde önemli oranlarda 

çıkışlar yakaladık, rekor üstüne rekorlar 
kırdık. Sanayi üretimimiz sağlıklı bir yük-
seliş trendi yakalamış bulunuyor. Nihayet 
inşaat sektöründe de özlediğimiz hareket-
lenme başladı. Yeni istihdam alanları olu-
şuyor, işsizlerimiz yavaş yavaş işe, ekmeğe 
kavuşuyorlar. Kademeli de olsa vatandaşı-
mızın alım gücü artıyor. Yatırım ortamının 
iyileştirilmesi için bütün düzenlemeler 
yapılmış durumda... Bunun olumlu etki-
lerini de her alanda görmeye başladık. 
Türkiye’nin yakın zamanda bir yatırım 
cenneti olacağını gönül rahatlığıyla söyle-
yebiliyoruz. Türkiye kervanı yükünü almış 
geleceğe doğru koşar adım ilerliyor.

Değerli arkadaşlar... 

Bunlar son derece önemli, içimizi ay-
dınlatan, yüzlerimizi güldüren işaretler, 
göstergelerdir. Türkiye’nin uzun yıllardır 
şahit olmadığı bir rahatlama, bir iyileşme 
tablosu yaşıyoruz. Ülkemizin üretim da-
marlarına nihayet kan gitmeye, can gitme-
ye başlamıştır. Halkımız da yavaş yavaş bu 
iyileşmelerin hayırlı sonuçlarını hissetme-
ye başladı, başlıyor. İnanıyorum ki sıkılan 
kemerlerin gevşetileceği, insanımızın ge-
çim kabusları görmekten tamamen uzak-
laşacağı zamanlara çok yakınız. Allah’ın 
izniyle ufukta yeni bir bereket mevsiminin 
bütün emareleri belirmeye başlamıştır.

Tarlalarımızda, fabrikalarımızda, iş 
tezgahlarımızda, dükkanlarımızda, cüz-
danlarımızda o bereket mevsiminin ilk 
esintilerinin dalgalanmakta olduğunu 
hep birlikte hissediyoruz. Çalışanların iki 
yakaları nihayet bir araya gelebilecektir. 
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Mutfaktaki yangın, fabrikadaki yangın, 
işyerlerindeki yangın sönecektir. Çok az 
kaldı, inşallah çok yakında o bereket mev-
siminin nimetlerini milletçe paylaşmaya 
başlayacağız. Vatandaşımıza sokakta rahat 
dolaşabileceği, esnafın önünden rahat 
geçebileceği, çocuklarının yüzüne rahat 
bakabileceği ve gece başını yastığa koydu-
ğunda rahat uyuyabileceği bir hayat borç-
lu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz.

Bu bilinçle gecemizi gündüzümüze kata-
rak çalışıyoruz. Bu uğraşta yalnız değiliz, 
yurdumuzun her bir köşesinde işçisiyle, 
memuruyla, çiftçisiyle, esnafıyla, dokto-
ruyla, öğretmeniyle, ustasıyla çırağıyla 
bütün milletimiz de bizimle gönül gönüle 
çalışıyor. Yüreğinde Türkiye aşkını, mem-
leket sevdasını, gelecek heyecanını taşıyan 
her insanımız, ülkemizin yeniden imarın-
da üstüne düşeni yapmak için birbiriyle 
yarışıyor. İşte bizi bekleyen bereket mev-
simi, bu büyük millet seferberliğinin bir 
sonucudur.

Değerli arkadaşlar...

Bizler adaletle kalkınan, demokrasiyle güç-
lenen ve sahip olduklarını hakça paylaşan 
bir Türkiye hedefine adım adım yaklaştı-
ğımızı görüyor ve heyecanlanıyoruz. Şun-
dan eminim ki, bu heyecanın, bu umudun, 
bu coşkunun bir bereket esintisi olarak 
Anadolu’nun her köşesine yayılması için 
sizler de fedakarca gayretler gösteriyorsu-
nuz. Bizim gönlümüzdeki adil ve kalkın-
mış Türkiye hayalinin, bu ülkede yaşayan 
her bir insanımızın gönlünde karşılığını 
bulması lazım. Bu büyük medeniyet yolcu-

luğunda tek bir insanımızı bile mahrum ve 
mahzun görmek istemiyoruz. Onlara her 
fırsatta gönüllerimizdeki büyük Türkiye 
hayalini anlatmaya devam ediniz.

Bu milletin yüzü gülmeden, yarası iyileş-
meden, ocağı şenlenmeden rahata erenin 
bizim aramızda yeri yoktur, bunu böylece 
bilesiniz. Sizlerden sadece AK Parti si-
yasetinin temsilcisi olmanızı değil, aynı 
zamanda büyük Anadolu kalkınmasının 
öncüleri olmanızı bekliyorum. Almamız 
gereken daha çok yol var, bunu aklınızdan 
çıkarmayın. Sadece ekonomik anlamda 
değil, düşünce anlamında, zihniyet anla-
mında, demokratik ilerleme anlamında da 
büyük görevlerimiz var. Türkiye’yi gelece-
ğe taşıyacak değişim siyasetinin temsilci-
leri olarak bölgelerinizin geleceği sizlere 
emanettir. Bu emaneti hakkıyla taşıyınız. 
Şehirlerin, ilçelerin, köylerin ekonomik, 
düşünsel ve kültürel gelişimlerine katkı-
da bulununuz. İşi olmayanın işinden, aşı 
olmayanın aşından kendinizi sorumlu 
tutunuz, dertlerin dermanı olmaya gayret 
ediniz.

Değerli arkadaşlarım...

Her zaman söylediğimiz gibi biz siyaset 
sahnesine menfaat için değil, hizmet için 
çıkmış bir topluluğuz. Bu sahnede olduğu-
muz sürece biliniz ki hiçbirimiz Ak siyase-
te kara çalamayız. Siyaseti ağartmak için 
çıktığımız bu yolda, milletimizin yüzünü 
kara çıkartamayız. Bu ülkeyi geleceğin en 
parlak yıldızlarından biri haline getirmek 
bizim boynumuzun borcudur. Sizlerden 
şu anın hizmetlerini üstlenmeniz dışında, 
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geleceğin Türkiye’si adına düşünmenizi, 
geleceğin Türkiye’si adına projeler üretme-
nizi bekliyorum. Türkiye’nin siyasetine, 
ekonomisine, yerel yönetimlerine, insanı-
mızın sosyo-kültürel gelişimine, yeni is-
tihdam arayışlarına, bölgesel açılım prog-
ramlarına dair yepyeni projelerle karşıma 
çıkmanızı bekliyorum.

Eğer yılın belli günlerinde toplanacak ve 
birbirimizin gönlünü hoş etmekle yetine-
ceksek, AK Parti’nin kısa zamanda millet 
kararıyla tedavülden kaldırılan diğer par-
tilere benzemesi kaçınılmaz hale gelir. Ben 
inanıyorum ki bu böyle olmayacak. Ben 
inanıyorum ki, AK Parti rozeti taşıyan her 
arkadaşım Türkiye’nin dertleriyle hemhal-
dır. Ve ben yine inanıyorum ki, özgüvenini 
ve enerjisini yeniden kazanarak yokuş 
yukarı tırmanmaya başlamış Türkiye, AK 
Parti siyasetinin sorumlu bireylerince düz-
lüğe de çıkarılacaktır. Hepinize inanıyor 
ve güveniyorum. Türkiye’nin geleceğine 
inanıyor ve güveniyorum. Allah yardımcı-
mız olsun. 
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Değerli arkadaşlar... Hepinizi en içten duy-
gularımla selamlıyorum. Şehirlerimizi ay-
dınlık yarınlara hazırlama sorumluluğunu 
üstlenen ve hanımlarımıza öncülük eden 
siz değerli başkan ve meclis üyelerimizle 
bir arada olmaktan duyduğum memnuni-
yeti ifade etmek istiyorum. 

Türkiye’nin kadınıyla erkeğiyle topyekun 
bir varoluş mücadelesi içine girdiği şu 
dönemde, sizlerin göstermiş olduğunuz 
cesaret, fedakarlık ve sorumluluk her tür-
lü takdirin ötesindedir. Her vesileyle söy-
lüyorum, Türkiye’nin her bir vatandaşının 
enerjisine, heyecanına ve en önemlisi 
katkılarına ihtiyacı vardır. Kadınıyla erke-

Kadın Belediye Başkanları ve Il 
Meclisi Üyeleri ile Toplantı

Ankara | 24 Eylül 2004 



27

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-2

ğiyle, işçisiyle memuruyla, çiftçisiyle esna-
fıyla, ustasıyla çırağıyla el ele gönül gönüle 
vereceğiz ve bu güzel ülkeye kaybettirilen 
zamanı geri kazanacağız.

Fert fert değil, millet olarak üretmek, 
üretmek, üretmek durumundayız. Hizmet 
üretmek, mal üretmek, fikir üretmek, pro-
je üretmek, sevgi üretmek... İşte burada 
sizlerin ayrıcalıklı konumlarınız ortaya 
çıkıyor. Sizleri yerel yönetimlerinin başına 
getiren bölgeleri şanslı sayıyorum. Çün-
kü sizler inanıyorum ki şehirciliğe yeni 
bir soluk, yeni bir hava, yeni bir açılım 
getireceksiniz. Hanımlarımız yerel yöne-
timlerde bugüne kadar taşıdıkları zengin 
potansiyeli istediğimiz ölçüde ortaya koy-
ma fırsatını maalesef pek elde edemediler.

Ancak görüyoruz ki Türkiye çapında ha-
nım belediye başkanlarımızın, meclis üye-
lerimizin sayıları artıyor. Bu sevindirici bir 
gelişmedir. Çünkü şehirlerimizin, ilçeleri-
mizin, beldelerimizin şefkatle yoğrulmuş 
bir insani duyarlılığa ihtiyacı var. Bir ev, 
hanım eli değdiğinde nasıl sıcak bir yuva 
haline geliveriyorsa, yerel yönetimlerimiz 
de hanımlarımızın yaradılışlarından gelen 
zenginliklerle ihya olacak, insani bir sıcak-
lığa bürünecektir.

Değerli arkadaşlarım...

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

gayreti içinde olduk. AK Parti, Allah’ın 
izniyle kısa bir zamanda milletimize vaat 
ettiği Türkiye fotoğrafını gerçeğe çeviren 
bir hizmet tablosu ortaya koymuştur. Bu 
tablo, hizmet için ortaya koyduğumuz 
geceli gündüzlü çalışmalar, 18 Mart yerel 
seçimlerinde milletimizin bir kere daha 
teveccühünü kazanmıştır. Milletimiz, 18 
Mart’ta sınırları sadece yerel seçimlerle 
sınırlı olmayan tercihini yine değişimden 
yana kullanmış, Türkiye’nin şehirlerini 
gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmanın da 
kararını vermiştir.

Sizler bu millet kararını hayata geçirmek 
üzere seçilmiş öncü yöneticilersiniz. 
Türkiye’yi adaletle kalkınan, hakça pay-
laşan ve demokrasiyle güçlenen bir ülke 
haline getirmenin mücadelesini şehir 
şehir, ilçe ilçe, belde belde sizlerle birlikte 
vereceğiz. Şurası açıkça bellidir ki, milleti-
miz, sahici bir siyasetin inşası için iradesi-
ni açıkça göstermiştir. Bu manada millet, 
bir öncülük ve liderlik yapmıştır. AK Parti, 
milletin iradesi ile kendi siyaset tarzını 
birleştirmiş, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak 
yeni bir siyaset zemini oluşturulması için 
ciddi bir gayret ortaya koymuştur. 

Çok şükür, bugün kara bulutlar yerini gü-
neşli günlere bırakmış ve siyasetin itibarı 
yükseltilmiş, ekonominin dengeleri yerli 
yerine oturtulmuştur. İnsanımız ülkemi-
zin geleceğine yeniden umutla bakmaya 
başlamış, gençlerimiz gelecek hayallerini 
kurarken Türkiye’ye dair projeler yapma-
ya başlamıştır. Türkiye’nin bundan önce 
yaşadığı bütün krizler, aslında yönetim 
krizleridir. Biz bu krizleri kararlı adımlar 
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atarak aştık, devletin bütün kurumlarıyla 
uyum içinde çalışarak, ekonominin aya-
ğındaki prangaları söküp attık. Türkiye 
için gelinen bu nokta gerçekten mutluluk 
ve umut verici bir noktadır. İnşallah çok 
kısa bir zaman içinde sizlerle el ele vererek 
ülkemizi adil ve kalkınmış, bireylerinin 
gelecek hakkında son derece aydınlık ha-
yaller kurabildikleri yarınlara taşıyacağız.

Değerli arkadaşlarım...

Hanım belediye başkanları ve meclis üye-
leri olarak bu ülkenin kadınlarını temsil et-
tiğinizi asla aklınızdan çıkarmamalısınız. 
Görev süreniz boyunca yükümlülüğünüz 
sadece siyasette kadının yerini, zeminini, 
geleceğini güçlendirmek olmayacaktır. 
Sizlerden aynı zamanda Türkiye’nin kal-
kınmasında fikirlerinizle, projelerinizle, 
kişiliklerinizle roller üstlenmenizi, Ana-
dolu kadınının önüne yeni ufuklar koy-
manızı da bekliyoruz. Bu beklenti sadece 
bizim beklentimiz değil, bu yüce milletin 
sizlerden beklentisidir. 

İnanıyorum ki her biriniz önce temsil gö-
revini üstlendiğiniz yerel yönetimlerde, 
sonra da ülkemizin geleceğinde çok önem-
li hizmetlerde bulunacaksınız. Kendinizi 
her gün biraz daha geliştirecek, dünyayı 
izleyecek, çağın gerektirdiği donanıma 
mutlaka sahip olacaksınız. Yeni bir Tür-
kiye hedefine, yeni fikirler, yeni projeler, 
yeni heyecanlarla ulaşabiliriz. Bu hizmet 
sancağını yere düşürmeyeceğinizden ve 
Türk kadınını en iyi şekilde temsil edece-
ğinizden eminim. Hepinize görevlerinizde 

başarılar diliyor, hayırlı haberlerinizi bek-
liyorum. Allah yolunuzu açık etsin. 
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Değerli basın mensupları… değerli kar-
deşlerim… aziz milletim… Hepinizi sev-
giyle ve saygıyla selamlıyorum. Sizlerin 
ve AK Partimizin şahsında milletimizin 
bütün fertlerini aynı sevgiyle ve muhab-
betle selamlıyorum.

Allah’a şükürler olsun ki, yola çıkarken 
halkımıza söz verdiğimiz üzere, ülkemize 
yaptığımız hizmetler her geçen gün başı-
mızı dik kılıyor, göğsümüzü kabartıyor. 
Parti olarak, hükümet olarak, parlamen-
terler olarak her geçen gün halkımızla 
daha çok bütünleşiyoruz ve AK Parti 

AK Parti Kızılcahamam 3. 
Istişare Toplantısı Açılış 

Konuşması

Ankara | 27 Eylül 2004 
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kimliği ülkemizle birlikte büyüyor. Hal-
kımızla birlikte, Türkiye ile birlikte büyü-
mek bizim için, ak siyaset için son derece 
önemlidir. 

Siyaset tarihinde çok az partiye nasip 
olmuş bir imkandır bu birliktelik. Hal-
kın desteğini aldıkça halk adına mesafe 
alıyoruz ve menzile yaklaştıkça daha çok 
sorumluluğumuz artıyor. Türkiye, bir baş-
tan bir başa AK Partinin ülkeye kazandır-
dığı heyecanla yaralarını tek tek sarıyor, 
demokratik istikrar zemini her geçen gün 
sağlamlaşıyor. Her gün bir şehrimizden, 
bir ilçemizden yeni müjdeler alıyoruz. 
Şehirlerimiz birer şantiyeye dönüyor, ya-
tırımlar artıyor, üretim canlanıyor. Adalet 
ve kalkınma hedef lerimiz düne kadar 
kuş uçmaz kervan geçmez denilen, yılın 
sekiz ayı yolları kapalı olan ilçelerimizde 
Bahçesaray’dan, Tatvan’dan Trakya’ya ka-
dar semeresini veriyor.

Artık Ankara’da mukim, Ankara’ya mah-
kum bir iktidar yok. Gittiğimiz illerde 
onlarca fabrikayı birlikte açıyoruz, on-
larca fabrikanın temellerini aynı anda 
atıyoruz. Türkiye kalkınma seferberli-
ğine girdikçe işlerimiz bereketleniyor, 
çalışma azmimiz artıyor. Huzur ve güven 
ortamında sosyal barış güçlendikçe, 
adalet duygusu derinleştikçe üretim, ya-
tırım, ihracat, istihdam kapıları açılıyor. 
Halktan aldığımız gücü halkın hizmetine 
sunduğumuz için emin adımlarla yolu-
muza devam ediyor, geleceğe güvenle ba-
kıyoruz. Halkımızla birlikte bu esenliğe 
kavuştuğumuz için alnımız ak ve gönül-
lerimiz ferahtır.

Tabii bu mutluluk, bu ferahlık bizi asla 
atalete sevk etmemelidir. Türkiye’yi de-
rin bir girdaptan çıkardık, enf lasyonu 
tek haneli rakamlara indirdik, faizleri 
aşağı çektik, ülkeyi büyüme yoluna koy-
duk ama bunlarla yetinemeyiz. Bugüne 
kadar yaptıklarımız acil eylem planı-
mız çerçevesinde değerlendirilmelidir. 
Geldiğimiz noktada ise çok daha ileriye 
bakmalıyız. İnşallah ayaklarımız sürç-
meden, başımız dönmeden, tökezleme-
den aramızda var olan dayanışmayla 
temsil ettiğimiz milletimize çok daha 
mesut günler yaşatacağız. Halkımızın 
umutlarıyla, ekmeğiyle, aşıyla birlikte 
büyüyeceğiz. 

Gelecek günlerin Türkiye için çok daha 
aydınlık olacağına dair bütün işaretler 
alınmıştır. Bu güven bütün ülkede, bü-
tün hayat alanlarında hissedilmektedir. 
Hepimiz bu güveni artırmaya, daha çok 
çalışmaya ve üretmeye mecburuz. Ta-
bandan tavana AK Parti siyasetine omuz 
veren herkes Ak siyaset anlayışının üst-
lendiği misyona işlerlik kazandırmak ko-
nusunda kendisini sancaktar konumun-
da görmelidir. Demokrasi kültürünü 
öncelikle milletin son şansı, son kalesi 
olarak gördüğü AK Parti çatısı altında 
geliştirmezsek Türkiye’nin bizden bek-
lediklerini, omuzlarımıza yüklediği mis-
yonu da gerçekleştiremeyiz. Bu nedenle 
yakasına AK Parti rozeti takan her arka-
daşımdan Türkiye’nin uf kunu açacak, 
milletimize umut ve güven aşılayacak, 
bu ülkenin birikmiş dertlerini çözecek 
bir öncülük ruhuna sahip olmalarını is-
tiyorum.
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Değerli arkadaşlarım… 

Bugün burada, daha çok siyasetimiz, il-
kelerimiz, yönetim anlayışımız üzerinde 
durmak istiyorum. Bizim siyasetimiz ada-
let üzerinde temellenen, adalet üzerinde 
derinleşen bir millet siyasetidir. Milletimi-
zin kaderiyle kendi kaderimizi aynı potada 
erittik, halkımızla aynı rüyaları görüyoruz. 
Ülkemizin insanları kazandıkça, bu ülke 
çocuklarının gözleri ışıldadıkça mutlu 
olacağız. Gelecekten ve ufuklardan gözle-
rimizi ayırmayacağız. Bakışlarımızı halkın 
kader çizgisinden, bu ülkenin, Türkiye’nin 
büyük hedeflerinden ayırmayacağız. 

Muhteşem bir başlangıç yaptık ama, 
unutmayalım ki, henüz halkımızın çözüm 
bekleyen daha çok meselesi var. Başarma-
ya, kördüğümü kökten çözmeye mecbu-
ruz. Her zaman dikkat çektiğimiz bir nok-
tayı, yeni bir dönemin başındayken bir 
kez daha hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. 
Başarının baş döndürücü özelliği her za-
man önümüzde bir engeldir. Bu hususa 
dikkatlerinizi çekiyorum. Biz, Allah’ın 
izniyle bu engellere takılmayacağız. Bi-
zim siyasetimiz günü kurtarmaya dönük, 
konjonktüre göre şekillenen, rüzgara 
göre istikamet değiştiren, dalgalanan bir 
siyaset değildir ve hiçbir zaman olmaya-
caktır, olmamalıdır. Bizim siyasetimizde 
aslolan insanımızla aynı hizada olmak, 
aynı paralelde yürümek ve milletimizle 
aynı tarihi güzergâhı, aynı kader çizgisini 
takip etmektir. 

Makam ve mevkilerin faniliğine inanı-
yorsak hesap vereceğimizi de aklımızdan 

çıkarmamamız gerekiyor. Halkımızla bir-
likte bu güzergahta birlikte yol almanın 
temel ilkeleri bu ülke için sevgiyle, aşkla, 
azimle çalışmaktır, adaletle paylaşmak-
tır. Ak siyasetin temel karakteristiği, iş 
görme biçimi makamlar hiyerarşi yerine 
değerler hiyerarşisinin ikame edilmesi-
dir. Unutmayalım ki, siyasi geçmişimiz 
halkın sevgiyle kucakladığı ama, öfkeyle, 
pişmanlıkla uzaklaştığı siyasetçilerle 
doludur. Dolayısıyla artık partisinin 
halk desteğine bel bağlayarak, elde ettiği 
makamın arkasına sığınarak siyaset sah-
nesinde kalmaya çalışan siyasetçi tipinin 
devri sona ermiştir.

Keza, değişime ayak uyduramayan parti 
merkezleri de dinamizmlerini yitirir, du-
rağanlaşır, kemikleşmiş birer bürokratik 
mekanizmaya dönüşürse hayatiyetlerini 
sürdüremezler. Zira, siyasetin önündeki 
en büyük tehlike kendini yenileyememek, 
iş üretmek, fikir üretmek yerine mazeret 
üretmek; koltukların, makam araçlarının 
sıcaklığını, serinliğini ebedi sanmaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Halkımızın öncelikleri AK Parti siyase-
tinin, siyasetimizin temel öncelikleridir. 
Toplumun talepleri her zaman başımızın 
tacı, siyasetimizin temel belirleyicisi ola-
caktır. Milletin çizdiği bu ana yolda, bu 
güzergahta ilerlerken hiçbirimizin, hiçbir 
AK Partilinin tereddütlerle kaybedecek bir 
tek saniyesi olmadığını düşünüyorum. Bu 
çabaya yaptığınız önemli katkılardan dola-
yı milletim adına sizlere teşekkür ederken, 
aynı cümlede yarınki Türkiye için neler ya-
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pabileceğinizi düşünmenizi, yeni döneme 
hazır olmanızı rica ediyorum. Yine geceli 
gündüzlü çalışmaya hazır olmalısınız.

AK Parti, ülke sevdasını en üst düzeyde 
hissedenlerin, ülkenin büyük ideallerini 
bir an olsun unutmayanların partisidir. 
AK Partili olmak milletin çıkarlarını 
kendi çıkarlarının, çok ama çok üzerinde 
tutmak demektir. Meclis grubumuzla, 
Parti teşkilatımızla, Yerel yöneticilerimiz-
le bu ülkeye kazandırdıklarımız başta AK 
Partililer olmak üzere herkesi onurlan-
dırmaktadır. AK Parti, iktidara geldiği ilk 
günden itibaren bu ülkenin makus kade-
rini değiştirmeye başlamıştır. AK Parti’yle 
birlikte Türkiye’de nelerin değiştiğini 
sizlere yeniden anlatacak değilim. Bunu 
iyi biliyorsunuz ve bu reform niteliğin-
deki değişimler zaten sizin iradelerinizle 
gerçekleşti. 

Ülkede yediden yetmişe herkesin özgüve-
nini kaybettiği, siyasetin konuşmaya değer 
bir şey olmaktan çıktığı, devlet itibarının 
yara üstüne yara aldığı, karanlık ilişkilerin 
devlete nüfuz kanalları bulduğu bir henga-
mede AK Parti Türkiye’yi günışığına kavuş-
turmuştur. Günışığında, kapılar milletin 
üzerine kapatılamaz. Günışığında, yöneti-
ciler halka rağmen halkı aldatamaz. Bizim 
yönetimimizde her şey aşikar olmaktadır 
ve halkımız yönetimi denetlemektedir. 

Atılan her adım halkla, toplumla birlikte 
atılmaktadır. Ne var ki, hala aşılması gere-
ken çok yol, çok engel var. Üzülerek ifade 
ediyorum ki, kamu yönetiminde israfın, 
verimsizliğin, ağır ve hantal bürokrasinin 

yol açtığı tahribatın tam olarak giderilebil-
diğini henüz söyleyemem. Şimdi, yeni bir 
dönemin başındayız ve bu yeni dönemde 
yeni bir heyecan dalgası ülkeyi sarmalı-
dır. Tam bir motivasyonla Türkiye’ye yeni 
sevinçler, yeni başarılar kazandıracağınız-
dan eminim. Türkiye, doğduğu gün ku-
cakladığı, bütünleştiği AK Parti ile birlikte 
kendi kökleriyle buluşmuş, meşruiyetin ve 
egemenliğin yegane kaynağı olarak millet 
kendi kaderine sahip çıkmıştır. 

Artık siyasetin temel belirleyeni, kapalı 
kapılar ardındaki buyurgan otoriteler 
değil, halkımızdır. Siyaseti milletin ortak 
değerleri üzerinden değil de, değerlerimizi 
çatıştırarak siyaset yapanlar tükenmiş-
lerdir. Çatışmacı siyaset anlayışı topluma 
ağır maliyetler ödetmiş, demokrasiyi zaafa 
uğratmış, ülkeye zaman kaybettirmiştir 
ama, sonuçta kendi kendini de tüketmiştir. 
Onların bu tükenişi herkese büyük dersler 
vermiştir. Bir zamanlar bu ülkenin yaka-
sından düşmeyeceğini sandığımız adam-
lar, iki yıl gibi kısa bir zaman dilimi içinde 
milli hafızadan silinmişlerdir. 

Bu yüzden her AK Partili, bu ülkeye karşı 
taşıdığı sorumluluğun ne kadar büyük bir 
sorumluluk olduğunu her an hissetmek 
durumundadır. AK Parti, milletiyle aynı 
kader çizgisinde yürüyenlerin, yürümek 
isteyenlerin partisidir. Kısa zaman içinde 
halkın özlemleriyle bütünleştik, halkın 
sağduyusu, aklıselimi ak siyaseti yöneti-
me taşıdı ve iktidardan sonra da iş görme 
kapasitemize bakarak gücümüze güç 
kattı. Bu güç, hiç kuşkusuz, milletimizin, 
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ülkemizin gücüdür. Dolayısıyla bizim 
başarımız da milletimize ait bir başarıdır. 

Özellikle ifade ediyorum ki, burada övüne-
cek bir şey görmüyoruz, biz sadece ödevi-
mizi yapıyoruz. Bu yüzden her gittiğimiz 
yerde güllerle, tebessümlerle, ışıldayan 
gözlerle karşılanıyoruz. Bizimle birlikte, 
Türkiye’nin üretici güçleri, bu ülkeye 
katma değer üreten işçilerimiz, emekçi-
lerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız devletin 
kendilerine ait olduğunu hissetmeye 
başladılar. Devlet ile toplum arasındaki 
mesafe kapandıkça yurdumuzu baştan 
başa büyüme, gelişme, kalkınma heyecanı 
sardı. Bölgeler arası kalkınma farklarının 
yol açtığı travmalar aşılıyor artık. 

Yaşanan gerilimlerin ne kadar yapay 
olduğu görüldü, gerilim üretmekten bes-
lenenler deşifre oldular, yalnızlaştılar, 
toplumdan dışlanarak marjinal köşele-
rine çekildiler. Daha da çekilecekler, çe-
kilmeleri gerekir. Zira onlar, bu milletin 
ahını almışlardır, malzemeden çalarak 
halkın ekmeğine el koymuşlardır. Fildişi 
kulelerinde siyaseti rant mekanizmasına 
dönüştürerek halkımızı tahkir ve tezyif 
etmişlerdir. Bu milletin değerleri milletin 
barındığı bu binanın hem temeli, hem sü-
tunları hem de çatısıdır. Bu ülkede huzur 
içinde, kardeşçe yaşayacağız. Birbirimizin 
hukukunu sonuna kadar koruyacak, kol-
layacağız. Evet, sapasağlam bir toplumsal 
dokumuz var, basiret sahibi bir milletimiz 
var, eşsiz kaynaklara sahip bir ülkemiz 
var. Bu kaya gibi sağlam topluma, bu aziz 
millete layık olmaktan başka bir ödevimiz 
yoktur. 

Değerli kardeşlerim…

Biz milletimize yüreğimizi açtık. Bizim an-
layışımızda, kapalı kapılar ardında yapılan 
siyasete, kaş göz kırpmaya yer olmayacak-
tır. Ülkenin çıkarlarını, halkın çıkarlarını, 
devletin çıkarlarını ayrı ayrı ele almak ye-
rine, hepsini en üst düzeyde temsil etmeye 
çalışıyoruz. Bu yüzden bir gün AB zirvesin-
deyken öbür gün fabrikalara kavuşan şe-
hirlerimizin sevincini paylaşıyoruz. Zira, 
halkımız ne istiyorsa onun için siyaset 
yapıyoruz. Gücümüzün kaynağı kendimiz 
değiliz. Güç kaynağımız ülkemizdir. Bu 
inançla büyük ve sağlam bir devleti temsil 
ederken dünya devletlerinin liderleriyle 
ezik değil, eşit ilişki içinde konuşuyoruz. 

Başarılarımızın özgüvenimizle doğrudan 
ilgisi var. Kötümser senaristler yaşadığı-
mız süreçte bu özgüveni gölgelemek, zede-
lemek için, tereddütler doğurmak için çok 
çırpındılar ama her defasında senaryoları 
ellerinde kaldı. Artık siyaseti baskı altına 
alarak destabilizasyonla, dezenformasyon-
la istikrarı bozmak isteyenler muratlarına 
eremeyeceklerdir. Hukuk devleti olma 
yolunda cesur ve kararlı adımlarımız 
Türkiye’nin güvenilirliğini ve güçlü irade-
sini tüm dünyaya kabul ettirdi. 

Bu süreçte ülkemizde büyük değişimler 
yaşandı. Bakınız üç yıl önceki tartışma 
konuları nereye gitti? Yüz yıllık tartışma 
temaları ile halkın vicdanında açılan ya-
ralar, travmalar AK Partiyle birlikte artık 
rafa kaldırılmıştır. Onların her alanda açtı-
ğı yaraları tam anlamıyla sarmak için daha 
yapacak çok işimiz var. Artık eski günleri 
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daha az konuşacak ve daha çok ileriye 
bakarak yaptıklarımızı, yapacaklarımızı 
konuşacağız. Biz, iş başına geldiğimizde 
devraldığımız tablo üzerinde çok az yo-
rum yaptık, zira halkımız zaten bu değer-
lendirmeyi yapmıştı. 

İstikrar ortamını torpillemek isteyenlere 
halkımızın en doğru cevabı vereceğini de 
bildiğimiz için telaşa düşmeden büyük 
hedef lerimize kilitlendik. Birileri yahu 
bize ne oldu, gücümüzü nasıl kaybettik, 
manşetlerden nasıl indik, kapımız çalın-
maz oldu telaşıyla o eski yaraları kaşımaya 
çalışsa da güven ve istikrara, büyüme ve 
gelişmeye sahip çıkan toplum buna izin 
vermiyor. Bundan sonra aşınmış, içi bo-
şalmış çatışmacı, gerilim üreten, toplumu 
ayrıştıran kavramlarla siyaset yapılama-
yacak. 

Kendini yenileyemeyen, ülkenin geldiği 
düzeyi fark edemeyenler, çağın gerekli 
siyasi dilini kullanmayanlar halkın karşı-
sına çıktıklarında muhatap bulamayacak-
lardır. Zira Türkiye, kendi dinamikleriyle, 
kendi değerleriyle çatışan, ülkenin bahtını 
kapatanları, enerjisini yok edenleri, ço-
cukların geleceğini karartanları bir daha 
gün ışığına çıkarmayacaktır. AK Parti 
siyasetin merkezinde yer almış, bütün 
enerjisiyle, tam bir motivasyonla ülke 
meselelerini omuzlamıştır. Çatışmacı siya-
setçilerin dilinden düşürmedikleri o ezeli 
“dost-düşman” retoriği bitmiştir. Türkiye, 
iç meselelerinden dış politikasına kadar 
özgüveni egemen kılmış, yeni bir siyaset 
üslubuyla milletin gücünü yönetime ta-
şımıştır. Millet kendi hamurundan kendi 

eliyle yoğrulmuş, yanlış yaptığında hesap 
sorabileceği, bilgi verme ve hesap sorma 
mekanizmalarını açık tutan yöneticilerle 
tanışmıştır. Dünyanın her tarafında başa-
rıları konuşulan, Türkiye’nin saygınlığını 
artıran bu parti kendini ülkesiyle bütün-
leştirmiştir. Türkiye hep söylendiği gibi 
artık sadece bir “köprü” değil, tarihin in-
şasına katkıda bulunan bir “merkez” ülke 
olduğunu hissetmiş, hissettirmiştir. İslam 
ülkeleri de, Asya da, Avrupa da, Amerika 
da Türkiye’nin bu merkezi konumunu his-
setmiştir. 

Burada, devlet ile toplum aynı istikamette 
buluşunca Türkiye de dünya ile buluş-
muştur. Bu buluşmanın eş zamanlı olması 
Türkiye’yi diplomasiden turizme kadar 
her alanda cazibe merkezi kılmıştır. Artık 
millete yukarıdan bakan, halkın arasına 
karışmayan, devlet erkini kullanarak ade-
ta elindeki T cetveliyle toplumu şekillendi-
ren, halkın vicdanına, aklına hükmedece-
ğini zanneden buyurgan, otoriter, halktan 
kopuk, somurtkan yönetim anlayışına bu 
ülkede yer kalmamıştır. Zira, hiçbir AK 
Partili kendi çıkarlarını halkın, ülkesinin 
çıkarlarının üstünde göremez, kendi kade-
rini halkın kaderinden ayrı ele alamaz. 

Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti 
asla vazgeçmeyeceğimiz evrensel değerler-
dir. 1940 model, demode dogmalarınıza 
göre bir millet tanımı yapamaz, keyfi bir 
demokrasi anlayışını dayatamazsınız. 
Çatışma alanlarını kurcalayarak, imalar-
la, tehditlerle, niyet yargılamalarıyla bu 
ülkenin çocuklarını geleceksiz, üretimsiz 
bırakamazsınız. Türkiye, evrensel de-
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ğerlerle buluşmuş, dünya ile yüzleşmiş, 
Cumhuriyetimizin kazanımlarını, demok-
rasinin imkanlarını ekonomiden sosyal 
hayata her alanda nefes alarak hissetmeye 
başlamıştır. İşte bu kazanımlar sayesinde 
ülkemizin yüzü yeniden gülmeye başladı. 
Bu kazanımlar sayesinde Türkiye’yi enkaz 
altından çıkarıp inşa eden TBMM gibi 
temel kurucu kurumlarımız layık olduğu 
saygınlığa ulaştı.. 

Yeri gelmişken bu arada siz saygıdeğer 
arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Halkın iradesi, aklı ve vicdanı 
oldunuz. Sizlerin öncülüğünde bu ülke 
onulmaz gibi görünen yaralarını sardı, 
sorunlarını çözüm yoluna koydu. AK Parti 
grubu sayesinde milletimizin yüzü yeni-
den kendi Meclisine döndü. 

Değerli kardeşlerim…

Sözün burasında AK Parti aidiyeti üzerin-
de özenle durmanızı rica ediyorum. Bir 
parti kendini ülkesine eklemlediği oranda 
kalıcı olma hakkına sahiptir. Önümüzdeki 
mesele kalıcı bir siyasi istikrar ortamını te-
sis etmektir. Türkiye’nin bir daha parçalı, 
yamalı koalisyon günlerine dönmesi müm-
kün olmadığına göre AK Parti kimliğinin 
daha çok belirginleşmesinde hepimizin 
katkıda bulunması büyük önem taşıyor. 
Kuşkusuz Türkiye’nin en büyük partisiyiz. 
Lakin biz partimizin gücünü yüzdelerle 
ifade etmekten yana değiliz. Gücümüz mil-
let iradesiyle bütünleşmektedir. 

Bize göre AK Parti kimliğine duyulan ai-
diyet, Türkiye’nin yaşadığı bu süreçte bü-

yük önem taşıyor. Bu kimliğin taşınması, 
zenginleşmesi, ülkenin bütün renklerine 
bürünmesi, herkese anlatılması siyasetin 
geleceği, istikrarın sürekliliği için büyük 
önem taşıyor. Kavram ve dil birliğimizi bu 
aidiyetle daha çok derinleştirmeliyiz. Kav-
ram ve dil birliğinden kastımız kesinlikle 
tek tipcilik, yeknesaklık değildir. Birbiri-
mizi daha çok anlamamız, milletimize ken-
dimizi daha iyi anlatmamızın bu aidiyetle 
mümkün olacağını düşünüyorum. 

Aşınmış, içi boşalmış, ömrünü tamamla-
mış kavramlarla ne kendi toplumumuzla 
ne de dünya ile konuşamayacağımıza göre 
Türkiye ve dünya tasavvurumuzun derin-
leşmesinde her birimizin yapacağı katkılar 
olmalıdır. Güçlü bir parti var ve Türkiye iyi 
yönetiliyor diye bu kimliğe yapacağımız 
katkılardan geri duramayız. Unutmayalım 
ki, her gün yeni bir gündür ve yeni bir şey-
ler söylemek, yenilikler yapmak gerekiyor. 
Yeni dönemin arifesindeyken bu hususu 
dikkatlerinize sunuyor ve sizlerden, bütün 
Ak partililerden katkılar bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Biz kimiz, ne yaptık, ne yapıyoruz? AK 
Parti, siyasetin mecrasını ve üslubunu 
yenilemiş, siyaseti menfaat paylaşımı 
zemininden çıkartarak toplumsal geliş-
menin itici gücü haline getirmiştir. Biz AK 
Parti’yi kurarken aynı zamanda kemik-
leşmiş, sorun çözme kabiliyetini yitirmiş, 
toplumla irtibatını kaybetmiş, en önemlisi 
fikir zemininden uzaklaşmış, dolayısıyla 
heyecanı ve dinamizmi körelmiş yerleşik 
siyaset anlayışına kökten bir karşı çıkışın 
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toplum adına sözcülüğünü üstlendik. 
Çok problemli, Türkiye’nin kaos ortamına 
sürüklendiği bir dönemde toplumda sön-
mekte olan umut ışığını yeniden yaktık ve 
henüz partileşme aşamasındayken güçlü 
bir toplum desteğiyle iktidara geldik.

Yaklaşık 22 aylık iktidarımızın neticesin-
de Türkiye krizden istikrara, umutsuzluk-
tan umuda doğru hızlı bir yol aldı. Çok 
çalıştık, gecemizi gündüzümüze kattık. 
Ancak gayretle ve aşkla çalışmanın ötesin-
de hem ülke içinde hem de ülke dışında 
takdir gören bu başarının temelinde yatan 
asıl unsur, AK Partinin siyasete ve topluma 
bakış tarzıdır. Bu noktaya dikkatlerinizi 
çekiyorum. Biz, ilkeli siyasetin ancak top-
lumsal tartışmaya açık bir fikir zemininde 
yapılabileceğini ifade ettik ve muhafaza-
kar demokrat bir siyasi çizgiyi benimse-
dik. Siyasete, topluma ve dünyaya bakış 
tarzımız, muhafazakar demokrat kimlik 
esasında şekillendi.

Bizim muhafazakarlığımız, toplumun 
tarih içinden süzülerek gelen değerleri-
ne, birikimine verdiğimiz kıymeti ve bu 
değerleri geliştirerek koruma irademizi 
ifade etmektedir. Şüphesiz bu ülke büyük 
bir medeniyetin mekanıdır ve bu millet 
büyük bir medeniyetin mümessilidir. Mu-
hafazakarlığımız, siyaseti bir medeniyet 
perspektifi üzerinde inşa etmemizi ve bu 
ülkenin tarihi birikiminden, değerlerin-
den beslenmemizi gerektirir. AK Partinin 
değerleri milletin değerleridir. Biz bu dille 
ve bu değerlerle birlikte halkımızla ve dün-
ya ile konuşuyoruz. 

AK Parti, toplumu ve onun değerlerini 
potansiyel bir tehlike olarak gören siyaset 
anlayışına ve pratiklerine temelden karşı-
dır. Demokratlığımız, toplumu siyasetin 
merkezine koymamıza ve toplum içindeki 
bütün farklı temayüllere karşı gösterdi-
ğimiz saygıya işaret etmektedir. AK Parti, 
toplumsal merkeze dayanmakta ve siyase-
tin toplumsal talepleri karşıladığı ölçüde 
meşruiyet kazanacağına inanmaktadır. 
Toplumsal talepleri dikkate almayan, 
toplumu siyasetin esas aktörü olarak gör-
meyen bir anlayış, bize göre demokratik 
meşruiyete ters düşer.

Demokrasiden kastımız, toplumun belli 
aralıklarla sandık başına gittiği bir düzen 
değildir. Demokrasi, kamu yararının, me-
deni ve süregiden bir toplumsal tartışmaya 
dayalı olarak tespit edildiği, yukarıdan da-
yatmaların söz konusu olmadığı bir siyasi 
rejimdir. Yani demokrasi, önceden tayin 
edilmiş, sabit ve bütün zamanlar için ge-
çerli çözümleri dışlayan, özgür tartışmayı 
esas alan bir düzendir. Bu manada muha-
fazakar demokrat siyaset, bu ülkenin, bu 
milletin değerleriyle evrensel demokratik 
değerler arasında bir karşıtlık görmemek-
tedir. Aksine, Türkiye demokrasinin ev-
rensel normlarını hayata geçirdiği ölçüde, 
kendi medeniyet birikimini dış dünya ile 
paylaşma imkanını da elde edecektir.

Biz, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik 
hedefi istikametinde bugüne kadar hiç-
bir hükümetin gösteremediği bir gayreti 
ortaya koyarken sadece AB üyeliğinin 
Türkiye’ye sağlayacağı faydaları düşü-
nerek hareket etmiyoruz; aynı zamanda 
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Türkiye’nin medeniyet birikimiyle, potan-
siyelleriyle Avrupa’ya katkı yapacağına ve 
dinamizm kazandıracağına inanıyoruz. 
Çünkü biz, Türkiye’ye ve bu ülkenin insan-
larına güveniyoruz. Bu güven karşılıklı bir 
güvendir. Halkımız da bize güveniyor. 

Eskiden olduğu gibi, siyasetin ve eko-
nominin toplumun talep ve beklentileri 
dışında, dar bir zümrenin menfaatlerine 
hizmet edecek şekilde kapalı kapılar ar-
dında şekillendirilmesine izin vermedik, 
vermeyeceğiz. Güçlü Türkiye’nin, güçlü 
bir toplum ile mümkün olabileceğini çok 
defa ifade ettik, bir kez daha vurguluyoruz. 
Toplumu siyasetin merkezi olarak gören 
muhafazakar demokrat çizgimiz; siyaseti, 
yapay tartışmalara hapseden ve toplumun 
geleceğini şekillendirecek önemli kararla-
rı toplumun tartışma gündeminin dışında 
tutmaya çalışan, arkaik siyaset anlayışının 
toptan reddini gerektirir.

Türkiye’de siyasetin öncelikli işi devlet ile 
toplum arasında bugüne kadar üretilmiş 
yapay gerilimleri ortadan kaldırmaktır. 
Bu yapay gerilimleri tasfiye etmenin yolu, 
toplumun kendini geliştirme iradesinin 
önündeki engelleri kaldırmaktan, toplu-
mun özgür tercihlerine saygı göstermek-
ten ve toplumu belli bir kalıba oturtmaya 
çalışan toplum mühendisliği gayretlerinin 
demokratik düzeni zedelemesine izin ver-
memekten geçer. AK Partinin milletimize 
borcu tam ve adil bir yönetimdir, evrensel 
demokratik ilkeleri hayata geçirmektir. 
Evet, yeni dönemde hedefimiz budur. 
Daha önce ifade ettiğim gibi yeni dönemde 
geçmişi daha az konuşarak, Türkiye’nin 

geleceğini inşa için halkın bizden beklenti-
lerine daha çok odaklanacağız. 

Değerli arkadaşlarım… 

Bu düşüncelerle sözlerimi bağlarken bu 
toplantımızın hepimize, partimize, ülke-
mize, insanımıza yol gösterici olmasını 
diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyo-
rum. 
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Değerli arkadaşlarım, hepinize teşekkür 
ediyorum. 

İnanıyorum ki, 3. İstişare Toplantımız an-
lamına ve amacına uygun olarak Ak siya-
setin derinleşmesi, Türkiye’ye yeni ufuklar 
göstermesi için hayırlı olmuştur. Hem yap-
tıklarımızı kendi içimizde değerlendirdik 
hem de geleceğimiz için yeni perspektifler 
üzerinde durduk. 3 Kasım tarihinden 
bugüne kadar yaptığımız toplantıların 
en kapsamlısını gerçekleştirdik, gruplar 
halinde görüşerek istişarede bulunduk. 
Kalan gruplarla parti merkezimizde de-
rinlemesine analizlerimiz, istişarelerimiz 
devam edecektir. 

Yüzlerce ayrı başlık altında toplanabilecek 
ülke meselelerini ele aldınız, dile getir-
diniz. İtirazlarınızı, teklif lerinizi, öneri-
lerinizi tam bir istişare mantığıyla ifade 
ettiniz. Açık yürekliliğiniz için, taşıdığınız 
sorumluluğun şuurunda olarak yaptığınız 

katkılardan dolayı her arkadaşıma müte-
şekkirim. Kuşkusuz söylenen hiçbir söz, 
yapılan hiçbir uyarı, getirilen hiçbir teklif 
heba olmayacak, zayi olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım… 

Büyük bir yükün altındayız, ülkenin bü-
tünü üzerinde konuşuyoruz. Bütünden 
gözümüzü alarak tek tek meselelere eğildi-
ğimizde kuşkusuz sayısız analiz, sayısız yo-
rum yapılabilir. Ama biz her konuşmamız-
da, her fiilimizde bütüne vurgu yapmayı 
ihmal etmemeliyiz. Büyük bir nehrin kol-
ları gibi olmak, detayları bütünlükten ko-
parmamak zorundayız. Hiçbirimiz ben bü-
tüne bakmak zorunda değilim diyebilme 
lüksüne sahip değiliz. Bütünlükten kastım 
kuşkusuz ülkedir, adaletten, kalkınmadan 
her vatandaşımızın pay almasıdır. Kendi 
kaderimizi ülkemizle bütünleştirdiğimize 
göre AK Parti siyasetinin toplumda de-
rinleşmesi kurumsal kimliğimizi geliştir-

AK Parti Kızılcahaman 3. 
Istişare Toplantısı Kapanış 

Konuşması 

Ankara | 29 Eylül 2004 
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memizle, her birimizin tek tek duruşuyla 
doğrudan ilgilidir. 

Bu temel alanlarda yaptığınız, yapacağınız 
katkılar Türkiye’nin geleceği için büyük 
önem taşıyor. Taşıdığımız yük ağırdır evet 
ama ağırlığından daha çok şereflidir. Her 
AK Partili kardeşimin bu şerefi gölgeleye-
cek yaklaşımlardan azami ölçüde sakına-
cağından emimim. Bu istişare toplantısı 
bu kanaatimi güçlendirmiş, yüreğimi daha 
çok ferahlatmıştır. İstişare kavramı kendi 
siyaset kültürümüzün temel kavramların-
dan biridir. İstişare, ne sadece bilgi alışve-
rişidir, ne sadece karşılıklı konuşmadır ne 
de tek taraflı bir iletişimdir.

İstişare tam bir iletişimdir, birbirini tam 
olarak anlama çabasıdır. İstişare, müş-
terek aklı harekete geçirdikçe, müşterek 
iradeyi çıkardıkça anlamlıdır. Bu toplan-
tıda ağırlıklı olarak Meclis grubumuzun, 
Hükümetimizin, Partimizin sahici bir 
değerlendirmesi yapılmıştır. Kendi adıma 
bu toplantıdan azami ölçüde yararlandı-
ğımı söylemeyi bir borç kabul ediyorum. 
İnşallah yaz tatilinde memleketlerine olan 
sizler için de Meclisimizin 3. yasama dö-
nemine yeni bir başlangıç yaparken aynı 
şekilde yararlı sonuçlar çıkmıştır. 

İnanıyorum ki, burada gerek toplantılar-
da, gerek baş başa görüşmelerde bu amaç 
hasıl olmuştur. Burada söylenenler gele-
ceğimiz için yön gösterici olacaktır. Eğer 
bunu sağlayamazsak, yani söylenen söz 
yerinde kalırsa kendimizi tekrara düşeriz. 
Yeni bir dönemin başındayız. Her birimiz 
yaptığımız işler, ürettiğimiz katma değerle 

birlikte değerlendirilebilir, ölçülebilir bir 
süreci geride bıraktık. Bu değerlendirme-
lerimiz devam edecek. Dolayısıyla özeleş-
tiri, yapıcı, yol ve yön gösterici eleştiriler, 
uyarılar artık geride bıraktığımız süreçten 
daha büyük önem taşıyor. 

Şunu özellikle ifade etmeliyim ki; hiçbiri-
miz kişisel, özel, kendimizle sınırlı bir iş 
yapmıyoruz. Herkesin yaptığı ve yapma-
dığı her işin muhasebesi yapılıyor. Unut-
mayalım ki, Türkiye’ye verdiğimiz sözlerin 
takipçisi olmak iç dinamizmimize bağlı-
dır. AK Parti siyasetini kısa zaman içinde 
topluma anlatabildiğimize göre ve bugün 
burada olduğumuza göre birbirimizle en 
ufak bir iletişimsizliğin mazereti olamaz 
diye düşünüyorum. 

Bunu, Siyaset Toplum, Siyaset- Bürokrasi 
alanlarından Partimiz, Parlamenterimiz, 
Teşkilatımız, Yerel Yöneticilerimize kadar 
bütün alanlar için ifade ediyorum. Evet, 
devraldığımız Türkiye tablosunun bütü-
nüne bakarak, eski siyasete, eski bürokra-
siye, eski yönetim anlayışına bakarak bir 
zemin düzenlemesi yaptık. Bugün, eğer 
dünyanın gözleri Türkiye’nin üzerinde ise 
bu gerçek AK Parti’nin başarısıdır. Şunu 
da unutmamalıyız ki, yediden yetmişe 70 
milyon vatandaşımızın gözleri de üzeri-
mizdedir. 

Bu toplantıda memnuniyetle görüyorum 
ki, hükümetimizin temel hedef leri ve 
politikaları konusunda tam bir güven 
ve mutabakat var. Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da partimizin tüm bi-
rimlerinin hükümetimizin politikalarına 
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sahip çıkması, bu politikaları her zeminde 
savunması artarak sürecektir. Bu toplantı 
birlik ve bütünlüğümüzü perçinleyen bir 
toplantı oldu. Birliğimiz için sevgi ve saygı 
esastır, ama tek başına yeterli değildir. Asıl 
birlik ve beraberliği ortaya koymamız, po-
litikalarımızın arkasında bir bütün olarak 
durmamızla mümkündür.

Değerli arkadaşlar… 

Bir partiyi ve hükümeti canlı ve diri tutan 
büyük ideallere ve hedeflere kilitlenme-
sidir. Yeni döneme yeni bir ruh ve dina-
mizmle başlamalıyız. Seçimden yeni çık-
mış gibi yeni bir heyecanla, yeni bir ruhla 
teşkilatlarımızı motive etmeliyiz. Avrupa 
Birliği ile müzakerelerin başlaması, Türki-
ye açısından tarihi bir noktadır. Bu süreci 
çok iyi yönetmeli ve değerlendirmeliyiz. 
Hem ülkemizin hem partimizin geleceği 
için küçük sularda boğulmak yerine bü-
yük okyanuslara yelken açmak, rotamız-
dan bir an olsun sapmadan hedeflerimize 
emin adımlarla yürümek zorundayız.

Amacımızı, ideallerimizi ve misyonumuzu 
hiçbir zaman unutmadan hedefe kilitlen-
mek, dünden daha fazla çalışmak zorunda-
yız. Kişisel çekişmeler, kişisel beklentiler, 
afaki tartışmalar, lüzumsuz detaylar bizi 
meşgul etmemelidir. Unutmayalım ki, 
amaç ve ideallerini yitirenler geleceklerini 
de yitirmiş olurlar. 

Değerli arkadaşlar…

Burada bir hususu özellikle dikkatlerinize 
sunuyorum. Milletvekili arkadaşlarımla 

konuşmalarımda da bir kez daha teyit edil-
diği gibi kemikleşmiş, hantal bürokrasi, 
öteden beri siyaseti ve siyasetçiyi kendine 
benzetmek, kendi gibi verimsiz kılmak 
için sürekli direnç gösterir. Bugün de bu 
direncin tümüyle ortadan kalktığını söyle-
yemeyiz. Üretim önünde, yatırım önünde 
bu hastalıklı direnç büyük bir engeldir. Bu 
engelleri kaldırmak AK Parti siyasetinin 
önümüzdeki dönemde en önemli mese-
lelerinden biri olmalıdır. Milletvekilinin, 
Meclisin, Siyasi iradenin saygınlığına kim-
se gölge düşürmemelidir. 

Bu noktaya dikkat çektikten sonra bir 
hususu daha ifade ederek sözlerimi bağ-
lıyorum. Partimizin siyasal kimliğinin 
geliştirilmesi ve aidiyet bilincinin tabana 
yayılması noktasında hepinizin katkıla-
rını bekliyoruz. Değişen dünyada siyasal 
kavramlar her geçen gün yenileniyor. Fikir 
zemininden kopan partiler hayatla, dünya 
ile, gelecek nesillerle köprü kuramazlar. 
Bu yüzden ısrarla siyasal merkezi doldu-
ran partimizin muhafazakar demokrat 
kimliğinin gelişmesi büyük önem taşıyor. 
AK Partili olma bilinci çok büyük önem 
taşıyor. Berat Kandilinizi tebrik ediyor, bu 
mübarek gecenin milletimize, ülkemize 
ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. 
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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-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 1 Ekim 2004 
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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 
bu amaca ne kadar yakın durduğumuzla 
ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. Parla-
menter sistemlerde milletin temsilcileri ve 
millet adına iş görenler de parlamenterler-
dir. Bu nedenle sizleri milletim adına bir 
kez daha selamlıyor ve tebrik ediyorum.

Tebrik ediyorum, çünkü sizlerin oluştur-
duğunuz 22. dönem Millet Meclisi, geride 
bıraktığımız iki yıl içinde parlamento 
tarihimizin en verimli, en başarılı çalışma-
larını gerçekleştirmiştir. Bu başarı sadece 
rakamsal bir başarı değildir. Geride bırak-
tığımız iki yıl, dönemsel olarak en fazla 
tasarı ve teklifin yasalaştığı bir dönem 
olmuştur. Ama bu dönemin asıl başarı-
sı, 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 demok-
ratik şekilde yapılacaktır.

AK Parti yönetimi olarak bizler; hem ya-
saların, hem Meclis iç tüzüğünün, hem de 
parti programı ve tüzüğümüzün çizdiği 
çerçeve içinde, genel anlamda demokratik 
teamülleri, özel olarak da parti içi demok-
rasiyi işletme yolunda azami gayret sarf et-
mekteyiz. Bununla beraber biz “ortak akıl” 
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ve “ortak iyi”yi en makul, en doğru ve en 
uygun olanı tespit edip ortaya çıkarmakla 
da mükellefiz. Kamuoyu önünde siz değer-
li milletvekillerinden ricam, AK Parti’nin 
siyasi ilkeleri doğrultusunda hareket 
ederek kararınızı hassasiyetle düşünerek 
vermenizdir.

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, sa-
dece bir seçeneğimiz var: Ülkemizi dünya-
nın her bakımdan ileri ülkeleri arasına ya 
katacağız, 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 siyasetinden yana koy-
muştur.

Bu millet kararının gereğini yerine getir-
mek herkesten çok bizim görevimizdir. 
Tek bir anı bile boşa geçirmeden ülkemizi 
siyasetiyle, ekonomisiyle, demokrasisiyle, 
hukuk sistemiyle, kültürüyle çağdaş bir 
seviyeye taşımak borcundayız. Bu ülke-
de yaşayan her bir vatandaşımızın yüzü 
gülünceye, gönlü serinleyinceye kadar 
gece gündüz çalışmak çalışmak çalışmak 
zorundayız. Öncelikli görevimiz bu ülkeyi 
adil bir yönetimle, hakça bir paylaşımla, 
demokratik bir işleyişle kısa bir zamanda 

kalkındırmaktır. Ancak bizim en az bunun 
kadar önemli bir görevimiz daha var. Biz 
bu ülkede işlemeyeni işleyenle, yürüme-
yeni yürüyenle, paylaşmayanı paylaşanla 
da değiştirmek zorundayız. Uzun yıllar bo-
yunca bu milleti paçasından çeken ne ka-
dar ağırlık, ne kadar engel, ne kadar köstek 
varsa, hepsini berhava etmek zorundayız.

Bizim işimiz yanlışı tamir etmeye çalış-
mak 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 dönü-
şümü hemen hemen tamamladık. Şimdi 
bu altyapı üzerinde yükselerek, dünyanın 
sayılı devletlerinden biri haline geleceğiz. 
Sadece ekonomik kalkınmamızla değil; 
fazlalıklarından arınmış bir kamusal işle-
yişle, eksikliklerini tamamlamış olgun bir 
demokrasiyle ve coşkuyla ayağa kalkmış 
insan potansiyeliyle Türkiye bu devrimi 
gerçekleştirecek potansiyele fazlasıyla sa-
hiptir.

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. 
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İnanıyorum ki milletin beklentilerini boşa 
çıkarmayacak irade bu çatının altındadır. 
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 dönemin-
de Türk siyasetine kazandırdığı etik ve 
demokratik değerlere özenle, sadakatle, 
sabırla sahip çıkınız. Kalkınmış ve güçlü 
bir Türkiye, ancak bu ilkeler siyaseti üze-
rinde şekillenecek ve yükselecektir. Allah 
Türkiye’nin yolunu açık etsin. Bu yeni 
dönemde yürüteceğiniz çalışmaların ülke-
mize ve milletimize hayırlar getirmesini 
temenni ediyor, hepinize sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, Sivas’ta spor salonunda 
düzenlenen AK Parti Gençlik Kongresi’ne 
katıldı. Gençlere hitabeden Erdoğan, Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün kurduğu muasır 
medeniyetin üzerine çıkacak bir Türkiye’yi 
hep birlikte oluşturacaklarını söyledi. Bunu 
başarmak için önce inanmak gerektiğine 
kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Ferhat’la Şirin gibi... Ferhat dağı delmeye 
başladı. Vurdu, taş parçasıyla vurdu, o taşın 
parçaları avucunun içine döküldü. O yine 
vurdu ve her seferinde de ‘çoğu gitti azı kal-
dı, çoğu gitti azı kaldı’ dedi. Bu vuruşların 
her birinde ne yatıyordu biliyor musunuz? 
Şirin’ine kavuşmak, aşk yatıyordu. Aşk 
kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Bizde de 
öyle bir vatan, millet aşkı sevdası olmalı ki 
o vatanda, o millette yok olmalıyız. Bunu 
başarmamız lazım ve başaracağız.’’

Başbakan Erdoğan, artık Avrupa Birliği 
(AB) yolunda emin adımlarla ilerleyen 
bir Türkiye olduğunu belirterek, ‘‘Artık 
dünyayla kucaklaşan bir Türkiye var. Başı 
önünde değil, başı dik bir Türkiye var’’ 
dedi. Erdoğan, bundan sonraki ilk adımın 
Türkiye’yi Avrupa’nın ilk 10 ülkesinden biri 

haline getirmek olduğunu kaydetti. Konuş-
masında ekonomide yaşanan gelişmeleri 
de anlatan Başbakan Erdoğan, ilköğretim 
öğrencilerine ücretsiz kitap dağıtımı uygu-
lamasının bu yıl da devam ettiğini söyledi.

Başbakan Erdoğan, üniversite öğrencile-
rine verilen bursları bu yıl enflasyon üze-
rinde bir artış yaparak 90 milyon liradan 
110 milyon liraya çıkaracaklarını kaydetti. 
‘‘Gençlikle el ele veren bir iktidar var’’ diyen 
Erdoğan, hedeflerinin 70-80 kişilik sınıflar 
değil, 30 kişilik sınıflar olduğunu belirtti. 
Erdoğan, ‘‘10 öğrenciden birinin değil, 10 
öğrencinin yüzde 50’sinin üniversiteye 
girebildiği bir Türkiye hedefliyoruz’’ diye 
konuştu.

Gençlere sadece okuldaki ders kitapları ara-
sında kalmamaları önerisinde bulunan Er-
doğan, ‘‘Okuyun, okuduğunuzu düşünün, 
ancak bu da yetmez düşündüğünüzü uy-
gulayın ve ondan sonra da neticelendirin. 
Kısaca oku, düşün, uygula ve neticelendir. 
Orta sahada top çevirmek güzeldir, ancak o 
topu gole çeviremezsiniz maçın hiçbir anla-
mı olmaz’’ diye seslendi.

AK Parti Gençlik Kongresi

Sivas | 9 Ekim 2004 
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Değerli milletvekilleri… değerli konuklar… 
Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyo-
rum. Sizlerin şahsında milletimizin bu 
müstesna Ramazan ayını tebrik ediyor, 
bu kutlu günlerin milletimizin dirlik ve 
düzenine vesile olmasını, bütün insanlığa 
hayırlar getirmesini diliyorum.

Her yıl millet olma, kardeş olma bilincimi-
zin en üst düzeyde hissedildiği Ramazanla 
birlikte toplumun bütün kesimleri, bütün 
katmanları daha çok birbirine yaklaşıyor. 
Gücü, imkanı olanlarla olmayanlar aynı 
hissiyatla, aynı iklimde buluşuyorlar. Top-
lumsal dayanışma ruhunun şahlanarak 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 19 Ekim 2004 
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sosyal dokumuzu daha da güçlü kıldığı bu 
anlamlı günler hepimizin hayattaki asli 
sorumluluğunu da artırıyor. Toplum ile 
devletin birbirine yaklaşması, devletin asli 
sahibi olan milletle yeniden buluşmasının 
heyecanı, sevinici bu günlerde hayatın 
bütün alanlarında hissediliyor. İnşallah 
bu bereketli, güzel günler sayesinde halkı-
mızla birlikte olmaya daha çok özen göste-
receğiz. Zira hayat ileriye doğru giderken 
bizim yerimizde durmamamız, her geçen 
gün insanımızla daha çok bütünleşerek 
aynı kader çizgisinde yol almaya devam 
etmemiz büyük önem taşıyor.

Değerli arkadaşlarım…

Bu sözlerimiz gerçek hayattan kopuk, 
soyut, belli bir zeminden yoksun sözler 
değildir. Unutmayalım ki, hayatın bütün 
evrelerinde, hangi işi yaparsak yapalım 
bize şeref veren şey üzerinde durduğumuz 
zemindir. Bizim zeminimiz milletimizin 
ruh ve mana köküdür. Bu zemin eşsiz bir 
zenginliktir. Buradan dünyaya bakmak 
sonsuz açılımlar sağlayacağı gibi sonsuz 
imkanlar da sunmaktadır. Acımasız ihti-
rasların, ahlaki zeminden yoksun bir bi-
reyciliğin, sınırsız bir biriktirme kültürü-
nün, adaletle paylaşma yerine meşruiyet 
sınırlarını çiğneyerek her şeyi kendine hak 
gören bir hayat anlayışının egemen olduğu 
günümüzde sahip olduğumuz değerler 
sistemi yoksulu gözetmeyi, paylaşmayı, 
dayanışmayı evrensel ölçülere, kriterlere 
bağlamıştır.

İçinde bulunduğumuz günler sahip olduk-
larımızla olmadıklarımızı hesap edeceği-

miz günlerdir. Milletimizin yaşattığı anlam 
yüklü bu zengin kültürel miras hepimize 
eşsiz imkanlar sunmaktadır. Bu yüzden biz 
kendimizi milletimizle birlikte, milletimi-
zin kimliğiyle tanımlayarak var olacağız. 
Allahın izniyle hiçbirimiz bu zeminden 
kopmayacak ve halkımızla birlikte yürü-
meye devam edeceğiz. Her zeminde ifade 
ettiğimiz gibi asla fildişi kulelere çekilme-
den, soyutlanmadan, halkımızın yaşama 
biçiminden uzaklaşmadan onunla birlikte 
onun sofrasına oturacak, var olanı payla-
şacağız. Halka yakın durmamızı, halktan 
farklı yaşamayışımızı siyasi bir yöntem 
olarak kullandığımızı düşünenler varsın 
fildişi kulelerinde öyle düşünmeye devam 
etsinler. Yeter ki biz, yüreklerimizi açık tuta-
lım, yeter ki kendi hesabımızı verebilelim. 
Bu bağlamda ben iftarlarda halkımızın sof-
rasında, halkımızla birlikte olmaya devam 
edeceğim. Doğrusu çok öğretici, çok eğitici 
ve çok bereketli sonuçlar veren bu eylemi 
sizlere de tavsiye ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Henüz 23 aylık iktidarımız döneminde 
gördük ki, yönetimle ilgili sorunlar asli 
sorunlardır. Biz de yola çıkarken yönetim 
anlayışındaki yanlışları ülkemizin birik-
miş sorunlarının kaynağı, menşei olarak 
tespit etmiştik. Bu doğru tespitten hareket 
etmenin bu ülkeye kazandırdıklarını gö-
rüyorsunuz. Düne kadar tartışılan ve her 
tartışmayla toplumda telafisi zor yaralar 
açan meseleler birdenbire rafa kalktı. Her 
şey sütliman oldu, bütün sorunlarımız 
çözümlendi anlamında söylemiyorum. 
Kuşkusuz yapacak çok işimiz var ama ağzı 
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kalabalık, her ağzını açtığında toplumda 
kutuplaşmaya yol açan bir çok insan işsiz 
ve müşterisiz kaldı. Sadece enflasyon düş-
medi, sadece büyüme artmadı, sadece mil-
li gelir 2 binden 4 bin dolara çıkmadı aynı 
zamanda toplumun mutluluk katsayısı 
arttı, demokrasinin kalitesi yükseldi, dev-
let ile toplum arasındaki mesafe de azaldı.

Şimdi yeni bir değişim hamlesinin eşiğin-
deyiz. Düzenlediğimiz bu zemin üzerinde 
topluma doğru sosyal politikalar üretilme-
si, üretim kanallarının açılması, istihdam 
kapılarının açılması, devletin verimli işle-
yişi yeni dönemde en büyük önceliğimiz 
olacaktır. Yeni bir yasama yılının başında 
ve gelecek yılın bütçesini tartışmaya baş-
layacağımız bugünlerde, bütün AK Partili 
siyasetçilere bakanlarımızdan, milletve-
killerimize, belediye başkanlarımızdan İl 
Genel Meclisi üyelerimize şu gerçeği ha-
tırlatmayı üzerime borç kabul ediyorum. 
Bundan böyle geçmişi daha az konuşacak 
ve ileriye doğru daha çok koşacaksınız.

Adalet ve kalkınma hedefimiz ülkemizin 
her metrekaresinde hissedilmeden size 
rahat yoktur. Toplumun ne kadar güçlen-
diğini takip etmek sizin asli görevinizdir. 
Tarafsızlık, ayrımcılık yapmamak, herke-
sin gönlünü kazanmak, her vatandaşımıza 
hizmet götürmek ve herkese eşit yakınlık-
ta olmak temel misyonunuzdur. Bu yasa-
ma dönemi Meclisimizin toplumla daha 
çok bütünleştiği, demokrasimizin daha 
çok geliştiği bir dönem olacaktır. Önü-
müzdeki günler yerel yönetimler yasası, il 
özel idareleri yasası gibi yapısal temel me-
seleler yeniden Meclisimizin gündemine 

gelecektir. İnanıyorum ki, milletin yüzünü 
güldürmek için geçen dönemki perfor-
manstan daha, verimli, daha bereketli bir 
çalışma dönemini tamamlayacağız.

Değerli arkadaşlarım…

2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu, önceki gün 
itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisimi-
ze sunulmuştur. Daha önce hazırladığımız 
iki bütçe gibi 2005 Mali Yılı Bütçemiz de 
dinamik, akılcı, ayakları yere basan ve 
disiplinli bir bütçe olma özelliğini taşı-
maktadır. AK Parti’nin ekonomi anlayışı, 
ekonomi felsefesi, bütün boyutlarıyla 
2005 bütçemize de yansımıştır. 2005 Büt-
çesi; Makroekonomik dengeleri gözeten, 
ülkemizin ve dünyanın gerçekleriyle örtü-
şen, insanı ve sosyal politikaları merkeze 
alan, disiplinden taviz vermeyen bir bütçe 
olacaktır. 2003 yılında ve 2004 yılında 
ekonomide tarihi başarılar elde ettiğimizi, 
beklentilerin bile ötesine geçen iyileşme-
lerin altına imza attığımızı hepiniz çok 
yakından takip ediyorsunuz. Enflasyonda, 
büyüme oranlarında, faizlerde, kamu borç 
stokunda, dış ticaret hacminde, ulusal ve 
uluslar arası yatırımlarda, benzeri birçok 
makroekonomik göstergede hayal bile edi-
lemeyecek düzeyler bizim dönemimizde 
yakalanmıştır.

İyileşmeler yalnızca göstergelerden, ra-
kamlardan, grafiklerden ibaret kalmamış; 
ekonomide topyekun bir canlanma başla-
mış, bu canlanma sokağa, çarşıya, pazara 
yansımıştır. Ekonomik sorunların üzerine 
giderken, hiçbir zaman “dostlar alışverişte 
görsün” anlayışı içinde olmadık. Vitrini 



49

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-2

düzeltelim, göstermelik işler yapalım, 
başarıların üzerine yan gelip yatalım, işi 
popülizmle götürelim anlayışından özenle 
uzak durduk. Bizim siyasete, ya da eko-
nomiye getirdiğimiz anlayış farklılığı işte 
burada kendisini çok somut olarak göster-
mektedir. 

Biz, her başarının ardından hedefimizi 
daha ileriye götürdük. Sorunlarla müca-
delede elde ettiğimiz her zaferin ardından 
yeni bir cepheye koştuk. Rehavete, gevşe-
meye, tavize asla prim vermedik, asla zafer 
sarhoşu olmadık. Çünkü her dakika, her 
saniye, bu milletin bize yüklediği sorumlu-
luğun ağırlığını omuzlarımızda hissettik. 
Milletimizin bize olan güvenini, bize olan 
teveccühünü sarsmamak için azami has-
sasiyet gösterdik, göstermeye de devam 
ediyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

İşte 2005 Mali Yılı Bütçesi de bu anlayışla, 
bu felsefeyle hazırlanmıştır. Türkiye’de 
bizim dönemimize kadar uygulanan siyasi 
geleneğe, ekonomik anlayışa teslim olsay-
dık, “yeterince başarı elde ettik, burada 
duralım ve artık bunun siyasi rantını yiye-
lim” gibi çok yanlış bir yola sapabilirdik. 
Ama biz bunu yapmıyoruz, bütçe disipli-
ninden taviz vermiyoruz. İlerde bedeli çok 
daha ağır olacak girişimlerden, uygulama-
lardan tamamen sakınıyoruz. 

2005 yılı bütçesi için temel aldığımız 
makro ekonomik hedefler, önceki iki büt-
çemizde olduğu gibi son derece iddialı, 
son derece yüksek hedeflerdir. Gayri Safi 

Milli Hasıla büyüklüğü 481 Katrilyon 
Lira olarak belirlenmiştir. 2005 yılı için 
öngördüğümüz büyüme hedefi yine yüzde 
5’tir. Bildiğiniz gibi 2003 yılında de aynı 
hedef belirlenmiş ve aşılmıştır. Bu yıl da 
bu hedefin çok çok üzerine çıkacağımız 
görülmektedir. 2005 yılında da yine yüzde 
5 gibi iddialı bir hedef belirlenmiştir ve 
inşallah bu hedef de tutturulacaktır. Tür-
kiye artık tek haneli enflasyon dönemine 
nihayet girmiştir. Bu yıl sonu için TÜFE’de 
belirlediğimiz yüzde 12 hedefinin çok çok 
altında bir oranı yakalayacağımız şimdi-
den görülebilmektedir. 2005 yılı için ise 
enflasyon hedefimiz yüzde 8’dir.

Geçen yıl ve bu yıl ihracatta kırdığımız 
rekorlar inşallah 2005 yılında da devam 
edecektir. Son iki yıldır sağlanan mali di-
siplin sayesinde bütçe açığının gayri safi 
milli hasılaya oranı hızla düşmektedir. 
2001 yılında yüzde 16.5 olan bütçe açığı-
nın GSMH’ya oranı, 2004 yılında yüzde 8 
civarına inecektir. Bu oranın önümüzdeki 
yıl yüzde 6.1’e düşürülmesi hedeflenmek-
tedir. Türkiye, Maastricht kriteri olan 
yüzde 3 oranını yakalama yolunda hızla 
ilerlemektedir. 2005 yılında bütçe açığı 
nominal olarak da azalmaktadır.

Nitekim 2004 yılı sonunda 34 katrilyon 
lira olması beklenen bütçe açığının, 2005 
yılında 29.1 katrilyon liraya düşürülmesi 
programlanmıştır. 2005 yılı bütçesinde 
faiz ödemelerinin tutarı 2004 yılına göre 
nominal olarak azalacaktır. 2004 yılı büt-
çesinde 66 katrilyon lira olarak öngörülen 
faiz ödemelerinin yıl sonunda 58.5 katril-
yon lirada kalması beklenmektedir. Faiz 
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ödemelerinin 2005 yılında da azalmaya 
devam ederek 56.4 katrilyon liraya inme-
si öngörülmektedir. 2005bütçesinde faiz 
giderlerinin bütçe içindeki payı önemli öl-
çüde azalırken, yatırımların payında ciddi 
bir artış gerçekleşecektir. 

2005 yılında konsolide bütçe yatırım 
harcamalarında yüzde 37 oranında reel 
artış öngörülmektedir. Yatırıma ayırdığı-
mız payı artırırken, eş zamanlı olarak ka-
mudaki israfı da azaltma mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Kısa sürede tamamlanacak 
kamu yatırımlarına öncelik verilecek, 
sosyal nitelikteki harcamalar artırıla-
cak, kamunun küçültülmesi politikasına 
devam edilecek ve kamu harcamaları 
sağlam gelir kaynaklarına dayanacaktır. 
Türkiye’de milletin vergisini, milletin alın 
terini, devletin hazinesini har vurup har-
man savurma dönemi bizim dönemimiz-
de ebediyen kapanmıştır. Bir tek kuruşun 
bile amacı doğrultusunda kullanılması 
için kılı kırk yaran bir hassasiyet içinde 
olduk, bu hassasiyetimiz bundan sonra 
da devam edecektir.

Değerli arkadaşlarım…

AK Parti iktidarı 2004 yılında bir ilki ger-
çekleştirmiş ve eğitime bütçeden en yüksek 
pay verilmiştir. Eğitime ayırdığımız bütçe, 
2005 yılında da ilk sırayı almış; eğitim büt-
çeden en yüksek payı almıştır. Sosyal yar-
dımlarımız 2005 yılında da önemli oranda 
artarak devam edecektir. Ücretsiz kitap 
dağıtımı, yoksul ailelere kömür yardımı, 
doğrudan gelir desteği gibi uygulamaları-

mızla, fakir ve dar gelirli vatandaşlarımız 
gözetilmeye devam edilecektir.

Değerli arkadaşlarım…

Ekonomide elde ettiğimiz başarının 
altında, AK Parti iktidarının sağladığı 
güven, istikrar, kararlılık ve disiplin 
yatmaktadır. AK Parti iktidarıyla Tür-
kiye çok farklı bir sürece, çok farklı bir 
döneme girmiştir. Artık ülkemizdeki 
her kesim, işçi, işveren, sanayici, tüccar, 
çiftçi, emekli önünü çok daha net olarak 
görebilmekte, planını, programını çok 
daha güvenli bir şekilde yapabilmekte-
dir. Sadece ülkemiz içinde değil, ulusla-
rarası boyutta da ülkemiz çok yakından 
izlenmekte, ekonomik gelişmeler ilgiyle 
takip edilmektedir. Türkiye, hak ettiği, 
layık olduğu, yıllardır özlemini duyduğu 
günlere çok yaklaşmıştır. Artık bundan 
hiç kimsenin şüphesi, tereddüdü olma-
malıdır. İki sene içinde kaydettiğimiz 
gelişmeler, elde ettiğimiz başarılar, ge-
leceğin, Türkiye için çok daha aydınlık 
olacağının bariz göstergeleridir.

2005 bütçesi de işte bu bariz göstergeler-
den biridir. Bütçenin ülkemiz için, mille-
timiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, 
yeni başarılara, yeni sevinçlere, milletçe 
yüzümüzü güldürecek gelişmelere zemin 
hazırlamasını diliyorum. Önümüzdeki 
dönem Türkiye için önemli kavşaklarla 
ve zengin fırsatlarla doludur. Avrupa Bir-
liği süreci Türkiye’nin hem içeride hem 
dışarıda yeni perspektifler kazanacağı bir 
değişim dinamiği olacaktır. Bu dönemi ül-
kemiz için en iyi şekilde değerlendirmek, 



51

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-2

başta hükümetimizin olmak üzere bütün 
toplumsal kesimlerin sorumluluğudur. 

Bu sorumluluğun bir gereği olarak te-
maslarımız yoğunlaşarak devam ediyor. 
Bugün akşam saatlerinde Paris’e gidiyo-
rum. Ondan sonraki günlerde de 17 Aralık 
tarihine kadar AB trafiğimiz bütün hızıyla 
sürecektir. Bütün mesaimiz Türkiye’nin 
içeride olduğu gibi dış dünyada da hak 
ettiği mesafeleri alması içindir. Hepinize 
sevgiler ve saygılar sunuyorum.
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Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensup-
ları, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Bugün konuşmamı kısa tutmak durumun-
dayım. Zira biraz sonra Türkiye - Alman-
ya - Fransa Üçlü zirvesine katılmak üzere 
Almanya’nın başkenti Berlin’e gitmek 

üzere yola çıkacağım. Zirvede Almanya 
Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Sayın Ger-
hard Schröder ve Fransa Cumhurbaşkanı 
Sayın Jacques Chirac ile görüşmelerde 
bulunarak, 17 Aralık öncesi Türkiye AB 
ilişkilerinde gelinen noktayı bir kez daha 
müzakere edeceğiz.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 26 Ekim 2004 
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Avrupa Birliği Komisyonu’nun yayınladığı 
rapor ve tavsiye sonrasında Türkiye’nin 
AB’ye katılım sürecini etraflı bir şekilde de-
ğerlendireceğimiz bu zirvenin dış politika 
hedeflerimiz açısından büyük önem taşıdı-
ğını düşünüyorum. Zira, Türkiye’nin AB’ye 
katılım süreci yalnız bizim açımızdan değil 
AB açısından da; artık “belirsiz bir süreç” 
olmaktan çıkmış ve “geri dönülmez” bir 
mecraya girmiştir. AB ülkelerinin kamuoy-
larını bilgilendirmek, Türkiye’nin tezlerini, 
potansiyellerini, imkanlarını herkese an-
latmak sadece hükümetimizin değil, bütün 
kamuoyumuzun, medyamızın, sivil kuru-
luşlarımızın, siyasi partilerimizin katkıda 
bulunması gereken dinamik bir süreçtir.

Değerli arkadaşlar…

Türkiye her alanda hızla büyüyen bir ül-
kedir. Bakınız sadece bu seyahatimizde 
Türk Hava Yollarımızın ihtiyacı olan 36 
uçağı Airbus Firmasından alarak anlaşmayı 
sonuçlandırmış olacağız. Türk Hava Yolla-
rımız bu alımlarla Avrupa’nın en büyük fi-
lolarından birine sahip olacaktır. Zira 1997 
yılından bu yana bilinen ekonomik sıkın-
tılar nedeniyle Türk Hava Yollarımız uçak 
alımı yapamamıştır. Krizi geride bıraktığı-
mız 2003 yılında THY dış hatlarda yüzde 
25’lik bir yolcu artışı yapmıştır. İç hatlarda 
ise yüzde 100’lük bir yolcu artışı olmuştur.

Bu gelişmeler çerçevesinde Türk Hava 
yolları bugün anlaşmasını imzalayaca-
ğımız 36 adet muhtelif tiplerde Airbus 
uçağı daha önce ön anlaşması imzalanan 
15 adet Boeing marka uçakla filosuna 51 
adet yeni uçak katmış olacaktır. Bunların 

yarısı filo yenilemede kullanılacak olup, 
kalan yarısı ise filoyu genişletmede kul-
lanılacaktır. Projenin toplam bedeli liste 
fiyatı üzerinden 2.8 milyar dolardır. Bütün 
bu gelişmeler Türkiye’nin artan gücünü, 
pazarlık gücünü ve büyük potansiyelini 
göstermektedir.

Değerli arkadaşlarım…

6 Ekim’de Avrupa Komisyonu tarafından 
yayınlanan İlerleme Raporu ve komisyo-
nun Tavsiye Kararlarından sonra ülke-
mizde ivme kazanan AB tartışmalarını 
yakından izliyorum. Bu tartışmaları hem 
Türkiye’deki birikimin ortaya konulması 
hem de toplumsal mutabakat açısından 
son derece faydalı buluyorum. Bu süreçte 
söyleyecek sözü olan herkese kulak ver-
mek durumundayız. Ancak bu tartışma-
larda dile getirilen bazı hususları yeniden 
hatırlamanın yararlı olacağını düşünüyo-
rum.

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki, 
AB üyeliği sadece bizim hükümetimizin 
değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir mese-
lesidir. 1963 yılından beri devam eden bu 
süreç çeşitli safhalardan geçerek bugüne 
ulaşmıştır. Bizim hükümetimizin bu süreç-
teki başarısı, Türkiye’nin tam üyelik hede-
finin önünü açacak reformları kararlılıkla 
ve kısa bir sürede gerçekleştirmesi ve bu 
hedefe içtenlikle sahip çıkmasıdır. 

Belirtilmesi gereken ikinci bir husus, 
AB’nin ne olduğuna ya da ne olmadığına 
ilişkindir. Bilindiği gibi AB, siyasi, ekono-
mik ve kültürel veçheleri olan uluslarara-
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sı bir birliktir. Ne her meselenin anahtarı 
ne de bir karmaşanın adresidir. AB’nin 
ortak değerleri demokrasi, özgürlük ve 
çoğulculuktur. Türkiye zaman zaman ke-
sintiye uğrasa da 150 yıla yaklaşan parla-
mento ve demokrasi tecrübesiyle kendini 
zaten bu değerlerin içinde konumlandır-
maktadır. Hiç kimse bu ülkenin insanları-
na evrensel standartlardaki demokrasiyi 
ve özgürlükleri layık görmeme hakkına 
sahip değildir.

AB hedefinden bağımsız olarak zaten bizim 
nihai hedefimiz, demokrasiyi en geniş ma-
nada inşa etmek ve yaşatmaktır. Demokra-
sinin başkalarına göresi, bize göresi olmaz. 
Bu millet, demokratik standartlarımızı 
yükselttikçe hem kendi kimliğine daha 
iyi sahip çıkacak hem de kendi birikimini, 
potansiyelini daha rahat biçimde ortaya 
koyacaktır. Keza, AB bir kültürel asimilas-
yon birliği olarak da telakki edilemez. AB 
içindeki bir Türkiye, kendi kimliğinden ve 
köklerinden uzaklaşan bir ülke olmayacak-
tır. Aksine biz, sahip olduğumuz medeniyet 
ve kimlik ekseninde başkalarına söyleyecek 
sahici sözlerimiz olduğundan eminiz. Ken-
di kimliğimizle ilgili endişelere kapılma-
mız, güvensizlik içinde olmamız bütünüyle 
yersizdir. Bu topraklarda yaşayan insanlara 
ve buradaki medeniyet birikimine, yani 
kendimize güvenmeden ne AB içinde ne de 
AB dışında bir başarı elde etme şansımız 
yoktur.

Değerli arkadaşlarım…

Üzerinde durulması gereken bir diğer hu-
sus da Avrupalı muhataplarımızın bizimle 

ilgili değerlendirmeleridir. Bizim buradaki 
beklentimiz, nasıl biz AB’yi rasyonel bir 
zeminde ele alıyor ve tam üyeliğin gerekle-
rini yerine getirmeye çalışıyorsak bize de 
rasyonel, objektif bir gözle bakılmasıdır. 
Türkiye, tam üyelik dışında hiçbir seçe-
neği kabul etmeyeceğini deklare etmiştir. 
Bunun yanında tecrübe edilmiş müzakere 
süreçlerinden farklı, Türkiye’ye özgü bir 
müzakere sürecinin işletilmesine razı ol-
mayacağımız da bilinmelidir. Zira Türkiye, 
ülkelerden bir ülke değildir.

AB’nin genişleme sürecinde Türkiye, tari-
hi bir önem ifade etmektedir. Nasıl ki biz 
AB üyeliği hedefi çerçevesinde düşünüp 
aynada kendimize bakıyorsak, Avrupa-
lı muhataplarımız da kendi üzerlerine 
düşeni yapmak durumundadırlar. Biraz 
önce zikrettiğim özgürlük, demokrasi ve 
çoğulculuk AB’yi meydana getiren ortak 
değerler ise, AB bu değerleri dışlayacak 
bir tutum içinde olmamalıdır, olamaz. 
Türkiye’nin üyeliği, AB’nin yaslandığı 
bu değerler açısından da bir kriter teşkil 
etmektedir. AB’nin çoğulcu bir yapı olup 
olmadığı, ilk kez ve Türkiye’nin üyeliği 
çerçevesinde test edilecektir. İnanıyorum 
ki, Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü-
nü kutlayacağımız şu günlerde Türkiye 
uluslararası camiada hak ettiği onurlu yeri 
daha da pekiştirecektir. Hepinizi saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum...
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Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye-
si tarafından Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda verilen iftar 
yemeğine katıldı. Yemekte konuşan Erdo-
ğan, Osmanlı’dan, ‘‘Selam verdim rüşvet 
değildir diye almadılar’’ diye bir söz kaldı-
ğını, şimdi de yine gülümserken rüşvetse 
alındığını, değilse alınmadığını söyledi. 
‘‘Dalkavuklar toplumu olmaktan çıkaca-
ğız’’ diyen Erdoğan, milletin geçmişinde 
dalkavukluğun bulunmadığını ifade etti. 
Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Ne zaman ki dalkavuklar toplumu olma-
ya başladık, çöküş de başladı. İşte Türkiye 
şimdi bu kabuğu yırtıyor. Dalkavuklar, 
bütün yöneticilerin çevresinde. Benim de 
yakınlarımda vardır. Bunu da görüyorum, 
ama mümkün olduğu kadar kimin dalka-
vuk olduğunu artık anlıyorum. Çok sami-
mi olan mesai arkadaşlarımızdan bazıları, 
‘sayın başbakanım biz de o kategoride 
miyiz’ diyorlar. Bu gerçek. Bunu aşmaya 
mecburuz. Eğer aşamazsak yazık olur. Bü-
tün bu yolsuzluklar öyle başladı, hep böyle 
girdi toplumun içine. Bunu dayanışmayla 

aşacağız. Vatandaş hakkı olan bir şeyi 
yaptırmak için önce rüşvetin ucunu gös-
teriyor, ondan sonra bir şey talep ediyor. 
Bu senin hakkın. Hakkınsa niye o yoldan 
gidiyorsun? Direkt gelmiyor. Bir kere ba-
kıyorsun, manevra yapıyor. Öyle olmaz bu 
iş. Böyle olduğu anda işimizi zorlaştırırsın. 
Senin hakkınsa ve hakkını vermiyorlarsa 
yık, dök, bana ulaş. Nerede ulaşacaksan 
ulaş. Biz beraber hesaplaşalım. Ben senin 
işini takip edeyim.’’

Başbakan Erdoğan, 1 Ocak 2005 tarihin-
den itibaren SSK hastanelerini Sağlık 
Bakanlığı’na devredeceklerini belirterek, 
bununla ilgili bazı sıkıntıların başladığını 
söyledi. ‘‘Olmaz, bunun sahibi vatandaş’’ 
şeklinde eleştirilerin yapıldığını belirten 
Erdoğan, bu ifadenin sakat olduğunu, hem 
SSK’nın, hem de devlet hastanelerinin 
sahibinin vatandaş olduğunu kaydetti. 
Vatandaşların Başbakan’a ‘‘Al benim bu 
kurumlarımı yönet’’ dediğini ve vekalet 
verdiğini dile getiren Erdoğan, ‘‘Ben neci-
yim ya ben buraların patronu değil miyim’’ 
dedi. ‘‘Bu hastaneleri iyi yönetme görevi-

Büyükşehir Belediyesi Iftar 
Yemeği

İstanbul | 30 Ekim 2004 
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nin kendisinde olduğunu, iyi yönetmediği 
takdirde vatandaşın bundan öncekileri 
olduğu gibi kendisini de göndereceğini’’ 
söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Biz bunu yapmak durumundayız. SSK 
hastanelerine Hazine’nin aktardığı para 
yıllık 22.5 katrilyon lira. O bağırıp çağıran-
lar var ya, böyle meydanlarda toplanıyor-
lar, bu sizin demokratik hakkınızdır. Ba-
ğırır, çağırırsınız, o ayrı mesele. Ama eğer 
kendinize çok güveniyorsanız gelirsiniz 
vatandaşın karşısına. Bu hastaneleri size 
bırakırız. Al işlet. Ama kalkıp da devletten 
bundan sonra 1 kuruş para isteyemezsi-
niz. SSK ile ilgili sağlık primlerini de sana 
veririz. Onu da almayız. Bundan sonra 
bizim devlet mantığımızda küçülme var. 
Biz devlette obezite istemiyoruz. O devri 
kapatıyoruz. Biz küçülüyoruz, küçüleceğiz 
ve hizmet alımı yapacağız. Niçin yatırımı 
biz yapalım? Özel sektör yapıyor zaten. 
Biz onlardan kaliteyi, hizmet satın almak 
suretiyle alalım.’’

Başbakan Erdoğan, SSK ve devlet hastane-
lerini tek merkezden yönetmek durumun-
da olduklarını belirterek, yoksa durumun 
iyi olmadığını söyledi. ‘‘Bundan sonra 
ücretsiz olarak tedavi yapılmayacak’’ şek-
linde sözlerin bulunduğunu ifade eden Er-
doğan, ‘‘Eline, diline dursun. Dürüst olun, 
halkı aldatmayın, dürüst konuşun. Böyle 
yalan olmaz’’ dedi. Erdoğan, 2005 yılı içeri-
sinde genel sağlık sigortasının çıkartılması 
için hazırlık yaptıklarını, bugüne kadar 
devletin 13 milyon 500 bin kişiye yeşil 
kart dağıttığını ifade ederek, bu şekilde za-
ten vatandaşlara parasız sağlık hizmeti ve-

rildiğini kaydetti. İnsan sağlığında maliyet 
hesabının olamayacağını da vurgulayan 
Erdoğan, ‘‘Genel sağlık sigortası yapılınca 
aldatılan devlet olmaktan çıkılacak’’ dedi.

Erdoğan, İstanbul’un medeniyetler uzlaş-
masında farklı bir adres olduğunu söyledi. 
Erdoğan, buradan birçok medeniyetin 
gelip geçtiğini, şimdi ise modern dünyanın 
anahtarının İstanbul’da olduğunu dile 
getirerek, İstanbul için ne yapılsa az olaca-
ğını kaydetti. Türkiye’deki ekonomik geliş-
meleri anlatan ve enflasyonun tek haneli 
rakamlara gerilediğini, bunun bir gayret 
sonucu olduğunu belirten Erdoğan, hor-
tumların kesilmeye başlamasıyla birçok 
sorunun çözülme yoluna girdiğini, halkın 
ürettiklerinin kendi kasasına ve hazinesi-
ne döndüğünü ifade etti.

Başbakan Erdoğan, geçenlerde market-
çilerle yaptığı görüşmede kendilerine fi-
yatların ne olduğunu sorduğunu, onların 
da kendisine, sattıkları ürünlerin yüzde 
70’inin fiyatlarında düşüş bulunduğunu 
söylediklerini anlattı. Seçim meydanların-
da, ‘‘3. yılın sonunda vatandaşın cebine 
bir şeylerin girmeye başlayacağı’’ sözünü 
verdiklerini hatırlatan Erdoğan, bu sö-
zün yavaş yavaş yerine geldiğini, çünkü 
alım gücünün arttığını söyledi. Erdoğan, 
1 Ocak’tan itibaren, sıfır efsanesiyle uğ-
raşmayan bir Türkiye’nin olacağını belir-
terek, ‘‘Artık 1 milyondan 6 sıfır gidiyor, 
karşınıza tek haneli rakam çıkıyor. Hayırlı 
olsun’’ dedi.

Son 2 yılda bütçede yatırımlara Cumhuri-
yet tarihindeki en düşük parayı ayırdıkla-
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rına işaret eden Erdoğan, ‘‘O büyük parayı 
ayıranlar kısa sürede yaptıklarımızı yapa-
madılar. Nasıl oluyor bu iş? Onların 5’e 
yaptırdığını, biz 1’e yaptırıyoruz da onun 
için’’ diye konuştu. Başbakan Erdoğan, 3 
Kasım seçimleri öncesinde, oyların kendi-
lerine verilmesi durumunda 4 Kasım saba-
hı AB yolunda olacaklarını söylediklerini 
hatırlatarak, bir program yaptıklarını ve 
o program kapsamında 14 ülkeyi dolaştık-
larını anlattı. Erdoğan, o zaman ana mu-
halefet partisinin, kendisinin hangi sıfatla 
dolaştığını sorduğunu dile getirerek, şöyle 
devam etti:

‘‘Sen o ifadeyi bırak. Ziyaret ettiğim ül-
kelerin devlet başkanları ve başbakan-
ları hangi sıfatla karşılıyor, ona bak. 17 
Aralık’ta müzakere süreciyle ilgili tarihi 
alacağız. O gün tarihi bir dönüm noktası. 
Biz üzerimize düşeni yaptık, ödevimizi 
yerine getirdik, kendilerine sunduk. Eksik 
yok. Şimdi onlar test ediliyor, sınanıyor. 
Kendileriyle dün de en geniş görüşmeleri 
yaptık. Hepsi, ‘Türkiye’nin devrim niteliği 
taşıyan ve bu kadar süratle gerçekleştirilen 
çabalarını karşılıksız bırakmayacağız, za-
ten Türkiyesiz de bu işin olmayacağını bi-
liyoruz’ diyorlar. Şimdi bu noktadayız. Ara 
zirveler devam edecek. 17 Aralık’la ilgili 
hala sağda, solda olumsuz yaklaşımlar var, 
AB’ye girişin ne olup olmadığı noktasında. 
AB’nin içeriğinde neler olduğunu bilme-
yenler konuşuyor. Ben buna üzülüyorum. 
AB’nin ne olduğunu bilmiyor ama yetkili 
makamda bulunuyor. Bu var, bunu görü-
yorum ve buna üzülüyorum. Önce bunu 
kavramak, anlamak gerekir. Ondan sonra 

konuş. Anlamadan, bilmeden, içeriğini 
kavramadan konuşmayacağız.’’

Başbakan Erdoğan, göreve geldiğinde An-
kara Ticaret Odası’nın verdiği bir rapora 
göre, kişi başına milli gelirin 2 bin 300 
dolar civarında olduğunu, şimdi ise bu 
rakamın yaklaşık 4 bin dolara çıktığını 
belirterek, ‘‘Türkiye’de kişi başına milli ge-
lir 4 bin dolarlarda kalacaksa yazık olsun 
bu hükümetlere, yazık olsun bize. Biz, 4 
bin dolarlarda tatmin olacak bir hükümet 
değiliz’’ dedi. Bu rakamın üzerine çıkacak-
larını ifade eden Erdoğan, milli gelirde, 
2007’ye kadar hedefin 5 bin dolar, ondan 
sonraki ikinci dönemde ise hedefin 10 bin 
dolar olduğunu bildirdi.

Erdoğan, bunun bir hesap, kitap işi oldu-
ğunu, işlerini iyi bildiklerini, planlı ve 
disiplinli bir şekilde bu yolculuğun yü-
rüyeceğini ifade ederek, ‘‘Bazıları bizim 
hesaptan anlamıyorsa bana ne. Biz hesa-
bımızı yapmışız ve şu ana kadar da tuttur-
muşuz. Bu gemi yürüyor. Onların hesabına 
baksaydık, batacaktık. Batmadık işte. Ülke 
bir şantiye. 20 yıl önce başlatılan eserleri 
biz tamamlıyoruz’’ diye konuştu. Daha 
önce başlatılan 5 bin 500’e yakın projenin 
yaklaşık 2 binini bir kenara attıklarını 
belirten Erdoğan, ‘‘geçmişte önüne gele-
nin, aklına esenin bir yana temel atarak, 
tribüne oynadığını’’ söyledi. Kendilerinin 
tribüne değil, neticeyi almaya oynadıkla-
rını belirten Erdoğan, ‘‘Tribünlere oyna-
mak, festivallere getirilenlerin işidir. Biz 
icracıyız. İcracı olarak da bunu yapmaya 
mecburuz’’ dedi.
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Değerli arkadaşlarım… Yeni bir grup top-
lantısında hepinizi sevgi ve saygıyla selam-
lıyorum.

Her hafta yaptığımız AK Parti Grup Toplan-
tıları Türkiye siyasetinin ve Türkiye günde-
minin haftalık değerlendirmesi hüviyetini 
kazandı. Bildiğiniz gibi ülkemiz çok önemli, 

çok anlamlı dönemeçlerden geçiyor. Türki-
ye bütün değerleriyle, zenginlikleriyle, ar-
tan itibarıyla, başta AB ülkeleri olmak üzere 
bütün dünyanın gündemindedir. Ülkemiz, 
yapısal sorunlarını aşmada her geçen gün 
ileri adımlar atarak medeniyet yolculuğuna 
devam etmektedir.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 2 Kasım 2004 
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Değerli arkadaşlarım… 

Bu gün 2 Kasım 2004. İki yıl önce bu-
gün Türkiye, yediden yetmişe nefesini 
tutmuş, karanlık bir devrin kapanması, 
yolsuzlukların çürüttüğü sistemin kurtul-
ması için sabırsızlıkla 3 Kasım sabahını 
bekliyordu. 3 Kasım seçimlerinin ikinci 
yıl dönümüne geldiğimiz şu günlerde 
ülkemize kazandırdıklarımızdan dolayı 
grup olarak, parti olarak, hükümet olarak 
başımız her zamankinden daha diktir. 
Biz 3 Kasım gününün heyecanını bir an 
bile kaybetmedik. Zira o gün milletimiz, 
Türkiye’yi bugünlere getirelim, ülkemizi 
yarınlara daha emniyetli olarak taşıyalım 
diye emanetini bizim omuzlarımıza yük-
ledi. Biz bu emanete liyakatle sahip çıkma 
sözü verdik ve verdiğimiz sözde şerefle 
durduk, duruyoruz. “Artık hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak” dediğimizde bu sözümüz 
doğruluğu henüz test edilmemiş bir sözdü 
ama, bugünden geriye baktığımızda bu 
söz anlamını bulmuştur. Zira devlete kar-
şı, siyasete karşı bütünüyle sarsılan güven 
duygusu yeniden geriye gelmiştir. 

Başkent Ankara çözümsüzlüğün, çare-
sizliğin, mecalsizliğin adresi olmuştu ki, 
3 Kasım’dan itibaren Cumhuriyetimizin 
başkentinin Ankara olduğu yeniden hisse-
dildi. Üstelik kucağımızda çok tehlikeli bir 
dış konjonktür bulmuşken ve bütün ağız-
lar Türkiye’nin bıçak sırtında olduğunu 
söylerken o ağır şartları geride bırakarak 
bugünlere geldik. Türkiye bugün daha em-
niyetli, daha güvenli, demokrasisini daha 
çok geliştirmiş, devleti ile halkı daha çok 
bütünleşmiş bir ülkedir.

Değerli arkadaşlar…

Büyük hedefler önünüze koyduğunuzda, 
eğer bedelini ödemişseniz veya ödemeyi 
göze almışsanız, eğer gereğini yapmışsa-
nız, eğer çalışmış, alın teri dökmüşseniz 
Allah asla emeklerinizi karşılıksız bırak-
mayacaktır. Kimse biz çalıştık, çabaladık, 
samimiyetle elimizi taşın altına koyduk 
ama karşılığını göremedik diyemez. Böyle 
bir iddia hem eşyanın tabiatına aykırıdır, 
hem de hilafı hakikattir. Bize düşen içten-
likle çalışmak, hakikate hizmet etmektir. 
Gerisi bir kader meselesidir. Bizler kolay 
bir iş yapmıyoruz. Yılların ataletini, yılla-
rın çürümüşlüğünü, yılların korkularını 
söküp atmaya çalışıyoruz.

Bunu yaparken yüreğimizi, aklımızı, vic-
danımızı ortaya koyuyoruz. Ayağımızı bas-
tığımız zemini iyi biliyoruz, konjonktüre 
göre değil, birilerine şirin görünmek için 
değil; ülkenin geleceğini göz önünde bu-
lundurarak her yaptığımız işte kılı kırk ya-
rıyor, öyle adım atıyoruz. Geçtiğimiz hafta 
içinde Avrupa Birliği Anayasasına imza 
atarken ülkem adına, halkım adına, dev-
letim adına hissettiğim tek şey bu ülkenin 
çok daha büyük hedeflere kilitlenmesi ge-
rektiğine inanmak ve bu gerekliliğin şart-
larını yerine getirmek için çalışacağıma 
dair kendi kendime söz vermem olmuştur.

İşte içtenlikle çalışmanın karşılığı... Her 
şey halkımızın gözü önünde olup bitiyor. 
Kaybettiğimiz zamanları telafi etmeye ça-
lışmamız yediden yetmişe takdir ediliyor. 
Her günü yeni bir başlangıç için fırsat 
biliyor, her günün getirdikleriyle ülkemiz 
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için neler yapabileceğimizin muhasebesi-
ni yapıyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. 
Asla atalete, rehavete kapılmayalım. Haya-
tı her gün ihtiyaçlarıyla birlikte yenilenen 
dinamik bir süreç olarak görelim. Hayatın 
asli gayesinden, varoluş amacımızdan gö-
zümüzü ayırmayalım.

İçinde yaşadığımız manevi iklim işleri-
mizin bereketlenmesi için eşsiz imkanlar 
sunuyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bir 
toplumun, bir milletin üyeleriyiz. Sürekli 
her şeyin negatif yanını gösteren, sadece 
negatif olanın haber değeri taşıdığına ina-
nılan günümüzde özellikle başta aile de-
ğerleri olmak üzere toplumun sahip çıktığı 
dayanışma ruhuna, paylaşım kültürüne 
dikkatlerinizi çekiyorum. Sahip olduğu-
muz zenginliklerin kıymetini bilmemiz 
büyük önem taşıyor. Bu bin yıllık sağlam 
toplumsal dokunun geliştirilerek korun-
ması hepimizin asli görevidir.

Değerli arkadaşlarım…

Çağdaş devlet, her çocuğun temel hakla-
rıyla birlikte dünyaya geldiği ve haklarının 
güvencede olduğu devlettir. Eğitim, sağlık 
ve güvenlik bu hakların en başında gelen-
leridir. Sosyal güvenlik sistemi devlet ile 
toplum ilişkilerinin en önemli meselesidir. 
Açık ve net olarak partimizin, hüküme-
timizin bir hedefi olarak ilan ediyorum. 
Türkiye’de dünyaya gözlerini açan her 
çocuk sosyal güvenlik şemsiyesi altına 
alınmış olarak doğacaktır. Sosyal güvenlik-
ten yoksun bir tek vatandaşımız kalmaya-
caktır. Bu hedefi gerçekleştireceğiz. Genel 
Sağlık Sigortası 2005 yılı içinde hayata 

geçecek bütün vatandaşlarımızı kapsaya-
caktır. Bu konudaki çalışmalarımız devam 
etmektedir. Çalışmalar geliştikçe sizler 
vasıtasıyla kamuoyuna daha detaylı açık-
lamalar yapılacaktır.

Bu çerçevede yaptığımız diğer bir çalışma-
da SSK hastaneleri ile devlet hastanelerini 
tek bir yönetime kavuşturmaktır. Böylece 
kaynak israfı, suiistimaller, başkasının sağ-
lık güvencesinden yararlanmak için vatan-
daşı yalan beyana zorlayan uygulamalar 
son bulacaktır. Bu dev bir adımdır ve inşal-
lah gelecek yıl bu günlerde yıllardır sadece 
konuşulan bu büyük meseleyi de çözmüş 
olacak, nasıl çözdüğümüzü konuşacağız.

Değerli arkadaşlarım…

Önümüzde bayram var. İnşallah sağ salim 
milletimizle bu sevinci paylaşacağız. Mille-
timizin bayram sevincini bir nebze olsun 
artırabilmek için bayramdan bir hafta 
önce memurlarımızın maaşlarını bu ayın 
8’inde veriyoruz. Bu güzel haberi de ver-
dikten sonra konuşmamın son bölümünde 
gündemdeki Avrupa Birliği ve demokra-
tikleşme meselelerine değinmek istiyo-
rum. Bildiğiniz gibi geçen hafta Roma’da 
Türkiye adına AB anayasasını imzalayarak 
17 Aralık öncesinde önemli bir adım daha 
atmış olduk.

Tam bu noktada bir hususu belirtmek is-
tiyorum. Herkes bilmelidir ki, AB hedefi 
bize dışarıdan ya da yukarıdan dayatılan 
bir hedef değildir; tarihsel olarak uzun 
bir geçmişe sahip, devlet ve toplum ola-
rak mutabakata dayalı bir şekilde ortaya 
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koyduğumuz bir hedeftir. Tarihi süreklilik 
içinde baktığımızda, AB üyeliği, 19.yüz-
yılda başlayan Modernleşme-Yenileşme 
sürecimizin doğal bir uzantısıdır. 20.yüz-
yılın başında Cumhuriyet ile en üst nokta-
sına varan modernleşme sürecimiz, içinde 
bulunduğumuz tarihsel aşamada bizi AB 
hedefine yöneltmektedir.

Bu manada AB hedefi bazılarının dile 
getirdiği gibi Cumhuriyetin temel ilkele-
rini aşındıracak bir süreç değildir. Aksine 
Cumhuriyetin muasır medeniyet anlayı-
şının, tabii, doğal bir neticesidir. AB’nin 
üyelik kriterleri olarak belirlediği demok-
rasi, özgürlük, çoğulculuk, insan onuruna 
ve insan haklarına saygı ne muhalefet 
edilecek ne de Cumhuriyetin değerler sis-
teminin dışında tutulabilecek kriterlerdir. 
Demokratik Cumhuriyet, AB hedefi bir 
yana yapısı gereği zaten bu kriterleri haya-
ta geçirmek durumundadır. 

Bu kriterler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuşku duyacağı, güvensizlik besleyeceği, 
kendi toplumuna lüks göreceği değerler 
değildir. Hiçbir Cumhuriyet hükümeti 
de demokrasi ve özgürlükler konusunda 
mütereddit davranma hakkına sahip de-
ğildir. Bu kriterler gündeme geldiğinde 
Türkiye’nin özgün ve özel şartlarından 
söz etmeye başlayanlar acaba gerçekte ne 
söylemektedirler. Evrensel standartlarda, 
gelişkin bir demokrasiyi bu toplumun hak 
etmediğini mi düşünmektedirler? Yoksa 
mevcut toplumsal siyasi problemlerimizin 
çözümünde demokrasiyi bir ayak bağı ola-
rak mı görüyorlar?

Şunu herkes iyi bilmelidir ki, var olan 
meselelerimizi ancak demokratik süreçler 
içinde kalarak sağlıklı bir çözüme kavuştu-
rabiliriz. Meşruluğunu bu toplumdan alan 
hiçbir siyasi irade, hiçbir iktidar bu toplu-
mun layık olduğu demokrasiye sınır çize-
mez. Aksine bir tavır topluma güvensiz-
liğin eseridir. Bu millet, yaşanan tarihsel 
kesintilere rağmen demokrasiyi içselleştir-
miş, meselelerinin ancak demokratik bir 
düzen içinde çözülebileceğinin şuuruna 
varmıştır. Artık toplum ve onun mesele-
leri üzerine konuşurken seçkinci tavırları 
bir vana bırakmalı, demokratik süreçlere 
güvensizlikten vazgeçmeliyiz. Artık kimse 
vesayetçi demokrasi senaryoları üretme-
sin. Çünkü bu toplum, demokratik olgun-
luğa, erginliğe sahiptir: vasilere, velilere 
de ihtiyacı yoktur. Sözlerime son verirken 
hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK 
Parti milletvekillerine iftar yemeği verdi. 
Erdoğan, yemekte yaptığı konuşmada, ar-
zulanan aydınlık yarınlar için hep beraber 
koştuklarını söyledi. 3 Kasım tarihinin 
anlamlı bir gün olduğunu kaydeden Erdo-
ğan, 3 Kasım 2002’deki genel seçimleri ha-
tırlattı. Hükümetin kurulmasının üzerin-
den 2 yıl geçtiğine dikkati çeken Erdoğan, 
şöyle konuştu: 

‘‘Bu iktidar dönemi, Türkiye’nin rakam-
sal verilerine baktığımızda, Cumhuriyet 
tarihinde görülmeyen bir performansın 
yakalandığı dönem olmuştur. Kaybolan 
heyecanı yeniden kazandık. Kaybolan gü-
veni, dünyadaki itibarını, Türkiye yeniden 
kazandı. Artık Türkiye, dünyada gündem 
oluşturmaya başlamıştır. Bunlar, tüm par-
lamenter arkadaşlarımızın heyecanıyla 
gerçekleşmiştir. Önümüzde uzun soluklu 

AK Parti Milletvekilleri ile Iftar

Ankara | 3 Kasım 2004 
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bir yol var. Bu yolculukta sizler, bu ener-
jinizle, inşallah başaracak ve halkımızın 
beklediği neticeye varacaksınız.’’ 

Hükümetin kurulmasının üzerinden 
geçen 2 yılın sonunda varılan noktanın; 
enflasyonda, büyüme hızında, faiz oranla-
rında, borsada, ihracatta ve AB sürecinde 
gelinen noktanın, çok açık ve net ortada ol-
duğunu vurgulayan Erdoğan, bu başarıda 
tek tek tüm milletvekillerinin ve eşlerinin 
emeği olduğunu ifade etti. ‘‘17 Aralık’ta 
‘kırılma noktası’ dediğimiz müzakere süre-
cine yönelik tarihi inşallah alacağız’’ diyen 
Başbakan, tarih alındıktan sonra yoğun bir 
sürecin başlayacağını anlattı. Genç, dina-
mik, işinin ehli uzman kadrolarla sürecin 
hızlandırılacağını ve Türkiye’nin müzake-
re sürecini bir an önce tamamlayacağını 
vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: 

‘‘Birçok dedikodular yapılıyor. Siz işinize 
bakın. Şunu unutmayın; 2007 seçimlerine 
kadar Türkiye, inşallah kişi başına milli 
gelirde 5000 doları yakalayacak. Bu iktida-
rın hedefi odur. Ondan sonraki hedefimiz, 
inşallah 10 bin doları yakalamak. Eğer 
hedefi böyle koymazsak arkadaşlar, bizim 
büyük oynamamız mümkün değil. Bun-
dan sonra kartopu gibi büyüyerek gidece-
ğiz. Attığımız adımlar hızla meyvelerini 
vermeye başladı. Şimdi yoksullara, imkanı 
hiç olmayanlara yönelik konut inşaatına 
başlayacağız. İnsanca olmayan yerlerde va-
tandaşımızın yaşamasını istemiyoruz. De-
mokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyeti’nde, Mamak’ta ge-
cekonduları gördüm. Bunlar Başkentimiz 
Ankara’ya ve insanımıza asla yakışmıyor.’’ 

3 Kasım 2002’den bugüne kadarki icraat-
lara bakıldığında Hükümetin ‘‘oldukça iyi 
bir noktada’’ olduğunu ifade eden Başba-
kan Erdoğan, ‘‘Rakamlar ortada’’ dedi. Er-
doğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Fonu’ndan, dar gelirli vatandaşlara, her ay 
7-7.5 katrilyon lira yardım yapıldığını da 
bildirdi.
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Başbakan Erdoğan, Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Melih Gökçek’in Altınpark 
Anfa Tesisleri’nde verdiği iftara katıldı. 
Erdoğan, yemeğin ardından yaptığı ko-
nuşmada, AB konusuna değindi. 17 Aralık 
tarihinin, dünya için farklı bir değişim, dö-
nüşüm olacağını belirten Erdoğan, ‘‘Tür-

kiye, AB’ye kazandıracaklarıyla, katacağı 
güçle, küresel güç olma yolundaki AB’yi 
farklı bir konuma taşıyacaktır. Şüphesiz 
ki Türkiye de bir şeyler kazanacaktır. 17 
Aralık’tan sonraki süreçte Türkiye’deki 
dalgalanma ve heyecan da farklı bir konu-
ma ulaşacaktır’’ diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Iftar 
Yemeği 

Ankara | 8 Kasım 2004 
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Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin şu ana 
kadar ödevini yerine getirdiğini, şimdi 
ödevini yerine getirme görevinin AB ül-
kelerinde olduğunu kaydetti. 17 Aralık 
tarihini, bu anlayışla ve bu düşünceyle 
beklediklerini ifade eden Erdoğan, ‘‘Onun 
için şimdiden ‘17 Aralık hayırlı olsun’ 
diyorum’’ dedi. Başbakan Erdoğan, ko-
nuşmasında, kentsel değişim, dönüşüm 
projeleriyle Türkiye’nin şanına yakışır bir 
Ankara’nın ortaya çıkarılması temenni-
sinde bulundu.

Erdoğan, gecekonduların, çirkin yapılaş-
maların olduğu bir Ankara değil, modern 
çevre anlayışıyla yapılanmaların sürdürül-
düğü, insanların insanca yaşayabileceği 
ve gururlanabileceği bir başkente kavu-
şulmasını diledi. Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer ile yaptıkları haftalık olağan 
görüşmelerin birinde, Sezer’in kendisine, 
‘‘Zaman zaman baktığımda Ankara’nın 
üzerinde kirli hava tabakası görüyorum’’ 
dediğini kaydeden Erdoğan, kendisinin 
de Ramazan vesilesiyle dolaştığı Altındağ 
ve Mamak ilçelerinde kalitesiz kömür kul-
lanmaktan kaynaklanan, burunları yakan, 
gözleri yaşartan bir atmosferle karşılaştığı-
nı anlattı. Burada yaşayanları bu atmosfer-
den kurtarmanın sorumluluk mevkiinde 
olan kendilerinin görevi olduğunu belir-
ten Erdoğan, bunu başaracaklarını söyledi. 
Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Bugüne kadar basit hesaplar yapılarak 
ülke katledildi. Ankara, İstanbul, İzmir, 
Adana, Antalya katledildi. Bir yerden bu 
işe başlamamız gerekiyor. Ama cesurca ve 
yiğitçe başlamamız gerekiyor. Küçük he-

saplar peşinde olmamamız gerekiyor. Yani, 
‘bunu yaparsak bize bu halk oy verir mi?’ 
Biz doğruyu yapalım evelallah eninde so-
nunda halk doğruyu yapanın yanında yer 
alacaktır. Yıllar yılı Esenboğa-Ankara yolu 
hep konuşulur. Ama kimse buna el atama-
mıştır. Aynı şey İstanbul’da Yeşilköy’den 
şehir merkezine gidiş için de söylenir. 
Şimdi adımlar atıldığında, bu durumu 
hep kötüleyen medya, yıkıma başlayan 
yönetimlerin arkasında yer almamaktadır. 
Ben medyayı buradan sorumluluğa davet 
ediyorum. Gelin bu belediye başkanlarının 
yanında yer alın ki işgalciler ‘hak sahibi-
yiz’ demesinler. Çünkü onlar hak sahibi 
değil. Öbür tarafta ise kolundaki bileziği, 
ahırındaki davarını satan onunla borçla-
narak bir daire sahibi olan vatandaş, diğer 
tarafta ise Hazine’nin arazisini işgal edip 
sonra ‘hak sahibiyim’ diye ortaya çıkan 
insan var. Bu ayrımı yapmak zorundayız. 
Yürütmede yer alan kişiler olarak adil dav-
ranmaya mecburuz.’’ 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 
çeşitli imkan sahiplerine fırsat verecek 
adımlar attığını, belediyelerin kendi 
imkanlarıyla konutlar yaptığını anlatan 
Erdoğan, bununla cazibe merkezleri oluş-
turmaya çalıştıklarını söyledi. Büyükşehir 
Belediyesi ile TOKİ’nin birlikte yürüte-
cekleri projenin daha da geliştirilmesini 
isteyen Erdoğan, sadece belli yerlerde 
odaklanan konut yapımı değil, Ankara’nın 
geneline, tüm ilçelerine dağılan bir konut 
yapımı işine girilmesi gerektiğini kaydet-
ti. Konutlar yapılırken o bölgenin estetik 
ve mimari anlayışının dikkate alınmasını 
isteyen Erdoğan, TOKİ’nin bu anlayışı gös-
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termek durumunda olduğunu, ancak şu 
ana kadar göstermediğini belirtti.

Erdoğan, Adalet Bakanlığı’nın, adliye-
lerin yapımında bu mimari özellikleri 
dikkate aldığını söyledi. Bu konuda TOKİ 
Kanunu’nda bir değişikliğe gidilmesi gere-
kebileceğini ifade eden Erdoğan, ‘‘Çünkü, 
bütün derdimiz kentsel değişim, dönüşü-
mü gerçekleştirmektir’’ dedi. Büyükşehir 
Belediye Kanunu’nu çıkarmanın kendileri-
ne nasip olduğunu belirten Erdoğan, ‘‘Hep 
konuşurlardı: Kimse yapamaz, edemez, 
çıkmaz, olmaz... Yaptık oldu işte. Biz yap-
maya uğraşırken birileri de engellemeye 
çalıştı. Türkiye’de o sıfatın kime yakıştığı-
nı bilirsiniz zaten’’ dedi.

Şimdi de Cumhurbaşkanı Sezer’in veto 
ettiği Belediyeler Kanunu ile İl Özel 
İdareleri Kanunu’nu çıkarmayı hedefle-
diklerini belirten Erdoğan, ‘‘Bu yasalar 
bizim adeta olmazsa olmazımız. Bunları 
eş zamanlı olarak çıkarmaya mecburuz. 
Çünkü bunların birbirleriyle bağlantıları 
var. Birbirleriyle beraber yaşamak duru-
mundalar’’ diye konuştu. Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’nün kaldırıldığını ve 
yetkilerinin il özel idarelerine devredildi-
ğini hatırlatan Erdoğan, ‘‘Hedefimiz şu, 
Türkiye’de yolun, suyun gitmediği köy 
kalmayacak’’ dedi. Erdoğan, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

‘‘Bu bundan önce de olamaz mıydı? Olur-
du. Ama yakın markaj gerekiyor. Siyasi 
sorumluluğunuz olmazsa, halka her an 
hesap verir durumda olmazsanız bunu 
kovalamazsınız. Şimdi il genel meclisin-

de köylerden ve ilçelerden gelen meclis 
üyeleri il özel idaresinde işlerini takip 
edecek. ‘Bizim köyün yolu yok, suyu yok, 
bir an önce su ve yol ulaşsın’ diyecek. Bu 
dayanışma içinde susuz, yolsuz köyde kal-
mayacak. Bunu başaracağız. Bunun için 
de ‘olmaz’ diyenler vardı. Bahçesaray’a 42 
kilometre yol götüren bu iktidar bunu da 
başaracaktır. Bahçesaray yılın 10 ayı dün-
yaya kapalı, Allah’a açıktı. Şimdi 12 ay hem 
dünyaya, hem de Allah’a açık. Türkiye’de 
çok Bahçesaraylar var. Bunu da bilmenizi 
isterim. Bunun sorumluluğu ve bilincinde-
yiz. Bu bilinç ile bu koşu devam edecektir. 
Milletimizin derdiyle dertlenmeyi kendi-
miz için gaye bilmişiz. Bizim heyecanımız, 
aşkımız burada. Bu aşkla yolculuğa devam 
ediyoruz. Onun için evelallah bunların da 
altından kalkacağız. Güler yüzleri ve tebes-
süm eden gözleri gördükçe bizler o zaman 
bir başka oluyoruz. Geleceğe olan umudu-
muz daha artıyor.’’
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Başbakan Erdoğan, partisinin İstanbul İl 
Başkanlığı’nca Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 
bayramlaşma törenine katıldı. Erdoğan, 
burada yaptığı konuşmada, herkesin Ra-
mazan Bayramı’nı kutlayarak, bayramın 
bütün insanlığın barışına vesile olması 
temennisinde bulundu. İslam dünyasında 
bu yıl 2 farklılığın yaşandığını kaydeden 
Erdoğan, bunlardan birinin bayramın aynı 
günde kutlanmaması ve yaşanmaması 
olduğunu, diğerinin ise Irak’ta Ramazan 
ayı boyunca ve bayramda da susmayan 
bombalar olduğunu söyledi. Irak’ta şu 
anda onlarca, yüzlerce, belki de binlerce 
insanın öldüğünü dile getiren Erdoğan, 
şöyle devam etti:

‘‘Böyle bir tablo içinde bizler hemen ke-
narında, sınırında Türkiye’de Ramazan 
Bayramı’nı kutluyoruz. Barışın küresel-
leşmesini isteyen dünya, barışın küresel-
leşmesini isteyen güçler buna ne denli 

katkıda bulunuyor, bunun da hesabını 
herhalde yapmaktadır. Eğer hesabı bugün 
yapılmazsa bir gün inanıyorum ki, insan-
lık bu hesabı gelip masanın üzerine koya-
caktır. Çünkü insanlık burada bir dramı 
yaşıyor. Güç dengeleri şu anda maalesef 
barış için çalışmıyor. Güç dengeleri maa-
lesef dünyada insanın huzuruna, mutlulu-
ğuna katkıda bulunmuyor. Güç dengeleri 
sadece emperyal duyguları tahrik ediyor. 
Biz Türkiye olarak, iktidarımız olarak, im-
kanlarımızı, gücümüzü güç dengelerinin 
bu anlayışından yana değil, siyaseti bütün 
inceliklerine, hassasiyetlerine varıncaya 
kadar değerlendirmek suretiyle geleceğin 
aydınlık, barışın egemen olduğu bir dünya 
için kullanacağız, yatırımlarımızı da bu 
istikamette yapmaya devam edeceğiz.’’

B a ş b a ka n  E r d o ğ a n ,  Tü r k i y e’ n i n  3 
Kasım’dan bu yana farklı bir süreci yaşadı-
ğını, gerek demokratikleşme, gerekse hak 
ve özgürlükler sürecinde, gerekse ekono-

AK Parti Il Başkanlığınca 
Düzenlenen Bayramlaşma 

Töreni 

İstanbul | 14 Kasım 2004 
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mik bağlamda ele alındığında nereden ne-
reye gelindiğinin çok iyi fark edilebileceği-
ni vurguladı. Erdoğan, 3 Kasım’dan sonra 
Kopenhag siyasi kriterleri çerçevesinde 
anayasal ve yasal değişikliklerin gerçekleş-
tirilmesi suretiyle çok ciddi adımlar atıldı-
ğına değinerek, ‘‘Türkiye, yarınlarını çok 
sağlam zemine oturtmanın mücadelesini 
vermiş ve bunu da büyük ölçüde başar-
mıştır. Türkiye yarınlara bu anlayışla, bu 
sağlam zemine ayak basarak yürümekte-
dir. Ekonomide de aynen bunları görmek-
teyiz’’ dedi.

Kaydedilen gelişmeleri son ‘‘Ulusa Sesle-
niş’’ programında da somut olarak ifade 
ettiğini anlatan Erdoğan, bu somut göster-
geleri kısa bir süre içinde ufak broşürlerle 
halka ulaştıracaklarını bildirdi. Birinci de-
recede parti örgütünün bunu iyi kavraması 
gerektiğini ifade eden Erdoğan, ‘‘İnsanoğlu 
unutur. Öyleyse biz unutturmamak, bu 
gerçekleri hafıza kayıtlarında diri tutmak 
için bunları anlatmamız lazım’’ şeklinde 
konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin kaydettiği 
gelişmeleri sadece yazılı ve görsel medya, 
‘‘Ulusa Sesleniş’’ programıyla duyurmanın 
mümkün olmadığını belirterek, şöyle ko-
nuştu:

‘‘Önce bizim örgütümüzün kavraması 
lazım. Neredeydik, nereye geldik? Bugün 
neredeyiz, yarın nerede olacağız ve bir son-
raki yıl, 2007 seçimlerine girerken nerede 
olacağız? Halkımız bunları zaten görüyor, 
görecek. Yaşıyor, yaşayacak ve yaşatarak 
da AK Parti inanıyorum ki ikinci dönemde 
de Türkiye’nin iktidarında görevini halkı-
mızdan alacaktır.’’

B a şb a ka n  Erd o ğ a n ,  ko n u ş m a s ı n d a 
Türkiye’nin AB üyeliğine de değindi. 17 
Aralık’ta bir dönüm noktası yaşanacağını 
ve AB ülkelerinin Türkiye’nin müzakere sü-
recinin başlatılmasına yönelik kararının ve-
rileceğini hatırlatan Erdoğan, ‘‘Bu 2005’in 
içinde ilk çeyrekte, ikinci çeyrekte olur. 
Üçüncü veya dördüncü çeyreği telaffuz et-
mek istemiyorum. 2005’te müzakere süre-
cinin başlamasına yönelik karar verilecek-
tir, verilmelidir’’ diye konuştu. Kopenhag 
zirvesinde AB üyesi ülkelerin kendilerine 
‘‘Kopenhag siyasi kriterlerini Türkiye’nin 
yerine getirmesi halinde, 2004 Aralık’ında 
gecikmeksizin Türkiye ile müzakere başlar’’ 
dediğini hatırlatan Erdoğan, ellerinde Tav-
siye Eki ve İlerleme Raporu olmak üzere 3 
belge bulunduğunu söyledi. Bunların için-
de Türkiye ile ilgili olumlu kararların azami 
ölçüde bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, 
rapor içinde ayrıca belki hoşlanılmayan ya 
da eksiklik olarak görülen bazı kanaatlerin 
de yer aldığını, ancak bunların doğal oldu-
ğunu dile getirdi.

25 ülkenin kendilerine her zirvede ‘‘İlerle-
me Raporu’nu görelim, olumlu çıkarsa bi-
liniz ki biz de sizden yanayız’’ dediğini ha-
tırlatan Erdoğan, ‘‘Rapor ortada, olumlu. 
Eğer 17 Aralık’ta, hiç ihtimal vermiyorum, 
ancak böyle yanlışlık yapılacak olursa, sı-
navı kaybeden AB olacaktır. Biz ülkelerden 
bir ülke değiliz. Biz Türkiye’yiz. Verdiği-
miz sözleri iktidarıyla, muhalefetiyle, sivil 
toplum örgütleriyle yerine getirdik. El ele 
omuz omuza verdik’’ şeklinde konuştu. 
Konuşmasında Avrupa Parlamentosu’nda 
kürsü dışında yaptığı konuşmalara da atıf-
ta bulunan Erdoğan, şöyle dedi:
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‘‘Türkiye AB’ye girme noktasında. Şu anda 
gerekenleri yaptı. Zemin hazırdır. Müza-
kere süreci verilmesi konusunda birlik 
üyesi dostlarımızın duygusal davranmaya 
hakları yoktur. Yapılması gereken burada 
iki kere iki dörttür. Dostlarımızın adeta si-
yaset matematiğini çalıştırması lazım. İki 
kere iki beş olmaz.’’

Türkiye’de bu konulardan bihaber bazı 
çevrelerin farklı şeyler söylediğine işaret 
eden Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Biz aldığımız emanetin çok iyi farkında-
yız. Sene 59, sene 2004. Bu ülkede birçok 
hükümetler geldi geçti. Bunlar bu işi çok 
iyi kavramış olsalardı Türkiye bu günlere 
kalmazdı. Bu işi bizim iktidarımız ciddi 
tuttu. Bundan önce tutanlar yok muydu? 
Vardı ama, be kardeşim nereden tutuldu-
ğu ortada. İşi inanarak samimi yapacaksı-
nız. Şu bizim iktidarımız muhalefetiyle be-
raber hakikaten bu işe ciddi sarıldı. Yasal, 
Anayasal değişikliklerde omuz omuza bir 
dayanışma içinde bu mücadeleyi birlikte 
yürüttü. Bundan dolayı CHP’ye özellikle 
teşekkür ediyorum. Bu dayanışma sadece 
Türkiye’de değil, dünyada da farklı bir yan-
sıma buldu.’’

AB müzakere sürecinin başlamasının ne 
getirip, ne götüreceğini şimdi konuşma-
nın çok da faydası olduğuna inanmadı-
ğını kaydeden Erdoğan, ‘‘Şunu net ifade 
etmem gerekir ki, Türkiye 17 Aralık’tan 
sonra müzakere süreciyle ilgili onayı aldığı 
anda farklı bir atmosferin içine girecektir. 
Türkiye’nin geleceğine yönelik uf kunu 
farklı şekilde etkileyecektir’’ diye konuştu.
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Değerli arkadaşlar… Hepinizi sevgi ve say-
gıyla selamlıyorum.

İktidarımızın ilk iki yılını geride bırakırken 
Türkiye’nin bizden beklediği gayret ve ka-
rarlılıkla çalışarak ülkemize hizmet etmeye 
devam ediyoruz. 3 Kasım 2002 seçimlerin-
den hemen sonra kollarımızı sıvayarak iç ve 

dış siyasete getirdiğimiz büyük dinamizm 
eş zamanlı olarak hem ülkemizin, hem hal-
kımızın hem de devletimizin ufkunu açtı. 
İki yıldır Türkiye her gün yeni ufuklara 
açılıyor. 

Ankara’da kapalı kapılar ardında, gergin, 
gündemsiz ve hiçbir sonuç alınmayan pro-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı 

Ankara | 7 Aralık 2004 
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tokol toplantılarının yerini ülkenin önüne 
her gün yeni imkanlar açan çalışmalar aldı. 
Bu nedenledir ki, son bir aydır grup top-
lantılarında sizlerle birlikte olamadık. Biz 
yurt dışındaki muhataplarımıza Türkiye’de 
meydana gelen gelişmeleri, Türkiye’nin 
tezlerini anlatırken, yurt içinde büyüyen 
ekonominin gereği olarak açılan fabrikala-
rın ve tesislerin açılışlarını yaparken sizler 
de Meclis’te Türkiye’nin yapısal sorunlarını 
çözecek çalışmalar yaptınız. Bu süreçte 
unutmayalım ki, herkesin gözü bizim üzeri-
mizdedir. Olmaya da devam edecektir. 

Değerli arkadaşlarım…

Herkes ve her kesim; üzerlerindeki ataleti, 
güvensizliği attıkça, yani vatandaşımızın 
kendine ve ülkesine duyduğu güven taze-
lendikçe siyaset de kendi mecrasına oturu-
yor, halk ile devlet arasında yılların açtığı 
mesafeler kapanıyor. Daha da kapanması 
gereken alanlar olduğunu, almamız gere-
ken mesafeler olduğunu biliyorsunuz. Bu 
süreçte beni en çok sevindiren, heyecanıma 
heyecan katan toplumun o derin aklıselimi 
ve sağduyusudur. Mutlulukla görüyorum 
ki, bu engin sağduyu her geçen gün derinle-
şiyor. Toplumun gücü arttıkça bizim de eli-
miz sağlamlaşıyor. Toplumun gücü arttıkça 
Türkiye’nin dünyadaki önemi artıyor.

Bugün bütün dünya medyasında, dünya 
entelektüellerinin gündeminde, dünya dev-
letlerinin gündeminde sürekli konuşulan 
bir ülke var; Bu ülke Türkiye’dir. Bu süreçte 
Türkiye, artık sadece ekonomisiyle, sade-
ce kültürel zenginliğiyle, sadece stratejik 
önemiyle konuşulmuyor. Türkiye bütün 

değerleriyle, bütün birikimiyle ve gelecek 
vizyonuyla dünya devletlerinin, aydınların 
ve medyanın gündemindedir.

Değerli arkadaşlar…

Geçen iki yıl içinde sayısız diplomatik 
temas, sayısız ekonomik ilişki kurduk. 
Türkiye’nin dinamizmini, gelişme potan-
siyelini, imkanlarını özellikle dünyanın şu 
döneminde doğru yönetmeseydik; ülke-
mizin gücünü dünyanın tamamına hisset-
tirmeseydik bugün uluslararası arenada 
Türkiye bu kadar önemli bir ülke olamazdı. 
Kuşkusuz, bu süreci başarıyla yönetmek 
büyük siyasettir. İşte AK Parti grubu ve ikti-
darı bu siyaseti hayata geçirmiştir.

Bu bağlamda Avrupa Birliği sürecinde mu-
hataplarımızın, muarızlarımızın Türkiye’ye 
karşı siyaseten kullandıkları bütün argü-
manları ellerinden aldık. Tek boyutlu bir 
dış siyaset, ya da hakkaniyetten uzak bazı-
larının iddia ettiği gibi teslimiyetçi bir dış 
siyaset izlemeyerek Türkiye’nin bölgesinde 
barışın ve güvenin teminatı olduğunu her-
kese kabul ettirdik.

Değerli arkadaşlar…

İç politikanın da dış politikanın da hama-
setle, popülizmle yürütüleceğine inanmı-
yoruz. Hamasete ve halk dalkavukluğuna 
prim vermiyoruz. Bütün kaşımalara ve kış-
kırtmalara rağmen halkımız da artık bu tür 
bayat siyasete prim vermiyor. Ağız dolusu 
konuşan siyasetçiler, sadece ayran kabartan 
siyasi sözcüler yürek soğutabilir, insanları 
etkileyebilirler ama, bu yaklaşım sonuç 
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almaya yetmez. AK Parti grubu olarak, 
hükümet olarak birliğimiz, kararlılığımız, 
her zemindeki sağlam duruşumuzla ortaya 
koyduğumuz, açık siyasetimizi halkımız 
dikkatle takip ediyor.

Hiçbir emek, hiçbir gayret, hiçbir iyi niyetli 
çaba karşılıksız kalmıyor. Anadolu’da baş-
tan başa bütün üretim süreçleri harekete 
geçti. Ekonominin bütün aktörleri iç ve dış 
politikada ülkemizin itibarına destek olan 
çalışmalar yürütüyorlar. Bu süreçte özel-
likle katkı sağlayan herkese teşekkür edi-
yorum. Değerli Arkadaşlarım, İki yıl önce 
iktidara geldiğimizde, başkalarının yaptığı 
gibi tozpembe bir dünya taahhüt etmedik. 
Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok, 
ancak yapısallaşmış sorunları bugünden 
yarına bütünüyle ortadan kaldırmak müm-
kün değildir diyerek işe başladık. İlk bir yıl 
bizden somut neticeler beklemeyin, ilk yıl-
lar derlenip toparlanmakla derlenip topar-
lanmakla geçecek dedik. Ama milletimize 
güven verdik ve millete güvendik.

Bugün Türkiye’nin yakaladığı istikrarlı ge-
lişme seyri, esas itibariyle millet ile devlet 
ve siyaset arasında karşılıklı kurulan güven 
bağının bir neticesidir. Çok şükür Türkiye, 
iki yıl öncesinin kara bulutlarını üzerinden 
atmış, bizim öngördüğümüzden daha kısa 
bir sürede toparlanmış ve aydınlık bir ge-
leceğe doğru hızla yürümektedir. Türkiye, 
makro ekonomik göstergelerde Cumhuri-
yet tarihinin rekor rakamlarını yakalarken 
millet ile devlet arasındaki yakınlaşmanın, 
barışmanın ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha gördük. Hem ekonomik anlamda, 
hem siyasi anlamda güçlü, kendi geleceğine 

sahip çıkan bir toplum, Türkiye’nin mesele-
lerinin aşılmasının temel şartıdır.

Biz, gerek ekonomide, gerek siyasette, ge-
rekse özgürlükler alanında milletin önün-
deki engelleri kaldıracak yapısal reformları, 
özgürlükçü siyasi düzenlemeleri kararlıkla 
gerçekleştirirken bazılarının iddia ettiği 
gibi öncelikle dış dinamikleri gözetmedik. 
Esas maksadımız bu reformlarla, bu düzen-
lemelerle toplumun gücünü ortaya çıkar-
mak ve daha da güçlenmesini sağlamaktır. 
Siyasetimizin temel belirleyicisi toplum 
oldu. Bundan sonra da öyle olacak. AK Parti 
hükümetiyle birlikte Türkiye’de siyaset dar 
bir menfaat çatışması olmaktan çıkmış, top-
lumdan beslenen ve bütün toplumu kucak-
layan itibarlı bir müessese haline gelmiştir.

Değerli arkadaşlar...

Bildiğiniz üzere iki gün boyunca ülkemizi 
ziyaret eden Rusya Federasyonu Devlet 
Başkanı Vladimir Putin’i misafir ettik. 
Bu tarihi ziyaret, 1972 yılından bu yana 
Rusya’dan Türkiye’ye devlet başkanı düze-
yinde yapılan ilk resmi ziyaret olmuştur. 
Kuzey komşumuzla da, tıpkı diğer komşu-
larımızla olduğu gibi ilişkilerimizi dostluğa 
ve karşılıklı güvene dayalı bir zeminde 
daha da geliştirmek gayreti içindeyiz. Bu 
ziyaret dolayısıyla yaptığımız görüşmeler-
de memnuniyetle müşahede ettik ki, Rusya 
Federasyonu da bizim bu sıcak hissiyatımı-
zı paylaşmaktadır. İnanıyorum ki 500 yıllık 
geçmişe sahip Türkiye-Rusya ilişkileri bu 
temaslar neticesinde yeni bir dinamizm ka-
zanacak, potansiyeli yüksek bu iki ülkenin 
işbirliğinden sadece her iki ülke açısından 
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değil, bölgemizdeki diğer komşularımız 
açısından da son derece verimli neticeler 
alınacaktır.

Halihazırda Rusya ile ikili ticaret hacmimiz 
yıllık 6.7 milyar doları aşacak bir seviyeye 
gelmiştir. Sayın Putin’le yaptığımız görüş-
melerde iki ülke arasındaki ticari ilişkiler-
de yaşanan bazı arızi sorunları ivedilikle 
çözmek ve yeni işbirliği imkanları oluştur-
mak konusunda mutabakata vardık. Yakın 
hedefimiz iki ülke arasındaki yıllık ticaret 
hacmini asgari 15 milyar dolar seviyesine 
çıkarmaktır. Geçen ay gerçekleştirilen Tür-
kiye-Rusya Federasyonu Karma Ekonomik 
Komisyonu 6. Dönem Toplantısı’nda bu ya-
kın hedefi de aşan bir ortak ticaret vizyonu 
ortaya konmuştur. İnşallah birkaç yıl içinde 
Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler 
bugün ulaşılan noktanın çok ötesine geçe-
cektir.

Ancak Rusya’yla ikili ticaretimizde Türkiye 
aleyhine büyümekte olan bir açık söz konu-
sudur. 2003 yılı rakamları esas alındığında 
Türkiye’nin ihracatı içinde Rusya’nın payı 
yaklaşık yüzde 3, Rusya’nın Türkiye’nin 
ithalatı içindeki payı ise yaklaşık yüzde 8 
seviyelerinde gerçekleşmiştir. Bu ziyaret 
vesilesiyle ortaya konan yeni vizyon çer-
çevesinde iki ülke arasındaki ticareti bir 
dengeye oturtmak şarttır. Sayın Putin’le bu 
gibi problemleri de içine alan çok geniş kap-
samlı görüşmeler yaptık. Özellikle enerji, 
savunma sanayi, turizm alanlarında, henüz 
pek azını değerlendirebildiğimiz potansi-
yellerimizi sonuna kadar değerlendirmek 
hususunda mutabakata vardık.

Yine Sayın Putin aracılığıyla Rus yatırım-
cıları ülkemize davet ettik, kendilerine her 
konuda yardım ve destek sağlayacağımı-
zın sözünü verdik. Ayrıca Kafkaslarda ve 
Ortadoğu’da istikrarın sağlanması için ve-
rimli bir istişare ve işbirliği içinde olmanın 
önemini vurguladık. Umuyoruz ki gayet 
sıcak bir atmosferde geçen bu ziyaret, iki 
ülke ve iki halk arasında giderek sağlamla-
şan dostane bağlar oluşturacak, bu samimi 
diyalog bütün bölge için hayırlı sonuçlar 
doğuracaktır.

Değerli arkadaşlar...

Her zaman söylüyoruz; Türkiye büyük 
bir ülkedir ve büyüklüğüne yakışır bir dış 
politika dinamizmine sahip olmalıdır. Hü-
kümet olarak göreve geldiğimiz günden 
bu yana Türkiye’nin gerek komşularıyla, 
gerek müttefikleriyle, gerekse diğer ülkeler-
le ilişkilerini canlandırmak adına önemli 
çalışmalar ortaya koyduk. Barış adına ön-
celik alan, evrensel değerleri gür bir sesle 
savunan ve problemlerini çözme iradesini 
ortaya koyan bir dış politika stratejisi izle-
mekte kararlı davrandık. Bugün attığımız 
bu adımların karşılığını yavaş yavaş alıyo-
ruz. Türkiye hem dünya politikasındaki 
etkinliğini arttırmış, hem de itibarını yük-
seltmiştir. Bugün dünyadaki bütün ülkelere 
karşı başımız dik, alnımız aktır. Her zemin-
de sorunlara barışçı çözüm bulunmasında, 
insanlığın geleceği için, dünyadaki farklı 
kültürlerin bir arada ve mutlu yaşamaları 
için üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Bu 
düşüncelerle sözlerime son veriyor, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar... Hepinizi en içten sev-
gi ve muhabbetlerimle selamlıyorum.

Türkiye’nin tarihi bir dönemeçten dön-
mekte olduğu şu günlerde bizim gönlü-
müzdeki heyecanın ayniyle sizin gönülle-
rinizde de yaşamakta olduğundan şüphem 
yok. Ülke olarak bir yandan önümüze koy-
duğumuz gelecek hedefleri doğrultusunda 
mesafeler alırken, diğer yandan Türkiye’yi 
önümüzdeki yılların yıldız ülkesi hali-
ne getirecek yeni bir değişim dönemine 
hazırlanıyoruz. 17 Aralık tarihinde AB 
Konseyi’nde alınan karar, inanıyorum ki 
ülkemizin önünde çok önemli fırsatlar, 
çok değerli imkanlar hazırlayacaktır.

Her fırsatta ifade ettiğim gibi biz AB ze-
mininde gerçekleşecek bir medeniyetler 
buluşmasının, çatışma kültürüyle karar-
makta olan dünyamız için bir umut ışığı 
yakacağına inanıyoruz. Bu buluşma yolun-
da atılan her adım, Türkiye’ye olduğu ka-
dar, evrensel değerler üzerine bina edilen 
Avrupa Birliği’ne de çok önemli kazanım-
lar getirecektir. Türkiye kendi renklerini 

AB zeminine taşıyarak, farklı renklerle 
kaynaşarak insanlık tarihine çok önemli 
bir tecrübe kazandıracaktır. Dünyanın bu 
tecrübeden çıkaracağı çok önemli dersler 
olacağına inanıyoruz. Bizim açımızdan 
Türkiye’nin AB üyeliği her şeyden önce bir 
medeniyet projesidir. Bu projeyi hayata ge-
çirmek için elimizden gelen bütün gayreti 
göstereceğiz.

Değerli arkadaşlar...

Son iki yıl içinde AB ile ilişkilerimizi ge-
liştirmek, müzakere sürecini başlatacak 
uyum çalışmalarını gerçekleştirmek ve 
aktif bir diplomasi ile Avrupalı dostlarımı-
za kendimizi ifade etmek için sistematik 
bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu hazırlık 
dönemi boyunca attığımız adımlar AB 
sürecinin bir gereğiydi. Ancak bu görünür 
sebebin ardında çok daha önemli bir sebep 
daha vardı: Bu ülkeyi çağdaş bir ülke olma 
yolunda geliştirmek... 

Üzülerek ifade ediyorum ki Türkiye’yi yö-
neten kadrolar, yıllar yılı bu ülkenin kapıya 

AK Parti Il Başkanları 
Toplantısı 

Ankara | 25 Aralık 2004 
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dayanmış problemleriyle yüzleşme cesa-
retini bir türlü gösteremediler. Ekonomi 
sağlıklı bir dengeye oturtulamadı, istikrar 
ve güven sağlanamadı. Siyaset kısır çekiş-
melerden kurtarılamadı, yönetim krizleri 
aşılamadı. Bu ülkenin büyük insan gücünü 
değerlendirecek imkanlar bu milletin önü-
ne konulamadı. Sanayiciye, yatırımcıya, es-
nafa, işletmeciye, çalışan kesimlere, çiftçiye 
ve köylüye bir gelecek hedefi gösterilemedi. 
Sağlıkta, eğitimde, adalet sisteminde, sosyal 
güvenlikte, bilgi toplumuna geçişte gecik-
miş adımlar bir türlü atılamadı. Mevcut 
durumu koruma esasına dayanan diploma-
si anlayışıyla ülkemizin dış meselelerine 
çareler bulunamadı. Bu toprakların itibarı 
bir türlü kurtarılamadı.

Bundan iki yıl önce milletimiz bu kötü 
gidişata dur demese, Türkiye belki de 
içinden çıkamayacağı bir felakete doğru 
ilerliyordu. Ancak tarihi asırlar öncesine 
uzanan bu ülkenin insanları, geleceklerine 
bir kere daha sahip çıkarak bir şeylerin de-
ğişmesine karar verdiler. AK Parti milletin 
büyük teveccühüyle bu kritik değişimi ger-
çekleştirmeye memur edildi. Milletimizin 
omuzlarımıza yüklediği bu ağır sorumlu-
luğu şerefle, gururla, mutlulukla aldık. 

Aradan geçen iki yıl gibi bir zamanın ar-
dından bugün, Allah’a şükürler olsun ki 
Türkiye hedefleri olan ve bu hedeflerine 
ulaşma iradesini, gücünü, heyecanını gös-
teren bir ülke haline geldi. Ekonomi rayı-
na oturtuldu, yıllardan beridir olumlu tek 
bir haber alamadığımız makro ekonomik 
göstergelerden nihayet güzel işaretler 
gelmeye başladı. İnsanı esas alan yeni 

değişim siyasetiyle kısa zamanda güven 
ve istikrar ortamı yakalandı. Bugün iyi-
leşme yolunda rekor üstüne rekor kıran 
dinamik bir ekonomiye sahibiz. Ekono-
mimiz her geçen gün istikrarlı biçimde 
büyüyor, enflasyon tek haneli rakamlara 
kadar düşürüldü, faizlerde düşüş trendi 
sürüyor, ihracatta, turizm gelirlerinde ta-
rihi rekorlar kırılıyor. Dış politikada yeni 
bir dönem açıldı; artık problemlerinden 
kaçan değil, problemlerini çözme iradesi 
gösteren ve dünyanın her ülkesiyle iyi 
ilişkiler geliştiren bir dünya ülkesiyiz.

Bu çerçevede Kopenhag Zirvesi’nde önü-
müze konan uyum kriterlerini dünyayı 
şaşırtan bir hızla hayata geçirerek AB 
kapılarına dayandık. Ülkemiz için dev-
let-millet el ele, büyük bir uyum içinde 
çalıştık, çabaladık ve bugün artık göğsü-
müzü gere gere söyleyebiliyoruz ki, kısa 
vadeli hedeflerimizin tamamına ulaşmayı 
başardık 17 Aralık 2004 tarihi, gelecekte 
Türkiye’nin iki yıl boyunca her alanda 
verdiği varoluş mücadelesinin taçlan-
dırıldığı bir tarih olarak anılacaktır. AK 
Parti’nin büyük bir cesaret ve kararlılıkla 
taşıdığı değişim siyaseti, inanıyorum ki 
bu yeni dönemde Türkiye’nin geleceğine 
bugüne kadar olduğundan çok daha fazla 
damgasını vuracaktır. Türkiye bu aşkla, 
bu iştiyakla, bu anlayışla yeni ufuklara 
doğru yol almaya devam edecektir.

Değerli arkadaşlar...

Bu ülkede her şey değişiyor ama maale-
sef siyasetin bazı eski alışkanlıkları kolay 
kolay değişmiyor. Türkiye ne zaman sı-
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kıntılarını geride bırakıp ileriye doğru bir 
atılım yapmaya kalkışsa, bu değişime ayak 
uyduramayan birileri çıkıyor ve bu büyük 
milletin hızını kesmeye çalışıyor. Şimdi de 
görüyorsunuz 17 Aralık’ta alınan neticeyi 
karalamakla, gölgelemeye çalışmakla meş-
guller. İstiyorlar ki bu ülkede hiçbir şey 
değişmesin, siyasi huzurlarını kaçıracak 
hiçbir gelişme olmasın. Ama yağma yok, 
bu ülke artık o eski defterleri bir daha 
açmamak üzere kapatmıştır. Bu millet, 
neyin Türkiye’nin lehine olduğunu gayet 
iyi bilecek bir tecrübeye sahiptir. Zaten gö-
rüyorsunuz çatlak sesler de sokaklardan, 
meydanlardan, çarşıdan, pazardan değil, 
sırça köşklerden, fildişi kulelerden geliyor.

Türkiye ilerledikçe, bu ilerleme hızına 
yetişemeyip geride kalacak olanlardan ge-
liyor. Geleceğe doğru koşar adım ilerleyen 
bu ülkenin, kuruntudan siyaset türetmeye 
çalışan bu anlayışlarla uğraşacak vakti 
yok. Değişim siyasetini şehir şehir Türki-
ye sathına yayma misyonunun sahipleri 
olarak, sakın ha siz de değerli vakitlerinizi 
bu türden yararsız polemiklerle harcama-
yınız. Yönetimde şeffaf lığı ilke edinmiş 
bir hükümet olarak, içeride ve dışarıda 
attığımız her adımı milletimizle zaten 
paylaşıyoruz. Kimseden gizlimiz, saklımız 
yok. Bizi bilenler bu ülkenin menfaatlerini 
korumak konusunda ne büyük bir hassa-
siyete sahip olduğumuzu da bilirler. Ge-
cemizi gündüzümüze katarak bu ülkenin 
huzura, refaha, mutluluğa ulaşması için, 
gülmeyen yüzlerin gülmesi için, ocakların 
şenlenmesi için çalışıyoruz.

Hariçten okunan bu gazeller bizi yolumuz-
dan döndüremez, döndüremeyecektir. 
Türkiye’nin adil ve kalkınmış bir geleceğe 
doğru yaptığı bu büyük medeniyet yürü-
yüşünü anlayamayanlar kendi kuruntu-
larıyla yaşamaya devam edebilirler. Biz o 
mutlu geleceğe yol alırken onları da yanı-
mızda götürmeye hazırız, o gönül zengin-
liğine de sahibiz. Bu duygularla sözlerime 
son verirken, AK Parti siyasetine gönül 
veren, omuz veren, renk veren siz değerli 
arkadaşlarıma bir kere daha gönül dolusu 
sevgilerimi sunuyorum. Türkiye’nin adım 
attığı bu yeni dönemde inşallah hep birlik-
te çalışarak bu ülkenin her köşesini ayağa 
kaldıracak, şenlendirecek, ihya edecek bir 
hizmet rüzgarı estireceğiz. Bu güzel günle-
rin heyecanını gönlünüzden eksik etmeyi-
niz. Allah yolumuzu açık etsin.
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Değerli arkadaşlarım.. grubumuzu onur-
landıran değerli misafirlerimiz… basınımı-
zın değerli temsilcileri… Hepinizi sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum.

Bu grup salonunda hep beraber, milletin 
temsilcileri olarak aziz milletimizle tek bir 
ruh gibi teneffüs ettiğimiz hava, ülkemizin 

büyük hedeflerini ve halkımızın büyük 
rüyalarını gerçeğe dönüştürmek için var 
gücümüzle yeni ufuklara doğru durmadan 
koşma irademizin havasıdır. Tarihin bizi 
icbar ettiği medeniyet seviyesine yeniden 
yükselebilmek adına gecemizi gündüzü-
müze, gündüzümüzü gecemize, katarak 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı 

Ankara | 14 Aralık 2004 
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ve takatimize milletimizin dualarını katık 
yaparak çalışıyor, çabalıyoruz.

Milletimizle duygu ve güç birliği içinde, 
iki yıl gibi kısa bir zaman içinde aldığımız 
mesafe, kaydettiğimiz gelişme ortadadır. 
Kuşkusuz elde edilen ne varsa, milletimi-
zin azim ve iradesinin ürünüdür. Bizler sa-
dece mütevazı birer vesileyiz ve bu onurla 
onurlanıyoruz. Bugün halkımızla birlikte 
adil ve kalkınmış bir Türkiye hedefine 
doğru ilerlerken, maneviyatımızın yüksek, 
özgüvenimizin tam olduğunu rahatlıkla 
ifade edebiliyoruz. Çünkü bu ülkeyi yöne-
ten siyasi kadrolar, milletle aynı ruhtan, 
aynı renkten ve aynı coşkudan beslenen 
kadrolardır.

İki yıl önce milletimizin büyük teveccü-
hüyle iktidara taşıdığımız AK Parti siyaseti, 
ülkenin gelecek perspektifini genişletmekle 
kalmamış, siyasetin çıtasını da bu aziz mil-
lete layık bir seviyeye yükseltmiştir. Bugün 
bu ülkede yüreğinde adil ve kalkınmış bir 
Türkiye umudu filizlenmemiş bir tek in-
sanımız bile kalmamıştır. Geçmişte, umut-
suz ve karamsar sabahlara gözlerini açan 
insanlarımız, bugün her güne yepyeni bir 
Türkiye heyecanıyla, yeni umutlarla, yeni 
hedeflerle uyanmaktadır. Çocuklarımızın 
gözlerindeki ışıltı geri gelmiş, büyüklerimi-
zin dualarının coşkusu artmıştır.

Ülkesini seven, bu millete mensup olmak-
tan şeref duyan, devletini yüceltmek iste-
yen, geleceğine inanan, insani değerlere 
sonuna kadar bağlı kalarak bütün dünyaya 
bir medeniyet örneği armağan etmeye 
kararlı yeni nesillerin önü açılmıştır. Şuna 

bütün kalbimle inanıyorum ki o yeni ne-
siller, sadece bu ülkenin değil, aydınlığını 
kaybetmeye yüz tutan dünyanın da ışığı, 
umudu olacaktır.

Değerli arkadaşlarım...

Biz siyasetimize baştan beri “millet siya-
seti” diyoruz. Kendi kaderimizi toplumun 
kaderiyle bütünleştirdiğimiz için, her 
zaman milletimiz için, ülkemiz için ileri 
mesafelere, yeni ufuklara bakmayı şiar 
edindik. Önümüzde yeni hedefler var ve 
biz yürüyüşümüzü halkımızla, devletimiz-
le bir bütün olarak birlikte sürdürüyoruz. 
Esas olan da budur. Biz yıllar boyunca 
eteğimizden tutan ümitsizlikleri, yılgın-
lıkları, güneşi unutmaya yüz tuttuğumuz 
karanlık geceleri artık geride bıraktık. 
Hazreti Mevlana “Gece neye gebeyse onu 
doğurur” diyor. Evet, her gün yeni bir baş-
langıç imkanı sunuyor, her sabah güneşli 
aydınlık bir gün vaat ediyor bize. Çünkü 
ülke olarak topyekun bir irade göstererek, 
karanlıklara, mağlubiyetlere, zorluklara 
asla teslim olmayacağımızı bir kere daha 
gösterdik.

Gelecek nesillerimiz için tarih önünde risk 
almaktan çekinmedik, geleceğimizi geri 
kazanmak için canımızı dişimize takarak 
milletçe büyük bir mücadele verdik. Tarih 
boyunca olduğu gibi, başımızı önümüze 
eğdirecek hiçbir zorluğa boyun eğmeyece-
ğimizi açıkça ilan ettik. Bugün bütün dün-
ya biliyor ki Türkiye Cumhuriyeti, devleti 
ve milletiyle silik, güçsüz, naçar bir ülke ol-
maya asla razı olmaz. Bir kere daha ortaya 
çıkmıştır ki; tarihin bu millete bağışladığı 
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en büyük servet, işte bu varoluş iradesi, bu 
istiklal aşkıdır.

Değerli arkadaşlarım...

Kırk yıllık bir maceranın sonunda bugün, 
Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye verilecek 
müzakere tarihi konusundaki kararını 
açıklamasını bekliyoruz. 17 Aralık Cuma 
günü toplanacak Avrupa Birliği zirvesin-
den çıkacak karar, inanıyorum ki milleti-
mizin beklentilerine, devletimizin hassasi-
yetlerine uygun bir karar olacaktır. Bizim 
açımızdan olması gereken bellidir. Tam 
üyelik perspektifine oturmayan, tam üye-
lik dışında özel bir statüye yönelik hiçbir 
kararı kabullenmeyeceğimizi daha önce 
defalarca ifade ettik.

Türkiye, meclisiyle, hükümetiyle ve bütün 
kurumlarıyla hukuki seviyede ve uygula-
mada Kopenhag Siyasi kriterlerini hayata 
geçirecek adımları büyük bir kararlılıkla 
atmıştır. Biz ülke olarak tam üyelik müza-
kerelerinin başlaması için üzerimize düşe-
ni her şeyi yaptık, bu konudaki irademizi 
ortaya koyduk. Bundan sonrası artık Av-
rupa Birliği’nin sorumluluğundadır. Yani 
bize karşı masaya getirilen her şartı tek 
tek yerine getirdik; bizzat AB yetkililerinin 
ifadesiyle, masanın üstünde hiç bir engel 
bırakmadık. AB’nin bizden “abcd” harfle-
ri düzeyinde istediği düzenlemelerin bir 
kısmında, bu milleti her şeyin en iyisine 
layık gördüğümüz için, abc ile yetinmedik 
alfabe’nin hepsini tamamladık!

Açıkçası sumenin altından yeni engeller 
çıkarılarak önümüze yeni bir şeyler sürül-

mesini kabul etmiyoruz. Bu konuya bakı-
şımız, AB karşısındaki duruşumuz açık 
ve nettir. “Siyasi zam” istemiyoruz, “siyasi 
tenzilat’a da razı değiliz. Avrupa Birliği 
zemininde dile getirilen insani değerlere, 
evrensel ölçütlere ve objektif kriterlere 
ülke olarak bütün samimiyetimizle inan-
dığımız için bu uzun yolu kat ettik. 70 
milyonluk bir ülke olarak, gelecek adına 
koyduğumuz bu hedefe ilerleme gayreti, 
hiç şüphe yok ki takdirle karşılanması 
gereken erdemli bir duruşa işaret etmek-
tedir.

Simdi samimi bir durusu, AB’nin kuru-
luş ilkelerinde kavda bağlanmış evrensel 
değerler adına Avrupalı dostlarımızın 
göstermesini bekliyoruz. AB’nin felsefi 
temellerinin ne kadar sağlam, ne kadar 
objektif, ne kadar hakkaniyetli bir zemin-
de yükselmiş olduğu, inanıyoruz ki 17 
Aralık’ta tartışmaya yer bırakmayacak bir 
kesinlikle ortaya konacaktır. Aksini düşün-
mek, aksine inanmak, aksiyle karşılaşmak 
istemiyoruz. 70 milyonluk bir ülke, kırk 
yıldır kaybetmediği Avrupa idealleri hak-
kında sükût-u hayale uğratılmamalıdır. 
Dostlarımız unutmamalıdır ki tarihin 
terazisi asla şaşmaz. Ve ancak terazisi ada-
letle ve hakkaniyetle ölçenler, tarihin şeref 
salonunda ağırlanırlar.

Değerli milletvekilleri...

Umudumuz odur ki AB, kendi temelle-
rini zayıf latacak böyle bir tarihi hataya 
imza atmayacaktır. Avrupa Birliği’nin 
kendine ait iddiaları, üzerinde yer aldığı 
zemin, Türkiye konusunda takınacağı 
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tavırla test edilecektir. Bunun da öte-
sinde, Türkiye’ye ilişkin karar, Avrupa 
Birliği’nin siyasi vizyonunun, küresel 
düzeyde nasıl bir güç olmak istediğinin 
de belirleyicisi olacaktır. Avrupa Birliği, 
hakikaten çoğulcu bir yapı ise, belli ev-
rensel demokratik normlara dayalı bir 
ortaklık ise, kendi dışındaki dünyaya ve 
insanlığın bütününe dair kaygıları var 
ise, Türkiye’nin tam üyeliğine evet de-
mek durumundadır.

Bu anlamda Avrupalı dostlarımızın Tür-
kiye özelinde yürüttükleri tartışmalar, 
aslında kendilerine ilişkin bir tartışma 
olarak da değerlendirilebilir. Bizdeki 
tartışmalara gelince, şunu gözlüyorum 
ki Avrupa Birliği ekseninde içeride yü-
rütülen tartışmalar, müzakere tarihine 
kilitlenmiş durumdadır. Halbuki tartışma 
vizyonumuz belli bir tarihle sınırlanma-
malı, onun ötesine geçmelidir. Bugünden 
17 Aralık sonrasını konuşmalıyız. Ay-
dınlarımız, fikir adamlarımız, basınımız, 
sivil toplum kuruluşlarımız, 17 Aralık’tan 
sonrasını, Türkiye’nin gelecek perspekti-
fini konuşabilmelidir.

Mazisi insanlık tarihi kadar eski bu millet, 
asırlara sığmaz ki, tek bir tarihe sığsın! 
Ben buradan, milletin geleceği ile ilgili bu 
konuda bütün toplum kesimlerini kısır 
siyasi tartışmalara saplanmadan bakış açı-
mızı genişletecek tartışmalara katılmaya 
davet ediyorum. Toplum olarak bilmeliyiz 
ki, müzakerelerin hemen ya da belli bir 
sürede başlaması, her şeyin halledilmesi 
demek değildir. Demokratikleşmeden 
ekonomik yapıya, kentleşmeden tarım 

sektörünün yapısal sorunlarına, hukuk 
alanındaki problemlerden kamu yöneti-
minin rasyonelleştirilmesine kadar pek 
çok sorun gündemimizde kalmaya devam 
edecektir.

Bunlar bizim problemlerimizdir ve çözü-
mü de bizdedir, bizde olmalıdır. Gerçekçi 
bir bakış açısıyla, ortamı germeden, sağ-
lıklı düşünerek, Türkiye’nin geleceği için 
neyin hayırlı olduğunu araştırarak bütün 
meselelerimizin üstüne cesaretle gitmek 
durumundayız. Kendi irademizden başka 
sihirli değnekler aramamalıyız. Milletin 
iradesine yardımcı açılımlar yapmaya 
“evet”, lakin milletin iradesinden daha 
büyük sihirli siyasi iradeler vehmetmeye 
“hayır”, demeliyiz! Günümüz dünyasında 
her ülke bir yandan küresel işbirlikleri 
arıyor, aynı zamanda da kendi başına 
ayakta durmanın hesabını yapıyor, yap-
malıdır da.

Elbette dahil olduğumuz, müttefik olduğu-
muz, parçası olduğumuz uluslararası teş-
kilatlar olacak ve biz bulunduğumuz her 
zeminde samimiyetle ülkemizin, bölgemi-
zin ve dünyanın hayrına olanı gerçekleştir-
mek için çaba gösteririz. Ancak kimsenin 
bu ülkeyi bizim adımıza kalkındırmasını, 
problemlerimizi çözmesini, refahımızı 
arttırmasını da bekleyemeyiz. Bu ülkeyi 
kalkındıracak olan güç, bu milletin sar-
sılmaz medeniyet askı, bu ülkenin büyük 
potansiyeli, zengin tarihi tecrübesidir. Biz 
bu kimyayı bozmaz isek; bu milletin insan-
lığın geleceğinde alacağı öncü role kimse 
engel olamaz.
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Değerli kardeşlerim… aziz milletim…

Biz vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu, 
bu ülke çocuklarının ekmeği ve aşı için 
eşi görülmemiş bir diplomasiyle zirveden 
zirveye koşarken; Milletin Meclisi, halkın 
hükümeti muazzam bir enerjiyle demokra-
sinin önünü açarken, bazıları da bu stratejik 
dönemde yanlış rollere hevesleniyorlar. 
Evet bu oyun geçmişte oynandı ama, bu bü-
yük milletin aklı selimiyle sahnelenen oyun 
bitti. Duymayanlar olabilir ama, o sezon ka-
pandı. Bitmiş, tedavülden kalkmış bir oyun-
dan kimse yeni roller çıkarmaya çalışmasın. 
Kimse halkın huzurunu kıskanmasın.

Türkiye büyük demokrasi adımlarıyla bü-
tün dünyanın gündemindedir. Bu tabloyu 
gölgeleme çabaları ise beyhude çabalardır. 
Bu süreçte birileri gazete ilanlarıyla kendi-
ne iş arayabilir. Ama, gazete ilanıyla bin yıl-
lık medeniyetin, bin yıllık kardeşliğin vara 
alacağını düşünenlerin, böyle bir umuda 
kapılanların muradı bir sabotajla medyada 
haber olmaksa, evet haber olabilirler. Ama 
unutmayalım ki, yel kayadan ne koparabi-
lirse onların hisselerine düşecek olan da 
o kadardır. Bakınız; iki yıllık iktidarımız-
daki demokratik düzenlemelerle halkın 
vicdanında yara açan tartışma konularının 
hemen hepsini rafa kaldırdık.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı olarak 
her attığımız adımda şu hassasiyeti özenle 
korumaya çalıştım: Demokrasi ve hukuk 
şemsiyesinin dışında bir tek vatandaşım 
kalırsa onun acısını yüreğimde hissede-
rim. Şimdi soruyorum, milletin yeniden 
tesis ettiği bu huzuru kıskanmak, bu mut-

luluğu gölgelemek kimin yararındadır? 
Yediden yetmişe halkımızın çok iyi anla-
dığı üslubumuzu değiştirmeden bir kez 
daha hatırlatıyorum ki: “Arefe günü yalan 
söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar.” 
Ülkemize bir katkımız olacaksa, ülkemizi, 
kendimizi küçük düşürecek sözler söyle-
meyelim, varın birbirimizin yüzüne baka-
cağımız sözler söyleyelim. Hiçbir vicdanın 
kabul etmeyeceği, yarın mahcup olacağı-
mız sözlerden sakınalım.

Bu ülke bizim; biz, hepimiz bu ülkenin, Tür-
kiye Cumhuriyetinin vatandaşlarıyız. Vatan-
daşlık haklarımız, hukukumuz... demokrasi-
nin, hukuk devletinin güvencesindedir. Evet, 
yakın zamanlara kadar, yüreklerde yara açan 
çok sözler sarf edildi. Ama o sözler, o fiiller 
milletin vicdanında mahkum oldular. Daha 
önce de ifade ettiğim gibi; hangi vicdanla bu 
aziz milleti, bu coğrafyanın ruhuna, hamu-
runa, birikimine yedi kat yabancı örneklerle 
mukayese etmeye kalkıyorlar. 

Allah aşkına sorarım size, bu hazme-
dilebilir bir şev midir? Ülkemin hangi 
şehrinde, hangi köyünde hangi vatanda-
şımın meselesini hangimiz yüreğimizde 
hissetmiyoruz ki, bizim ülkemiz haksızca 
başkalarıyla kıyaslanıyor? Bu yanlış he-
saplar, Türkiye’de ahenk içinde birbiriyle 
kaynaşmış, aynı kaderi, aynı tasavvuru 
paylaşmış, birlik içinde yaşayan, ekmeği-
ni aşını paylaşan, aynı türküleri söyleyen 
insanımıza reva mıdır? Aynı ecdada, aynı 
hissiyata sahip olan bu aziz milleti, hangi 
tarihi, sosyolojik, coğrafi, siyasi ölçüyle, 
hangi vicdan terazisiyle birbirinden ayıra-
bilirsiniz? Keza, bin yıl önce inşa edilen bu 
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binayı sarsacak, bin yıl içinde kaynaşan bu 
terkibi bozacak bir hayali nasıl kurulabi-
lir, bu hayale kimi inandırabilirsiniz? Hiç 
kimseyi, evet hiç kimseyi.

Aziz milletin temsilcileri olarak buradan 
bir kere daha ilan ediyoruz: Demokratikleş-
me adımlarımızı istismar etme cüretinde 
bulunarak, bu devletin rejimini, anayasal 
düzenini, üniter yapısını, laik-demokratik-
sosyal bir hukuk devleti olmasını, sosyal 
barışını, birlikte yaşama iradesini “sulan-
dırmaya” çalışmak, bu milletin tüm fert-
lerine tek tek ve milletin varlığına topluca 
“siyasi suikast”e yeltenmek demektir. Bu 
milleti, din milliyetçiliği, bölge milliyetçi-
liği ya da etnik milliyetçilikle birbirinden 
ayırmaya çalışanlar “siyasi suikast’lerinin 
bu milletin çelik iradesi karşısında darma-
dağın olacağını bilmelidirler.

Kendi siyasi konforları adına bu milletin 
huzurunu bozmak isteyenler bilsinler ki, 
etle tırnak birbirinden ayrılmaz. Devletiy-
le, milletiyle, rejimiyle, üniter yapısıyla, 
anayasal düzeniyle, demokratik cumhu-
riyetiyle ve sosyal barışıyla bu ülke aynı 
ruh köküyle yoğrulmuştur ve aynı ışığa 
yürümektedir. Ve herkes bilsin ki, din mil-
liyetçiliği, bölge milliyetçiliği ve etnik mil-
liyetçilik adına üretilen siyasetlerin “son 
kullanma tarihi” geçmiştir. Aziz milletimiz 
bu siyaset biçimlerinin “siyasi kanserojen” 
madde taşıdığını çok iyi bilmektedir.

Değerli kardeşlerim…

Bize düşen hakkaniyet ölçüsünü elden 
bırakmamak, her ne yapıyorsak hukuka, 

adalete riayet etmektir. Bize düşen, bu 
büyük ülkenin bütünlüğünü gözden kaçır-
madan yolumuza devam etmektir. Avrupa 
Birliğinden doğru bir karar vermesini bek-
liyoruz. Ve biliyoruz ki çıkacak karar ne 
olursa olsun kazanan Türkiye’dir. Yaşasın 
devletimizin bekası, yaşasın milletimizin 
selameti, yaşasın Türkiye, her şey Türkiye 
için!
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Partimizin değerli mensupları… kıymetli 
arkadaşlar… Sözlerime başlarken hepi-
nizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 
İstanbul İl Teşkilatımızın düzenlediği bu 
toplantının ülkemize ve partimize hayırlar 
getirmesini diliyorum. Ben bugün sizlerle 
daha ziyade mahalli idarelere, şehir yö-
netimine bakışımızla ilgili bazı hususları 
paylaşmak istiyorum. 

Mahalli idareler, belediyeler, bugünün 
demokratik yönetim anlayışı içinde gide-
rek artan bir önem kazanmaktadır. Esas 
itibarıyla mahalli idarelerin gerçekleştir-
mesi gereken fonksiyonlar arasında iki 
husus ön plana çıkmaktadır. Bunlardan 
biri, daha demokratik bir yönetim tarzı-
na ulaşılması, diğeri ise daha etkin, daha 
verimli işleyen bir yönetimin gerçekleş-

AK Parti Istanbul Il Başkanlığı 
Kızılcahamam Toplantısı

Ankara | 26 Aralık 2004 
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tirilmesidir. Hemen herkesin üzerinde 
uzlaştığı nokta, hizmetlerin sunumunda 
demokratikliğin ve etkinliğin sağlanması 
için mahalli idarelerin daha elverişli bir 
zemin oluşturduğu yönündedir.

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi, Türkiye’de de mahalli idare-
lerin güçlendirilmesine yönelik tartışmalar 
uzun yıllardır önemli bir gündem maddesi 
olarak devam edegelmiştir. Ancak, tarihi 
zemine ve yerleşikliğe sahip merkeziyetçi 
devlet geleneği ve bu geleneğin ürettiği 
zihnî yapı, idare sistemimizin yeniden ya-
pılandırılması ve mahalli idarelerin sistem 
içindeki ağırlığının artırılması istikame-
tindeki gayretlerin bugüne kadar neticeye 
ulaşmasını engellemiştir. Merkeziyetçi ge-
lenekten kaynaklanan bu zihnî yapı içinde 
mahalli idarelere hep şüphe ile bakılmıştır. 
Mahalli idareler, uzun yıllar merkezi ida-
renin merkez dışındaki uzantıları şeklinde 
algılanmış, mahalli idarelerin aslî vasfı olan 
malî ve idarî özerklik bakımından sınırlı 
birimler olarak kalmışlardır.

Aslında mahalli idarelere güvensizlik, 
topluma karşı beslenen güvensizliğin bir 
yansımasıdır. Bütünüyle güvenlik zemi-
nine hapsolmuş bir yönetim anlayışı ve 
onun ürettiği idarî pratikler, merkeziyetçi 
kontrolü öncelikli hale getirmiş, toplumun 
idarî süreçlere katılarak tercihlerini dillen-
dirmesini engellemiştir. Yaşanan bu süreç, 
mahalli idareler açısından da çeşitli olum-
suzlukları beraberinde getirmiştir. Mer-
keziyetçi geleneğin ve merkezi idarenin 
problemleri mahalli idarelere de sirayet 

etmiş, mahalli idarelerin olgunlaşması, re-
şit bir nitelik kazanmaları mümkün olma-
mıştır. Hemşehrilerle, şehir sakinleriyle 
sağlıklı bir bütünleşme sağlayamamışlar, 
onların yönetim sürecine katılımını temel 
bir gereklilik olarak kavrayamamışlardır. 
Bunun yanında, yerel siyaset de şehirdeki 
rantın paylaştırılması gibi dar bir zeminde 
yürütülmüş, mahalli idareler, şehir kimliği 
ve şehir dokusu esasında bir şehirlilik bi-
linci üretememişlerdir. Şehre bir medeni-
yet perspektifinden bakamamışlardır.

Değerli arkadaşlar…

İşte bizim gerek Kamu Yönetimi Reformu 
Temel Kanun Tasarısı ile gerek Belediye-
lere ve Büyükşehir Belediyelerine ilişkin 
kanun düzenlemeleriyle yapmaya çalıştı-
ğımız, hem merkezi idarenin hem de ma-
halli idarelerin fonksiyonlarını demokra-
tik bir idarenin gereklerine uygun olarak 
yeniden düzenlemek ve süreç içinde idari 
yapımıza hakim olan zihniyeti dönüştür-
mektir. Hepinizin malumudur ki, kanuni 
düzenlemeler belli bir zihni yönelişin 
ürünüdür. Bahsi geçen kanunlar, devlete, 
siyasete, ekonomiye, topluma bakışımızla 
doğrudan alakalıdır.

Bizim bakış açımıza göre merkezi idarenin 
üstleneceği hizmetler, esas olarak, devletin 
asli fonksiyonlarıyla ilgili hizmetler olma-
lıdır. Bunun dışında kalan mahalli nitelikli 
ve mahallinde görülmesi mümkün bütün 
hizmetler, mahalli idareler tarafından 
yerine getirilmelidir. Böylelikle hem daha 
demokratik hem de daha verimli bir dev-
let ve yönetim yapısının ortaya çıkacağına 
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inanıyoruz. Bugün hem dünyadaki geliş-
meler hem de bizim çalışmalarımız sonu-
cunda “kamu hizmeti” kavramı ciddi bir 
mahiyet değişimi geçirmektedir. 

Kamu hizmeti, bu hizmeti kullananlardan 
ve onların tercihlerinden ayrı mütalaa 
edilmemektedir. Kalitesi ve sunum şekli 
tek taraflı olarak kamu otoriteleri tarafın-
dan belirlenen, vatandaş tercihlerini dış-
layan kamu hizmeti anlayışı geçerliliğini 
yitirmiştir. Bu sebeple demokratik katılım 
bakımından daha uygun bir coğrafi alana 
tekabül eden mahalli idarelerin kamu 
hizmetlerinin yürütülmesindeki ağırlığı 
ve önemi artmaktadır. Bunun da ötesinde, 
mahalli ihtiyaçları kavramada, bu ihtiyaç-
lara uygun hizmet ölçülerini belirlemede 
mahalli idarelerin daha rasyonel hareket 
edebileceği aşikardır.

Değerli arkadaşlar…

Ancak, bu çerçevede şunu hemen ifade et-
meliyim ki, mahalli idareler kendiliğinden 
demokratik yapılar şeklinde algılanmama-
lıdır. Türkiye’nin tarihi tecrübesi de bunu 
açıkça göstermektedir. Mahalli idarelerin 
demokratik vasıf larının tebarüz etmesi, 
ancak demokratik süreçleri işletmeleriyle, 
toplum katılımına imkan veren mekaniz-
maları açık tutmalarıyla mümkündür. 
Tabii bu durum esaslı bir zihniyet deği-
şikliğini gerektirmektedir. Demokratik 
belediyecilik anlayışı yanında, bir şehre 
ait olmanın bilincini geliştirmemiz, şehri 
bütün unsurlarıyla yaşayan canlı bir orga-
nizma gibi görmemiz gerekir.

Yaşayan canlı bir organizma olarak şehrin 
sahiplerini, yani şehir halkını yönetim ve 
karar sürecinin en önemli unsuru olarak 
görmediğimiz müddetçe, demokratik bir 
belediyeciliği hayata geçirmemiz müm-
kün değildir. Bunun için biz, 28 Mart Ma-
halli Seçimlerinin gecesinde kendimizi 
ve belediye başkanlarımızı bağlayacak 
şekilde, belediye başkanlarımızın bütün 
şehir halkının belediye başkanı olacağını, 
bütün hemşehrilerini kucaklayacaklarını, 
şehir zemininde azami bir demokratik or-
tam tesis edeceklerini taahhüt ettik.

Sizlerle birlikte bu taahhüdümüzün sonu-
na kadar arkasındayız. Mahalli yöneticile-
rimize düşen en önemli görevlerden biri, 
her şehrin bir ruhu, bir kimliği olduğunu 
bilmek ve bu ruha, bu kimliğe uygun dav-
ranmaktır. Şehir, içinde yaşayan insanlar-
la, tarihi dokusuyla, gelecek perspektifiyle 
bir medeniyetin göstergesidir. Şehirler, 
medeniyetin gerçek mekanıdır. Medeni-
yetler, onları var eden şehirlerle kaimdir. 
Medeniyetin kadim değerleri, ancak şehir-
de hayat bulur.

Değerli arkadaşlar…

İstanbul’u anlamadan bizim medeniye-
timiz anlaşılabilir mi? İstanbul’u sevme-
den bizim medeniyetimiz sevilebilir mi? 
İstanbul’a bakmadan medeniyetimizin 
kadim değerleri görülebilir mi? İstanbul, 
bu ülkenin kalbidir, ruhudur. Bütün bun-
ların ötesinde, İstanbul bir dünya şehridir; 
Türkiye’nin dünyaya bakan yüzüdür. Küre-
sel siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin 
yoğunlaştığı ana merkezlerden biri olarak 
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İstanbul’un vizyonu, Türkiye’nin vizyonu-
nun da belirleyicisidir. Dolayısıyla başta 
belediye başkanları olmak üzere İstanbullu 
yöneticilerin sorumluluğu çok büyüktür.

Belediyecilik anlayışımızın, siyaset anla-
yışımızın, ülkeye, topluma bakışımızın, 
medeniyet kavrayışımızın en güzel, en 
ince, en rafine örneklerini ortaya koymak 
onların sorumluluğundadır. Sizlerden 
beklentim, bu sorumluluğun ağırlığını sü-
rekli omuzlarınızda hissetmenizdir. Bütün 
belde sakinlerinin size emanet olduğunu 
asla unutmamalısınız. Şehir üzerinde 
bütünlüklü bir bakış geliştirmeniz, her 
mahalleyi, her meydanı, her sokağı kendi 
eviniz gibi hissetmeniz, şehir halkının bü-
tününü kucaklamanız, onların dertleriyle, 
sıkıntılarıyla hemhal olmanız özel bir 
önem arz etmektedir.

Adaletli olmak, adil davranmak en önemli 
gücünüzdür. Böyle bir yöneticilik tavrı 
geliştirmenizin temel yolu, toplumun katı-
lımını teşvik etmek, kanunen belirlenmiş 
toplumsal katılım mekanizmalarını aşan 
pratikler geliştirmektir. Başarınızı tayin 
edecek olan, sivil toplum kuruluşlarıyla, 
meslek odalarıyla, mahalle muhtarlarıyla, 
kanaat önderleriyle sürekli bir irtibat için-
de olabilmeniz, karar süreçlerine katılım-
larını özendirebilmeniz, yani şehrin yöne-
timinde kolektif aklı harekete geçirebilme 
kapasitenizdir.

Değerli arkadaşlar…

Şunu da ifade etmek durumundayım ki, 
Türkiye siyasetinde başarılı ve kalıcı olma-

mız, İstanbul’da elde edeceğimiz başarı ile 
yakından alakalıdır. Hepimiz biliyoruz ki, 
İstanbul’da var olamayan bir siyasi parti, 
Türkiye’de de var olamaz. İstanbul, Tür-
kiye siyasetinin temel eğilimlerini ve de-
ğişim yönünü tayin eden esas merkezdir. 
Bu manada yapacağınız işler, Parti olarak 
çıktığımız yolculuk açısından da hayati 
bir değer taşımaktadır. Sözlerime son ve-
rirken hepinizi İstanbullu olma bilincini 
taşımada daha hassas olmaya davet ediyor 
ve muhabbetle selamlıyorum. Allah yar-
dımcınız olsun.
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Değerli arkadaşlar.. .  değerli misafir-
lerimiz... Sevgili medya mensupları... 
Türkiye’yi aydınlık yarınlarına biraz daha 
yaklaştıracağına inandığımız yeni bir yılda 
hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyo-
rum. 

2005 yılının ülkemize, milletimize ve in-
sanlığa hayırlar ve bereketler getirmesini 

temenni ediyorum. İnşallah önümüzde 
açılan bu yeni dönem, geçen iki yıl içinde 
atılan temeller üzerinde sağlam binalar 
yükselttiğimiz, geleceğin güçlü ve müref-
feh Türkiye’sini artık yavaş yavaş şekillen-
dirmeye başladığımız bir dönem olacaktır. 
Türkiye’ye büyük bir değişim dinamizmi 
aşılayan AK Parti siyaseti, inanıyorum ki 
önümüzdeki bu dönemde milletine layık 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 4 Ocak 2005 
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olma uğrunda gösterdiği büyük gayret ve 
fedakarlıkların semeresini de açık ve net 
olarak almaya başlayacaktır.

Geçen iki yıl içinde ekonomide sağladığı-
mız kazanımlarla, üretimde, refah seviye-
sinde, yeni istihdamda, yeni yatırımlarda, 
dünyayla entegrasyonda ve dış ticarette 
elimizi fazlasıyla güçlendirmiş durumda-
yız. Yine geçen iki yıl içinde demokrasi 
ve özgürlükler konusunda alınan mesafe, 
Türkiye’yi medeni dünyaya taşımakla 
kalmayacak, barış ve demokrasi perspekti-
fimizi de dünyanın örnek alacağı bir sevi-
yeye taşıyacaktır.

Değerli arkadaşlar…

Geçen iki yıl içinde elde edilen kazanımlar 
sonrasında bugünün gençleri, kafalarında 
yarınların güçlü, gelişmiş ve buna karşılık 
hakkaniyet duygusundan asla ayrılma-
yacak olan bir Türkiye hayalini kurmaya 
başlamışlardır. Bugünün çocukları, bilgi 
toplumunun açılımlarıyla büyütecekleri 
birikimlerini nasıl bütün bir insanlığın 
yararına sunabileceklerinin heyecanını 
duyuyorlar. Onların bu heyecanı bizim 
heyecanımızdır. Onların gözlerinde gördü-
ğümüz ışık, Türkiye’nin geleceğini, mille-
timizin geleceğini, insanlığın yarınlarını 
aydınlatacak olan ışıktır.

Bu millet, tarihin çağırdığı ufuklara koşar 
adım ilerlemeye, gür bir ırmak olarak yeni 
bir medeniyet mecraına akmaya mukte-
dirdir, hazırdır. Bu inanç, bu cesaret, bu 
azim, ülkesini seven her bir insanımızda 
fazlasıyla mevcuttur. Bu iyimser duy-

gularla yeni yıla başlıyor, bu iyimserliği 
paylaşmak yerine kırmayı, bu milletin 
heyecanını azaltmayı kendine hayat tarzı 
olarak seçmiş olanları da akıl ve sağduyu 
ile hareket etmeye çağırıyorum.

Değerli arkadaşlar…

İktidara geldiğimiz günden itibaren eko-
nomide çok sevindirici, çok özlediğimiz, 
yıllardır hasretini çektiğimiz olumlu geliş-
melere hep birlikte şahit olduk. Bu ülkenin, 
bu insanların değişmez kaderi gibi görünen 
sorunlar Allah’ın izniyle tek tek çözüldü, 
çözülmeye de devam ediyor. 2002 ve 2003 
yıllarında ekonomimizdeki gelişmeler için 
“tarihi başarı”va “rekor” tanımlamalarını 
kullandık. Enf lasyonda, büyümede, dış 
ticaret hacminde, faizlerde ve daha bir çok 
göstergede hedeflerimizi aştık. Kimi zaman 
son on yılların, kimi zaman ise cumhuriyet 
tarihinin rekorlarını kırdık.

Ama değerli arkadaşlarım, bunları hiçbir 
zaman yeterli görmedik, hiçbir zaman 
“tamam, burada duralım” demedik. Bizim 
iktidarımızla birlikte ekonomimize hakim 
olan dinamizm, heyecan ve bereket, 2005 
yılında da olanca hızıyla devam ediyor. 
Bakınız, bugün 2005 yılının 4. günün-
deyiz; 4 gün içinde ekonomide yine üst 
üste sevindirici, yine tarihi ve yine rekor 
düzeyde gelişmeler kaydettik. 2005 yılına 
da, geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi tam bir 
coşkuyla, tam bir motivasyonla başladık, 
öyle de sürdüreceğiz inşallah.

Biliyorsunuz, dün Devlet İstatistik Enstitü-
sü, Aralık ayı ve 2004 yılı enflasyon gerçek-
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leşmelerini açıkladı. Aralık ayında enflas-
yon, TÜFE’de yüzde 0.45 (binde kırkbeş), 
TEFE’de ise yüzde 0.13 (binde onüç) olarak 
gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 2004 yılın-
da TÜFE’de yüzde 9.32, TEFE’de yüzde 
13.84 olmuştur. Bu oranlarla Türkiye, kimi 
rivayetlere göre 35 yıl kimine göre de 33 
yıl aradan sonra ilk kez bu kadar düşük ve 
tek haneli enflasyon oranlarıyla tanışmış-
tır. Enflasyonda bir kez daha hedeflerin 
altında kalınmış, beklentilerin ötesinde 
bir oran tutturulmuştur. Bu demektir ki, 
1960’tan sonra doğanların, hiç birisi tek 
haneli enflasyon dönemlerini yaşamamış-
lar veya hatırlamıyorlar. Bu bir rekor değil 
de nedir?

Kaldı ki, halkımızın temel ihtiyaçlarına 
baktığımızda, fiyat artışlarının ortalama 
enflasyonun bile altında olduğunu görüyo-
ruz. Gıdada yıllık artış yüzde 5.6, giyimde 
yüzde 1.3, ev eşyasında ise sadece binde 2 
olmuştur. Türkiye için yüksek ve belirsiz 
enflasyon dönemi artık geride kalmıştır. 
Bu yıl hedefimizi yüzde 8 olarak ilan et-
tik, önümüzdeki yıl yüzde 5, ardından da 
inşallah yüzde 4 oranını yakalayacak ve 
enflasyon defterini de böylece kapatmış 
olacağız.

Değerli arkadaşlarım...

Biliyorsunuz, yeni yıla Yeni Türk Liramız-
la girdik. Enflasyonda elde ettiğimiz bu 
başarıları, paramızdan sıfırları atarak, 
paramıza hem ulusal, hem de uluslararası 
itibarını iade ederek adeta perçinledik. 
Geçtiğimiz üç gün içinde gördük ki, hal-
kımız Yeni Türk Lirası’nı benimsemiş, sa-

hiplenmiş ve coşkuyla, heyecanla, sevinçle 
yeni para birimini kullanmaya başlamıştır. 
YTL’ye geçiş operasyonu hiçbir aksaklığa 
sebebiyet vermeyecek şekilde başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Artık bundan sonra 
YTL’nin sahibi halkımızın kendisidir. Yıl-
lardır milyonlarla, milyarlarla hesap yap-
mak zorunda kalan, bol sıfırlı işlemlerde 
zorluk çeken halkımız, adeta yükünden 
kurtulmuş, rahatlamış, ferahlamıştır. Alış-
verişlerde, hesaplamalarda, işlemlerde 
küçük aksaklıklar olabilecektir, bu kadar 
büyük bir operasyonda bunların olması 
gayet tabiidir.

Ancak ben burada halkımıza önemli bir 
çağrı yapmak istiyorum: Enf lasyonla 
mücadele zor bir süreçti, elhamdülillah 
alnımızın akıyla bu mücadeleyi başardık, 
enf lasyonu tek haneli oranlara çektik. 
Türk Lirası’ndan sıfır atmak bir hayaldi, 
bu hayali de gerçekleştirdik, Türkiye’ye 
yaraşan bir para birimini tedavüle soktuk. 
Ama asıl iş, asıl mücadele aslında şimdi 
başlamaktadır. Enflasyonda elde ettiğimiz 
bu başarı, paramıza iade ettiğimiz bu itiba-
rın, bu değerin korunması çok daha büyük 
önem arz etmektedir. Halkımız Yeni Türk 
Lirası’na, özellikle de Yeni Kuruşlara sahip 
çıkmalıdır. Kuruşlarımızın kullanımı yay-
gınlaştırılmalı, kolaya kaçılmamalı, hesabı 
zor, karışık, karmaşık demeden kuruşları-
mız kullanılmalıdır.

Yine halkımızdan bir ricam da, yuvarla-
malara karşı son derece duyarlı olmaları 
yönünde olacaktır. Hem enflasyonu koru-
mak, hem de paramızı korumak için bu va-
tandaşlık görevini mutlaka yerine getirme-
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miz gerekiyor. Vatandaşlarımız çift etiket 
uygulamasına dikkat etsinler, keyfi olarak 
fiyat artıranlara karşı da haklı tepkilerini 
çekinmeden ortaya koysunlar. Ancak bu 
şekilde kazanımlarımızı koruyabiliriz. 
Ancak bu şekilde enflasyonu dizginleyebi-
liriz. Bu hassasiyeti gösterirsek, milyonlar, 
milyarlar bizim için hep nostalji olarak ka-
lır. Bu duyarlılığı gösterirsek, yüzde 130, 
yüzde 50, yüzde 30 oranlarındaki enflas-
yon yalnızca acı bir hatıra olarak kalır.

Değerli arkadaşlarım...

Ekonomimizde 2005 yılının ilk günlerinde 
kaydettiğimiz diğer bir sevindirici haber 
ise faiz oranlarına ilişkin olmuş, yine 
orada da yeni bir rekora imza atılmıştır. 
Seçimlerden hemen önce, Ekim 2002 ba-
şında yüzde 70.6 olan iç borçlanma faiz 
oranları, dün akşam itibariyle yüzde 19.85 
seviyesine düşürülmüş, böylece uzun bir 
aradan sonra ilk kez faiz oranları yüzde 
20’nin altını görmüştür. Bu konuda, mil-
letçe topyekün bundan sonraki hedefimiz 
reel faiz oranlarını öncelikle % 10’nun 
altına çekmek, daha sonrada % 5’lere 
6’lara indirmektir. Yine İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsamız da yeni yıla bütün bu 
sevindirici gelişmelerin ışığında girerek 
tarihinin rekor seviyelerini yakalamış, 25 
bin seviyesi aşılmış ve dün akşam itibariy-
le 25.445 seviyesine ulaşılmıştır.

2005 yılının bu ilk günlerinde bir başka 
sevindirici haberi de dış ticaret rakamla-
rımızdan aldık. 2004 yılında ihracatımız, 
bir önceki yıla göre yüzde 30’un üzerinde 
artarak 60 milyar doları geçmiş, böylece 

Cumhuriyet tarihimizin yeni bir rekoru 
daha kırılmıştır. 2003 yılında dünyanın 
en büyük 26. ihracatçı konumuna yükse-
len Türkiye, 2004’e ilişkin bu rakamlarla 
sıralamada daha da ön sıralarda yerini 
alacaktır.

Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki ay-
larda bu ve benzeri sevindirici gelişmeleri 
sıkça yaşayacağımızı umut ediyorum. Ör-
neğin büyümede yeni bir rekor bekliyoruz, 
OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 
ülke konumumuzu bu yıl da sürdüreceğiz. 
Yine yıl içinde işsizlikle mücadele, doğru-
dan uluslararası yatırımlarda artış, kamu 
borç stokunun GSMH’ya oranında düşüş 
gibi alanlarda da sevindirici göstergeler 
elde edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım...

Hükümet olarak 2005 yılı için hem as-
gari ücrette hem de emekli maaşlarında 
önemli artışlar gerçekleştirdik. Burada 
hedefimiz az maaş alanın maaşına çok, 
çok maaş alanın maaşına nispeten az artış 
yaparak ücretler arasındaki makası da-
raltmaktır. Bildiğiniz gibi daha önce SSK 
ve Bağ-Kur emeklilerine 2005 yılında altı 
aylık dönemler itibariyle “yüzde 6 artı 6” 
olarak artış yapacağımızı açıklamıştık. 
Daha sonra imkanlarımızı zorlayarak bu 
oranları yüzde 6-8 arasında kademelendir-
dik. Buna göre, 200 milyon liranın altında 
aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 
aylığına Ocak ayında yüzde 8, Temmuz 
ayında yüzde 8 oranında artış sağlamış 
olduk. 201 milyonla mevcut asgari ücret 
tutarı olan 318 milyon lira arasında aylık 
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alanlara, anılan aylarda yüzde 7’şer, 318 
milyon liranın üzerinde aylık alanlara da 
yüzde 6 artı yüzde 6 oranında zam yapıla-
cak. Bu şekilde 200 milyon liranın altında 
aylık alan emekliye yıllık kümülatif bazda 
yüzde 16.6, 201-318 milyon lira arasında 
aylık alanlara yüzde 14.5, 318 milyonun 
üzerinde aylık alanlara da yüzde 12.4 ora-
nında zam yapılmış olacak.

Biz elimizden gelenin en fazlasını çalışan-
larımızla, emeklilerimizle paylaşmak için 
gayret gösteriyoruz. Çok daha iyi, çok daha 
müreffeh günler bizi bekliyor, bundan hiç-
bir vatandaşımızın şüphesi olmasın. 

Değerli arkadaşlarım…

Geride bıraktığımız üç gün içinde elde 
ettiğimiz bu başarılara ben bugün burada 
iki önemli müjdeyle katkıda bulunmak 
istiyorum. Birincisi; çiftçi ve esnafımızın 
kredi faizlerini düşürüyoruz. İkincisi de, 
daha önce 36 ilimiz için başlattığımız teş-
vik uygulamasını genişletiyor, 13 ilimizi 
daha teşvik kapsamına sokuyoruz.

Bilindiği gibi 2000 ve 2001 krizlerinden 
en çok etkilenen kesim çiftçi ve esnaf 
kesimimiz olmuş, özellikle faizlerin çok 
yükselmesi nedeniyle bu kesim borçları-
nı ödeyemez hale gelmişti. İktidara gelir 
gelmez ilk uygulamalarımızdan biri de bu 
kesimi rahatlatmak, traktörünü yeniden 
çalıştırmasını, kepenklerini açmasını sağ-
lamak olmuştur. Öncelikle vergi ve kredi 
borçları yeniden yapılandırılmış, çiftçimiz 
ve esnafımız kapısındaki haciz derdinden 
kurtarılmıştır. Arkasından da yine bu iki 

kesim için uygun faizlerde kredi uygula-
maları başlatılmış, kredi faizleri tedricen 
düşürülmüş, çeşitleri artırılmış, böylece 
tarım ve ticaret kesimine büyük destekler 
sağlanmıştır. 2002 yılı sonunda, Ziraat 
Bankasının 227 Trilyon TL olan Tarımsal 
kredi hacmi, 2004 yılı sonunda 1 katrilyon 
76 trilyona çıkmıştır. Geçen yıl çıkardığı-
mız Kararname ile ilk defa çiftçilerimize 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif-
leri aracılığıyla düşük faizli kredi imkanı 
getirilmiştir. Bu uygulama ile tarımsal 
üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve ka-
litenin artırılması amaçlanmıştır. 

Bu uygulamaya söz konusu desteği daha 
da artırarak bu yıl da devam edeceğiz. Bu 
yılki uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu 
Kararı imzaya açılmıştır. Bu kararname 
çerçevesinde çiftçilerimize işletme ve 
yatırım faaliyetlerinde kullanacakları 
krediler için uygulanacak faiz oranı, kre-
di konularına göre yüzde 10.4 ile yüzde 
19.5 arasında olacaktır. Faiz hadlerinde 
beklediğimiz düşüşler devam ettikçe çift-
çilerimize uygulanacak faiz oranları da 
düşürülecektir. Buraya dikkatinizi çekmek 
istiyorum: İktidara geldiğimizde yüzde 59 
olan zirai kredi faiz oranları uyguladığımız 
tutarlı politikalar sonucunda yüzde 28’e 
kadar indirilmişti. Şimdi de bu oran daha 
da aşağıya çekerek, yüzde 10.4 ile yüzde 
19.5 aralığına çekiyoruz.

Çiftçilerimize yönelik bu kredilerin sadece 
faiz oranlarını iyileştirmekle kalmıyor, 
aynı zamanda vadeleri de uzatıyoruz. İş-
letme kredileri için geçen yıl en fazla 12 ay 
olan vade bu yıl 18 aya çıkartılıyor, yatırım 
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kredilerinde de vade 3 yıldan 5 yıla yüksel-
tiliyor. Benzer şekilde, Halk Bankası eliyle 
esnafımıza da çok önemli destekler sunu-
yoruz. 2002 yılında kooperatif lerimizin 
kullandığı kredi miktarı 153 trilyon 882 
milyar TL iken, Kasım 2004 itibariyle bu 
miktar 1 katrilyon 164 trilyon TL’ye çıka-
rılmıştır. Banka tarafından kooperatiflere 
uygulanan faiz oranı ise, 2002 sonunda 
yüzde 52 seviyesinde iken, 2003 sonunda 
yüzde 30’a ve ardından da 2004 sonunda 
yüzde 25 seviyesine çekilmiştir.

Biz bunu da yeterli görmedik ve tıpkı çift-
çilerimiz gibi esnaf kesimimiz için de faiz-
lerde önemli ölçüde indirimi bugün ger-
çekleştiriyoruz. Halk Bankası aracılığıyla 
esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılacak 
destekli kredilerin faiz oranı, yine aynı Ba-
kanlar Kurulu Kararnamesiyle, yüzde 18 
seviyesine çekilmiştir. Kesinti ve blokajlar 
dikkate alındığında kredinin esnafımıza 
maliyeti sadece yüzde 19,5 olacaktır. Böy-
lece esnafımız için 2002 sonunda yüzde 
52 olan kredi faiz oranı da, bugün itibariy-
le yüzde 19,5’e çekilmiştir. 

Bu uygulamalar, Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Halk Bankasının 
mali bünyelerine herhangi bir yük getir-
memektedir. Söz konusu kredilere uygu-
lanacak düşük faiz oranları ile cari kredi 
faiz oranları arasındaki fark bütçeden 
ilgili kuruluşlarımıza ödenecektir. Buna 
ilişkin ödenekler de 2005 yılı bütçesine 
konulmuş bulunmaktadır. Böylece, ya-
pılan desteklemeler hem doğrudan büt-
çeden aktarılarak şeffaflık sağlanmakta, 
hem de bankaların mali bünyelerinin 

zarar görmemesi sağlanmaktadır. Çiftçi 
ve esnafımız için gerçekleştirdiğimiz bu 
kredi indirimlerinin bu kesimlere hayırlı 
olmasını diliyorum.

Bildiğiniz gibi daha önce 36 ilimizde 
teşvik uygulaması başlatmış, gelir ver-
gisi stopajı, sigorta primi işveren payı, 
enerji desteği ve bedelsiz arsa tahsisi 
konularında yatırımları teşvik etmiştik. 
Mevcut 36 ilimize 13 il daha ekleyerek bu 
teşviklerden yararlanacak il sayısını 49’a 
çıkartıyoruz. Bu iller belirlenirken, Dev-
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 
2003 yılı için hesaplanan sosyo-ekonomik 
gelişmişlik sıralamasına göre endeks de-
ğeri eksi olan illeri esas alıyoruz. Teşvik 
tedbirlerinden faydalanacak olan ilave 13 
ilimiz; Artvin, Çorum, Elazığ, Kahraman 
Maraş, Karaman, Kastamonu, Kilis, Kü-
tahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Trabzon ve 
Tunceli illerimiz olacaktır. Bu yeni teşvik 
uygulamamızın da hem bu illerimize, 
hem de ülkemiz geneline hayırlı olmasını 
diliyorum.

Her zaman belirttiğim gibi, bugün, 2005 
yılının bu ilk grup toplantısında bir kez 
daha altını çizerek ifade etmek istiyo-
rum. Elde ettiğimiz bu başarılar, bu tarihi 
seviyeler, bu rekor göstergeler bizi asla 
rehavete, şımarıklığa, gevşemeye sev-
ketmeyecek, tam tersine kararlılığımız, 
disiplinimiz artarak devam edecektir. 
Türkiye için, Türkiye ekonomisi için daha 
yapacağımız çok iş var. İnşallah yaşataca-
ğımız çok daha fazla sevinçler var. Bunla-
rı da yaşayarak hep birlikte göreceğiz.
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Değerli arkadaşlarım...

Göreve geldiğimiz ilk günden beri dünya 
ile bütünleşmek, bölgemizdeki ve dünya-
daki olaylara aktif bir barış diplomasi ile 
çareler aramak, Türkiye’nin büyüklüğüne 
yaraşır bir vizyon geliştirmek konusunda-
ki kararlılığımızı ifade ettik. Tarafı olduğu-
muz bütün uluslararası meselelerde tarzı-
mız, duruşumuz, mesajımız açık ve nettir. 
Türkiye dünyaya karşı karnından konuşan 
bir ülke değildir, olmayacaktır.

Bizim inancımıza göre ne kadar karmaşık 
olursa olsun, bütün uluslararası mesele-
lerde hakkaniyetli bir çözüme açılacak bir 
kapı bulunabilir. Biz daima o kapının ara-
yışı içinde olacağız ve iki yıldır olduğu gibi 
bu iyi niyetli yaklaşımımızın meyvelerini 
de alacağız.

Günümüz dünyasında artık uluslararası 
meselelerden tarafların anlı şanlı zaferler-
le çıkması mümkün değildir. Ancak bütün 
tarafları tatmin edecek uzlaşma noktaları 
yakalamak mümkündür. Bizim arayışımız 
bütün tarafların kazanacağı hal çarelerine 
ulaşmaktır. Çevremizde meydana gelen 
her gelişmeye bu gözle, bu perspektif le 
bakıyoruz. Yanı başımızdaki yangınlara 
duyarsız kalmak, bana dokunmayan yı-
lan bin yaşasın deme lüksümüz yoktur. 
Coğrafyamız itibariyle yoktur, tarihimiz 
ve medeniyetimiz itibariyle yoktur, milli 
menfaatlerimiz itibariyle yoktur.

Bütün bu koordinatlar, Türkiye’yi bu coğ-
rafyanın kalbindeki merkez ülke haline 
getirmektedir. Şunu herkes bilsin ki, kendi 

gölgesinden kaçan bir ülke olmayacağız. 
Kendi bin yıllık tarihimize, engin coğraf-
yamıza, milli misyonumuza yüz çevirme-
yeceğiz. Aksi halde bugün komşumuzu 
yakan yangınlar yarın bizim kapımıza da-
yanacak, bugün başkasına dokunan yılan 
yarın benim başıma çöreklenecektir.

Dünyanın her bölgesinde insanlığı felaha 
ulaştıracak olan tek fikir barış fikridir. Bu 
fikri en gür sesimizle her zeminde dillen-
dirdik, büyük bir kararlılıkla bunu yap-
maya devam edeceğiz. Kimseyle çatışmak 
niyetinde değiliz, hiçbir coğrafya üzerinde 
de gizli bir emelimiz, sinsi bir planımız, 
projemiz yoktur. Biz kendi güvenliğimizi, 
esenliğimizi, geleceğimizi, uzağımızdaki 
ve yakınımızdaki milletlerden ayrı görmü-
yoruz. Barışı sadece kendimiz için değil, 
bütün dünya için istiyor, dünyanın gelece-
ğini de buna bağlı görüyoruz.

Bu çerçevede, nerede bir yangın varsa su 
taşımaya, nerede bir yara kanıyorsa mer-
hem olmaya hazırız, bu uğurda her türlü 
imkanı seferber etmekten de çekinmeyiz. 
Barış bizim hem bölgemizde, hem de 
dünyada vazgeçilmez önceliğimiz olarak 
kalacaktır. Tarihin milletimize mirası olan 
bu misyonu asırlar boyunca taşıdığımız 
gibi bugün de hakkıyla taşıyacağımızdan 
şüphe duymuyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Biliyorsunuz Dışişleri Bakanımız Sayın 
Abdullah Gül, Filistin ve İsrail yetkilileriy-
le temaslarda bulunmak üzere kalabalık 
bir heyetle birlikte bölgeye bir ziyaret yapı-
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yor. Bu ziyaretle birlikte Türkiye, Ortado-
ğu barış süreciyle ilgili olarak neler yapabi-
leceğini daha net olarak görme imkanına 
kavuşacaktır. Filistin ile İsrail arasında çok 
uzun zamandır devam etmekte olan prob-
lemlerin çözümünde yeni bir merhaleye 
gelindiği ve iyimser beklentilerin arttığı 
bir dönem yaşıyoruz.

Umudumuz odur ki taraflar bugün, karşı-
lıklı iyi niyet adımları atmaya ve bölgede 
yıllardır yaşanmakta olan acı tabloları 
ortadan kaldırmaya dün olduğundan daha 
yakındırlar. Türkiye bu çatışmanın her iki 
tarafıyla iyi ilişkiler içinde olan bir ülke ol-
ması dolayısıyla, tarafları barış temelinde 
şekillenecek yeni bir buluşma noktasına 
yaklaştırmakta önemli katkılar sağlayabi-
lir. Hükümet olarak bu barış sürecine doğ-
rudan katkı sağlamayı bir görev biliyoruz.

9 Ocak tarihinde yapılacak Filistin baş-
kanlık seçimleri öncesinde bölgede barış 
zeminini güçlendirecek çabayı göstermek 
konusunda uzak ya da yakın bütün ülkeler 
de bu paralelde aktif çaba göstermelidirler. 
Seçimlerin en iyi şartlarda gerçekleşmesi 
için Türkiye hem maddi, hem manevi 
katkılarını esirgemeyecektir. İnanıyorum 
ki bu önemli seçim, şeffaf, demokratik 
ve başarılı biçimde gerçekleştirilecek ve 
bölgede barışın tesisi için yeni kazanımlar 
sağlanacaktır.

Aynı şekilde Irak’ta da seçimlerin vakit 
geçirilmeden yapılmasını ve Irak halkı-
nın yaşadığı sıkıntıların bir an evvel sona 
ermesini temenni ediyoruz. Irak’ta barış 
ve huzur ortamının tesisi için üstümüze 

düşeni yapmaya hazırız. Biz, bölgede barış 
sürecinin kapsamlı bir süreç olmasını isti-
yoruz. Bundan önce olduğu gibi her ulus-
lararası zeminde, her bölgesel toplantıda 
olduğu gibi, Dışişleri Bakanımızın yaptığı 
Filistin ve İsrail ziyaretlerinde ve ardından 
gideceği Ürdün’de de bu milli beklentileri-
miz açıkça dile getirilmektedir.

Şundan emin olunuz ki Türkiye’nin bölge 
için ne kadar büyük bir ağırlığa ve öneme 
sahip olduğu her geçen gün biraz daha iyi 
anlaşılmaktadır. Türkiye, bu bölgede yıllar 
önce kendi kabuğuna çekilerek bıraktığı 
büyük boşluğu yeniden doldurma nokta-
sına gelmiştir. Bu yaklaşımımızın bölgeye 
kalıcı barışın geri gelmesi için taşıdığı 
değer ve ağırlık kısa zamanda ayan beyan 
ortaya çıkacaktır. Bu düşüncelerle ülke-
mize ve bütün dünyaya esenlikler diliyor, 
hepinize saygılar sunuyorum.
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Değerli gençler... Sevgili hemşehrilerim... 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, 
bağrıma basıyorum. Türkiye’nin yeni bir 
yıla en taze umutlarla girdiği böyle bir 
dönemde, gönlümdeki memleket heyeca-
nını yarınlarımızı inşa edecek olan sizin 
gibi genç kardeşlerimle paylaşmaktan 
duyduğum sevinci özellikle ifade etmek 
istiyorum.

Bu ülkeye duyduğumuz inanç ve güvenle, 
son iki yıl içinde ülkemizi nasıl bir karan-
lıktan alıp nasıl aydınlıklara taşıdığımızı 
en iyi bilenler sizlersiniz. Çünkü bundan 
iki yıl öncesine kadar kırılan hayaller en 
çok sizin hayalleriniz, sönen umutlar en 
fazla sizin umutlarınızdı. Türkiye’nin genç-
lerinin kendi ülkelerinden umudu kesme-
leri, bu ülkenin geleceği için heyecanlarını 

AK Parti Il Gençlik Kolları 
Kongresi

Rize | 6 Ocak 2005 
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kaybetmeleri bizim için en büyük üzüntü 
sebebiydi. Kısır politikalarla, insanımıza 
yararı olmayan boş tartışmalarla bu ülke 
neredeyse yarınlarını kaybetme noktasına 
gelmişti. Ekonomik göstergelerin tamamı 
dibe vurmuş, ağır kriz şartları her alanda 
yangınlar başlatmıştı. Millet için harcan-
ması gereken kaynaklar, çocuklarımızın 
yarınları için yatırımlara yönlendirilmesi 
gereken milli servet, üç beş çapulcuya peş-
keş çekilir, hırsıza, yolsuza, hortumcuya 
yem edilir hale gelmişti. Türkiye, taşıdığı 
büyük potansiyele, tarihi birikimine ve 
büyük zenginliklerine yaraşır biçimde yö-
netilemiyordu.

Ta ki bu büyük millet, bu dramatik gidişata 
dur diyene kadar... 3 Kasım 2002 tarihinde 
Türkiye, millet kararıyla yaşadığı bütün bu 
arızalara, bütün bu krizlere dur dedi. Yine 
millet kararıyla, ülkenin üstüne kara bulut 
gibi çöken köhne siyaset tortusu tedavül-
den kaldırıldı. Allah’a şükürler olsun ki, 
açılan bu tarihi sayfada Türkiye’nin makus 
talihini değiştirme görevi de AK Parti’ye 
tevcih edildi. Milletimiz, AK Parti’nin ses-
lendirdiği değişim siyasetini büyük bir 
çoğunlukla iktidara taşıdı. Bizler “Önce 
İnsan” sloganını en temel önceliğimiz saya-
rak bu ülkeyi tepeden tırnağa değiştirecek, 
açılmış gedikleri tıkayacak ve ülkemizi 
geleceğe hazırlayacak yeni bir siyaset anla-
yışıyla yola çıktık.

O günden bugüne iki yılı aşkın bir süre 
geçti. Şundan emin olunuz ki, Türkiye’yi 
yöneten AK Parti hükümeti olarak o iki 
yılı aşkın sürenin tek bir dakikasını bile bu 
milletin dertlerine sağır, bu ülkenin ihti-

yaçlarına duyarsız geçirmedik. Bu ülkeye 
nasıl bir sevda ile bağlanmışsak, milletimi-
zin sırtımıza yüklediği bu onurlu hizmet 
görevine de aynı aşkla, aynı heyecanla, 
aynı azimle bağlandık, bizi bekleyen dağ 
gibi yığılmış işlere dört elle sarıldık.

Değerli gençler...

Biliyorsunuz o günlerden bugünlere köp-
rünün altından çok sular aktı. Tek başına 
göreve gelen AK Parti iktidarı, Türkiye’nin 
bütün meselelerinin üstüne gitme karar-
lılığıyla gece demeden gündüz demeden 
canı gönülden çalıştı çabaladı. Allah çalı-
şanı sever, şükürler olsun ki bizim bu ge-
celi gündüzlü gayretlerimiz de karşılıksız 
kalmadı. Öncelikle ekonomik kördüğüm 
çözüldü, arızalar giderildi, işlemeyen 
dişliler harekete geçirildi. Kısa zamanda 
yakalanan istikrar ve güven ortamı saye-
sinde bütün sektörler yeniden güvenini 
kazanmaya, Türkiye ekonomisi günden 
güne büyümeye başladı. İzlenen kararlı ve 
dikkatli ekonomik politikalarla enflasyon 
aşama aşama düşürüldü ve nihayet 2004 
sonu itibariyle tek haneli rakamlara kadar 
geriletildi. Türkiye 2005 yılına bu iki yılı 
aşkın sürenin bütün pozitif birikimini yan-
sıtan yeni para birimi YTL ile girdi.

Bu değişimin ekonomik anlamı kadar, 
siyasi ve sosyal anlamı da büyüktür. 
Dünyanın en çok sıfır taşıyan banknotla-
rına sahip olmak, bu millete yakışan bir 
durum değildi, bunu değiştirdik. Nasıl 
değiştirdik? Önce bu ülkenin ekonomisi-
ni, siyasetini, demokrasisini, vizyonunu 
buna uygun bir seviyeye taşıyarak yaptık. 
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Bu ülkede artık kavgalar yok; kavga çı-
karmaya çalışanlar o kadar azınlığa düştü 
ki, tabirimi mazur görün buna ne zaman 
yeltenseler artık iyot gibi açığa çıkıyorlar. 
Bu millet bu kavgalarla, bu boş çatışma-
larla, bu gereksiz vehimlerle, bu siyasetsiz 
siyasetlerle yeterince vakit kaybetti. Artık 
adaletle kalkınan, demokrasiyle gelişen, 
üreten ve ürettiğini hakça paylaşan bir 
ülke olma yolunda ilerlemek zamanıdır. 
O geleceğin hazırlığını ben bu ülkenin her 
bir karış toprağında görüyorum, sizler de 
görüyor musunuz?

Değerli gençler...

Sizler bu ülkenin geleceği, en büyük umu-
dusunuz. Bizim bütün gayretimiz, sizlere 
bugünkünden daha çok daha ileri, çok 
daha güçlü, çok daha mutlu bir Türkiye 
bırakabilmek içindir. Bizim kaldığımız 
yerden yola devam edecek olan, asırların 
mirası olan medeniyet sancağını parlak 
geleceğine taşıyacak olan sizlersiniz. 
Sizleri daha iyi yetiştirmek, daha iyi 
eğitmek, daha sağlıklı yaşatmak, imkan-
larınızı çağın ihtiyaçlarına uygun olarak 
arttırmak, bilgi çağının nimetlerinden ya-
rarlanmanızı sağlamak için büyük gayret 
gösteriyoruz.

Bugüne kadar sağlayabildiğimiz imkanlar 
gönlümüzden geçen büyüklükte değildir. 
Ancak unutmayınız Türkiye geçen iki yılı 
üstümüze çöken kara bulutları dağıtmakla 
geçirmek durumunda kalmıştır. Bu ülke-
nin yıllardır ihmal edilen acil problemleri-
ne çözümler bulmadan daha ileriye gitme-
mize imkan yoktu. Bugün çok daha rahat 

bir şekilde söylüyoruz ki; Türkiye’nin önü 
açılmıştır, çocuklarımızın, gençlerimizin, 
yediden yetmişe bütün insanlarımızın önü 
açılmıştır.

Bundan sonra da yapılacak çok işimiz, 
çözülecek çok derdimiz var. Ama artık 
hepimiz biliyoruz ki; bu ülke her türlü 
badireden daha güçlü çıkacak bir ruha, 
bir bütünlüğe, bir medeniyet birikimine 
sahiptir. Bu inançla aydınlık geleceğimi-
ze doğru hızla ilerliyoruz, ilerleyeceğiz. 
Benim sizlerden ricam, bu ülkenin dert-
leriyle ilgilenmeniz, iyi yetişmeniz, çağın 
gerektirdiği donanıma sahip olmanız ve 
bu ülkeye büyük bir aşkla hizmet etmeye 
hazır hale gelmenizdir. Barışa, demokra-
siye, medeniyet ideallerine bağlılığınızı 
asla kaybetmemenizdir. Türkiye için, bu 
yüce millet için canı gönülden çalışmanız, 
didinmenizdir. Sizlerde o ışığı, o gücü, o 
zenginliği görüyorum. Allah’ın izniyle gü-
zelliklere doğru hep birlikte yürüyeceğiz. 
Allah sizlerin yolunuzu açık etsin. Allah 
Türkiye’nin yolunu açık etsin.
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Değerli hanımlar... Hepinizi en içten duy-
gularımla selamlıyorum. Trabzon Kadın 
Kolları Kongremizin partimize ve Türk 
siyasetine hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye yeni bir yıla yeni umutlarla, heye-
canlarla girmiş bulunuyor. Hem ekonomik, 
hem siyasi, hem toplumsal göstergeler, 
Türkiye’nin adil ve kalkınmış yarınlarına 

ulaşmak adına önemli merhaleler kazan-
dığımızı, önemli mesafeler aldığımızı açık-
ça ortaya koyuyor. Bu umut ve heyecan, 
gittikçe cılızlaşan kimi köhne zihniyetler 
dışında milletimizin hemen tamamı tara-
fından paylaşılıyor.

17 Aralık’ta başlayan AB takvimi, ülke 
olarak sahip olduğumuz büyük potan-

AK Parti Il Kadın Kolları 
Kongresi

Trabzon | 7 Ocak 2005 
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siyel ve büyük tarihi birikimle birlikte 
yeni bir medeniyet mecraına akmak 
adına milletimizin önüne yeni fırsatlar 
çıkarmıştır. İnanıyorum ki yaşadığımız 
bugünler, Türkiye’yi dünyanın en mü-
reffeh, en demokrat, en mutlu ülkele-
rinden biri haline getirecek yolculuğun 
ilk günleridir. Bu yolculuk boyunca, 
millet olarak kadınıyla erkeğiyle, gen-
ciyle yaşlısıyla, yediden yetmişe hepimiz 
önümüze koyduğumuz yeni medeniyet 
hedeflerine ulaşmak için var gücümüzle 
çalışacağız.

Bizi geleceğe taşıyacak duygu birliği, 
işte bu aydınlık zemin üzerinde hayat 
bulacaktır. Hepimiz kendimizi aşmak, 
birikimlerimizi geliştirmek ve bu ülkeyi 
geleceğe taşıyacak yeni fikir ve açılımla-
rın ortaya çıkmasında sorumluluk almak 
durumundayız. Bunun için önce AK Parti 
siyasetinin geçen zaman içinde ülkemiz 
adına birer kazanıma çevirdiği fikri de-
ğerleri, demokrasi değerlerini, medeni-
yet hassasiyetlerini kalıcı hale getirecek 
bir duruş sergilememiz gerekiyor. Bunu 
sadece benim, sadece hükümetteki arka-
daşlarımın, sadece milletvekillerimizin 
değil, AK Parti çatısı altında faaliyet gös-
teren her bireyimizin kendine görev te-
lakki etmesi şarttır. Çünkü biz, bu ülkeyi 
geleceğe taşıma misyonunu yüklenmiş, 
bu milletin yüzünü güldürmeyi hayat 
gayesi edinmiş bir siyasi hareketiz. Biz 
makam ve mevki için değil, bu ülkenin 
aydınlık yarınlarını inşa etmek için siya-
set yapıyoruz. Bundan başka bir hedefi-
miz, bundan başka bir davamız yoktur.

Değerli arkadaşlar...

Gerek partimizin, gerekse ülkemizin 
önümüzdeki dönemde medeniyet aşkıyla 
alacağı mesafelerde hiç şüphe yok ki siz 
hanımlarımızın oynayacağı roller hayati 
öneme sahiptir. Neden öyledir? Çünkü 
sizler yaradılışınızdaki ayrıcalıkla, bulun-
duğunuz her ortama olduğu gibi siyaset 
ortamına da sıcaklık, renklilik, farklılık ta-
şıyorsunuz. Yıllar yılı sert tartışmalarla, kı-
sır çekişmelerle, yerleşik hale gelmiş kavga 
kültürüyle siyaset hizmet ettiği amaçları 
unutmuş, millet rotasından şaşmıştır. 
Siyasetimizin sizlerin katacağı derinliğe, 
sevgiye ve renge ihtiyacı vardır. 

Elbette birer hanım olarak siyaset zeminin-
de bu ülkenin hanımlarını temsil etmek, 
kadınlarımızın dertlerini dillendirmek, 
hanımlarımızın geleneksel üretkenlikle-
riyle ülke meselelerine hal çareleri aramak 
hakkınızı kullanacaksınız. Ama bunun 
yanında siyasetin rotasını doğru tutmak, 
gelecek umudumuzu canlı tutmak ve 
Türkiye’nin vizyonuna doğrudan katkıda 
bulunmak için de sizlere ihtiyacımız var. 
Ben “AK Parti siyasetinde kadının yeri” gibi 
söylemlere pek sıcak bakmıyorum. Bu ül-
keyi iyiye, güzele, hayırlı olana yöneltecek 
olan, taşıyacak olan siyaset AK siyasettir 
ve o siyaset AK Parti değerlerini yüreğinde 
taşıyan herkesin ortak varlığıdır. Erkek- 
kadın, genç yaşlı, merkez-taşra, doğu-batı 
ayrımı yapmıyorum. Bu heyecanı, bu idea-
lizmi, bu enerjiyi kem yüreğinde taşıyorsa, 
Türkiye’yi adil ve kalkınmış yarınlarına 
ulaştıracak siyasetin sahibi de odur.
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Sizlere güveniyorum, partimize güveni-
yorum, hanımlarımıza, beylerimize, genç 
kızlarımıza ve delikanlılarımıza inanıyor, 
güveniyorum. Bu ülkenin her bir köşe-
sinde AK Parti siyasetine omuz verecek, 
Türkiye’nin geleceğine sahiplenecek cev-
val, enerjik, donanımlı ve fedakar insan-
larımız bulunduğunu biliyorum. Bugün 
hitap etmekte olduğum şu güzel topluluk, 
bu hissiyatımın ne kadar doğru, ne kadar 
gerçek olduğunu açıkça gösteriyor.

Değerli hanımlar...

AK Parti, bir siyasi yapı olmasına karşın, 
hayatı siyasetten ibaret görmüyor, bu dar 
kalıpların arasına hapsetmiyor. Sizler 
hem bu toplumun kaynaştırıcı unsuru, 
hem ailelerimizin direği, hem de çocuk-
larımızın annelerisiniz. Bu ülkenin gele-
ceği olan çocuklarımız sizlere emanettir. 
Sizlerin fedakarlıkla, güzellikle, sevgiyle 
sahiplendiğiniz bu emanetlere ülke olarak 
büyük umut bağlıyoruz. Onları geleceğin 
dünyasına hazırlıklı, bilgili, donanımlı, en 
önemlisi de dürüst ve ahlaklı bireyler ola-
rak yetiştirmek noktasında sizlere büyük 
görevler düşüyor.

Türkiye’nin ülke olarak taşıdığı tarihi 
misyona, medeniyet birikimine ve insani 
kültüre bağlı nesiller yetiştirmeyi başa-
ramazsak, geleceğin dünyasında ayakta 
kalmamız zorlaşabilir. Onları sahip oldu-
ğumuz milli ve manevi değerlere bağlı, 
evrensel kültürden haberli, okumaya ve 
öğrenmeye istekli, toplumsal sorumluluk-
larının farkında nesiller olarak yetiştirdi-
ğinize inanıyorum. Biliniz ki bu ülkenin 

geleceğe yönelik en büyük sermayesi 
sizlerin hayata hazırladığınız bu pırıl pırıl 
gençlerimiz, çocuklarımız olacaktır. 

İnanıyorum ki bugün taşımakta olduğu-
muz millet emanetini, önümüze koydu-
ğumuz hedeflere ulaşmak konusunda bizi 
sıkıntıya düşürmeyecek yeni nesillere gö-
nül rahatlığıyla teslim etme gururunu hep 
birlikte yaşayacağız. Sizlere, sizlerin siya-
setimizde oynayacağınız rollerin değerine, 
yeni kuşaklarımızın Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu vasıflarla donanmış olarak yetiş-
tiklerine inanıyor, güveniyorum. Gelecek 
Türkiye’nin olacaktır, milletimizin olacak-
tır. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunu-
yor, Allah yolunuzu açık etsin diyorum.
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Değerli gençler... Hepinizi coşkuyla, mu-
habbetle selamlıyorum. Gençlik kollarımı-
zın gerçekleştirdiği bu kongrenin hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Millet olarak 
yeni ufuklara doğru yürüdüğümüz şu gü-
zel günlerde sizlerin aranızda olmaktan 
büyük bir mutluluk duyduğumu ifade et-
mek istiyorum.

Türkiye bugün, iki yıl öncesine kadar yaşa-
dığı ekonomik sıkıntılarından kurtulmuş, 
siyasetine yeniden seviye kazandırmış, de-
mokratik standartlarını yükseltmiş, insan 
hak ve özgürlüklerini teminat altına almış 
bir ülkedir. Göreve geldiğimiz ilk günden 
beri bu hedeflere ulaşmak için büyük bir 
gayret gösterdik. Allah’a şükürler olsun ki 

AK Parti Il Gençlik Kolları 
Kongresi

İstanbul | 9 Ocak 2005 
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bugün milletimizin karşısına alnı ak, başı 
dik bir siyasi kadro olarak çıkmanın guru-
runu yaşıyoruz. Türkiye artık geleceğine 
umutla, güvenle, heyecanla bakabilen bir 
ülke haline gelmiştir.

Bu noktada siz gençlerimizin önemi ortaya 
çıkıyor. Türkiye’yi bugün geldiği noktadan 
daha ileri hedeflere taşıyabilmek için sizin 
enerjinize, sizin yeteneklerinize, sizin di-
namizminize ihtiyacımız var. Şunu açıkça 
ifade etmek istiyorum ki; hızla değişmekte 
olan dünya ile rekabet edecek bilgiye, biri-
kime, donanıma ve hasletlere sahip olma 
mücadelesini kazanamazsanız, bu ülke 
gelecekte yeniden sıkıntıya düşecektir. 
Türkiye’nin gençleri olarak bu ülkenin 
geleceğini ellerinizde taşıdığınızı aklı-
nızdan çıkarmayın. Hangi alanda eğitim 
alıyorsanız en iyisini almaya, hangi alanda 
çalışıyorsanız en iyisini olmaya çalışın. 
Bu ülke sizlerden derdine derman olacak 
uzmanlar, mühendisler, işletmeciler, dok-
torlar, ziraatçiler, eğitimciler, üreticiler, 
sanatçılar olmanızı bekliyor.

Değerli gençler...

Bu ülkeyi yüceltecek, bu çağa damgasını 
vuracak, insanlığa fedakarca hizmet ede-
cek bireyler olmak için azami gayret içinde 
olmanız bizim en büyük beklentimizdir. 
Sadece eğitimini aldığınız alanlarda değil, 
sadece hizmet verdiğiniz sektörlerde değil, 
sadece kendi çevrenizdeki problemlerin 
çözümünde değil, bu milletin, bu ülkenin 
ve bu dünyanın size ihtiyaç duyduğu her 
yerde, her alanda üstünüze düşeni yapma-
ya hazır olmalısınız. Maalesef yaşanan is-

tikrarsız dönemler boyunca bu ülke, engin 
tarihi birikimine, sahip olduğu medeniyet 
değerlerine ve insanlık kültürüne yeterli 
seviyede hakim nesiller yetiştirememiştir. 
Bu eksikliği gidermeli, yeni kuşaklarımızı 
Türkiye’yi medeniyet hedeflerine ulaştıra-
cak vasıflara sahip olarak yetiştirmeli ve 
önlerini açarak bu ülkeye kaybettiği zama-
nı yeniden kazandırmalıyız.

Sizlerden bu ülkenin kanayan her yara-
sından, çektiği her sıkıntıdan kendinizi 
sorumlu hissetmenizi, bu yaraları iyileştir-
mek, bu sıkıntıları gidermek için var gücü-
nüzle çalışmanızı rica ediyorum. Milleti-
mizin ihtiyaçları doğrultusunda geleceğe 
hazırlanmayı en temel göreviniz saymalısı-
nız. Çok okumalı, insanlığın sahip olduğu 
birikimden payınıza düşeni almalı, bilgi 
teknolojilerini kullanmayı bilmeli, ancak 
ahlaklı, dürüst ve idealist olma hassasiye-
tini de asla kaybetmemelisiniz.

AK Parti siyasetinde partizanlığın yerine 
idealizmi, asabiyetin yerine sorumluluk 
duygusunu, fanatizmin yerine hoşgörü ve 
diyalogu koyduk. Sizlerin de aynı hassasi-
yet içinde hareket ettiğinizden, bu milletin 
menfaatlerini her şeyin üstünde tuttuğu-
nuzdan şüphe duymuyorum. Sizin dava-
nız, bu ülkeye hizmet etmek, bu milletin 
yüzünü güldürmek, Türkiye’yi aydınlık bir 
geleceğe taşımak olmalıdır.

Değerli gençler...

Türkiye boş çekişmelerden, kısır ideolo-
jik çatışmalardan, kavga ve kargaşadan 
çok çekmiştir. Sizlerin elbette bir fikri çiz-
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giniz, bir siyasi anlayışınız, Türkiye için 
hayırlı gördüğünüz bir kurtuluş reçeteniz 
vardır, olmalıdır. Ancak inanıyorum ki 
hiçbiriniz, kendi gerçeğinizi başkalarına 
dayatan, en doğru olanın kendi doğrunuz 
olduğuna inanan, öğrenecek şeyi kalma-
dığı saplantısına kapılan bireyler değilsi-
niz. Yeni şeyler öğrenmekten, yeni fikirler 
dinlemekten, yenilikleri değerlendirmek-
ten asla vazgeçmeyin.

Bunun yanında, bin asırlık medeniyet geç-
mişimizin mirası olan zenginliklerimize, 
hassasiyetlerimize, hasletlerimize de sa-
dakatle bağlı kalmalısınız. Çünkü bizi biz 
yapan değerler, açıkça görüyoruz ki bugün 
dünyanın içine sürüklendiği savaş ve güç 
kültürü karşısında insanlığa çıkış yolu 
sunabilecek bir nitelik arz etmektedir. Bu 
manada Türk insanının, Türk gencinin, bu 
topraklarda yaşamakta olan her bireyimizin, 
hem kendi geleceğimiz için, hem dünya için 
çok değerli bir yol haritasına sahip olduğunu 
düşünüyorum. Yeter ki biz sahip oldukla-
rımızın kıymetini bilelim. Yeter ki biz bu 
ülkenin geleceğine, bu milletin yarınlarına 
inanalım ve bu uğurda elimizden gelenin en 
iyisini yapmanın gayreti içinde olalım.

Geleceğin Türkiye’sini yönlendirecek olan 
siyaset adamları, ekonomistler, kültür ve 
sanat insanları, bilim adamları, planla-
macılar ve her türlü konunun uzmanları 
sizin aranızdan çıkacak. Bu gerçeği iyice 
bellemek ve bu hedef doğrultusunda ken-
di hayat perspektifinizi oluşturmak boynu-
nuzun borcudur. Zengin düşünen, anlamlı 
yaşayan, değerler üreten insanlar olmak 

için gerekli fedakarlığı ve gayreti ortaya 
koymalısınız.

Hükümet olarak biz, elimizden gelen her 
türlü imkanla gençlerimizin yanında ol-
maya devam edeceğiz, bundan şüpheniz 
olmasın. Elimizdeki imkanlar elverdikçe, 
bu ülkenin gençlerine yaptığımız yatırı-
mın nasıl arttığını hep birlikte göreceğiz. 
Bu konudaki kararlılığımızın en büyük 
delili, son iki yıldır Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde ilk defa bütçeden en büyük payı 
eğitime ayırmamız olmuştur. Bu tavrımız, 
bu hassasiyetimiz bundan sonra da süre-
cek, gençlerimizin bugünün dünyasında 
ihtiyaç duyduğu her türlü imkan ve dona-
nım merhale merhale sunulacaktır.

Hep birlikte Türkiye’yi adil ve kalkınmış 
yarınlarına taşımak için uzun, meşakkatli, 
yorucu ama hayırlı bir yolculuğu çıkmış 
bulunuyoruz. Bu yolculuğun sonunda 
inşallah ülkemiz gurur duyacağımız bir 
medeniyet seviyesi yakalayarak dünyaya 
örnek bir ülke haline gelecektir. Bu güzel 
duygularla sözlerime son veriyor, hepinize 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Değerli hanımlar... Hepinizi en içten duy-
gularımla selamlıyorum. Sinop Kadın 
Kolları Kongremizin partimize ve ülke-
mize hayırlı olmasını diliyorum. Allah’ın 
izniyle 2005 yılı yediden yetmişe insa-
nımız için, kadınlarımız, gençlerimiz ve 
çocuklarımız çok daha hayırlı, umut dolu 
bir yıl olacaktır.

Türkiye yeni yıla yeni umutlarla, yeni he-
yecanlarla girmiş bulunuyor. Artık millet 
olarak, eski ağırlıklardan eski yüklerden 
kurtuluyoruz. Türkiye’nin imkanları her 
geçen gün büyüyor. İçeride ve dışarıda 
ülkemiz her alanda gücüne güç katıyor. 
Millet ile devlet bütünleştikçe, milletin eli 
güçlendikçe devletimizin de eli güçleniyor. 

AK Parti Il Kadın Kolları 
Kongresi

Sinop | 14 Ocak 2005 
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Dünya devletleriyle ülkemizin menfaatle-
rini konuşurken, müzakere ederken halkı-
mızdan aldığımız güçle ve büyük özgüven-
le konuşuyoruz. 

Adalet ve kalkınma hedeflerimize doğru 
hızla yola aldığımızı gördükçe vatan-
daşımızın da özgüveni artıyor. Yılların 
yaralarını sarmaya, yılların ihmallerini 
gidermeye çalışıyoruz. Bütün meselemiz 
her vatandaşımızın dünyaya sapasağlam 
basması, geleceğe özgüvenle bakması ve 
sonuna kadar kendine güvenmesidir. Bu-
güne kadar maddi ve manevi çok bedeller 
ödedik. Ekonomik zararlar, kayıplar telafi 
edilir, siyasi krizler aşılır ama, milletin 
ruhunda açılan yaraları sarmak zordur. 
Biz sahiden milletin sesi olmak, sahiden 
yüreği olmak zorundayız. Milletin ruhun-
da yara açanlara bir daha fırsat vermemek 
için kaya gibi sağlam milletimize hizmet 
etmek zorundayız. Bu şeref, bu kazanç, bu 
itibar bize yeter. 

Bu yüzden özgüven sahibi olmaya, yılgınlı-
ğa düşmemeye, umutsuzluğa kapılmama-
ya büyük önem veriyorum. Her birinizden 
tek tek rica ediyorum, lütfen ülkemin 
umutlarını her dem taze tutmaya katkıda 
bulunun. Bize düşen gayret etmektir, doğ-
ru yolda çalışmaktır. Gerisi sahiden çorap 
söküğüdür ve çok kolaydır. Biz çalışırsak, 
gayret edersek, hakkı tutup kaldırırsak, 
haksızlığa uğramış olanın yanında olursak 
emin olunuz ki, her yaptığımız iş misliyle 
bereketlenecektir. 

Ak Partili olmak bu yüzden büyük sorum-
luluk taşıyor. Ak parti rozeti taşımak bu 

yüzden partilerden bir partin rozetini taşı-
mak anlamına gelmiyor. Ak Partili olmak 
ülkeyi bir bütün olarak görme sorumlulu-
ğu taşıyor. Her türlü ayrımcılığı reddediyo-
ruz. Bütün vatandaşlarımızın başı dik, alnı 
ak olmasını istediğimiz için biz Ak Partili-
yiz. Zira biz yola çıkarken bu toprağın, bu 
memleketin hem aklı hem de vicdanı olma 
sevdasındayız dedik. Öyleyiz. Bu sevdamız 
yol girdikten sonra, yolda mesafe aldıktan 
sonra asla değişmeyecektir. Bu niyetle yola 
çıktığımız için mesafe alıyoruz. 

Bizim tek sermayemiz budur. Arzumuz 
temiz kalplerle, akılla, irfanla topluma ait 
olan, halka ait olan devleti tertemiz bir 
yönetime kavuşturmaktır. Bu yüzden iki 
yıl boyunca bayram temizliği yaptık. Hâlâ 
geçmişin tozunu, toprağını temizlemeye 
büyük mesai harcıyoruz. Yıllarca halının 
altına sürülen kirlerden, tozlardan, leke-
lerden bütün ülkeyi kurtarmaya mecbu-
ruz. Toplumun talepleri, halkın özlemleri 
yakın zamanlara kadar hep hasıraltı, 
sümenaltı edildi. Ankara, bütün vatandaş-
larımız için çok uzak bir şehir haline geldi. 
Şimdi başkent Anadolu’yla bütünleşiyor. 
Yönetim halkla bütünleştikçe Türkiye yeni 
ufuklara yelken açıyor. Dünya devletleriy-
le uzun yıllardan sonra ilk defa eşit şartlar-
da konuşuyoruz. Halkımıza güveniyoruz 
ve halkımız bize güveniyor. 

Bakın Türkiye iki yıl gibi kısa bir zaman-
da yola girdi. O günleri sizler yaşadınız, 
gördünüz, ocaklar sönüyordu, krizler her 
gün biraz daha derinleşiyordu. Ekmeğimiz 
her gün biraz daha küçülüyordu. Güvenlik 
kaygıları had safhadaydı. Yağmacılar, siya-
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seti, devleti, bürokrasiyi kuşatma altına al-
mıştı. Onlar 3 Kasım’da beri telaş içindeler 
ve o gün bugündür kartopu gibi eriyorlar. 
Çünkü millet yeni bir yol açtı. Artık, hal-
kıyla beraber yürüyen, halkıyla birliktelik-
ten mesafe alan bir iktidar iş başında. Bu 
yolculuk boyunca, millet olarak kadınıyla 
erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, yediden yet-
mişe hepimiz önümüze koyduğumuz yeni 
medeniyet hedeflerine ulaşmak için var 
gücümüzle çalışacağız.

Bizi geleceğe taşıyacak duygu birliği, işte bu 
aydınlık zemin üzerinde hayat bulacaktır. 
Hepimiz kendimizi aşmak, birikimlerimizi 
geliştirmek ve bu ülkeyi geleceğe taşıyacak 
yeni fikir ve açılımların ortaya çıkmasında 
sorumluluk almak durumundayız. Bunun 
için önce AK Parti siyasetinin geçen zaman 
içinde ülkemiz adına birer kazanıma çevir-
diği fikri değerleri, demokrasi değerlerini 
kalıcı hale getirecek bir duruş sergilememiz 
gerekiyor. Bunu, AK Parti çatısı altında fa-
aliyet gösteren herkesin kendine görev bil-
mesi şarttır. Çünkü biz, bu ülkeyi geleceğe 
taşıma misyonunu yüklenmiş, bu milletin 
yüzünü güldürmeyi hayat gayesi edinmiş 
bir siyasi hareketiz. Biz makam ve mevki 
için değil, bu ülkenin aydınlık yarınlarını 
inşa etmek için siyaset yapıyoruz. Bundan 
başka bir hedefimiz, bundan başka bir da-
vamız yoktur.

Değerli arkadaşlar...

Türkiye büyüme yolunda koşarken siz ha-
nımların oynayacağı roller hayati öneme 
sahiptir. Çünkü sizler yaradılışınızdaki ay-
rıcalıkla, bulunduğunuz her ortama olduğu 

gibi siyaset ortamına da sıcaklık, renklilik, 
farklılık taşıyorsunuz. Yıllar yılı sert tartış-
malarla, kısır çekişmelerle, yerleşik hale 
gelmiş kavga kültürüyle siyaset hizmet 
ettiği amaçları unutmuş, millet rotasından 
şaşmıştır. Kavgalı, eski siyaset günlerinin 
en önemli sonuçlarından biri de hanımları-
mızın kavga ile eş anlamlı hale gelmiş olan 
siyasete uzak kalmalarıdır. 

Oysa siyasetimizin sizlerin katacağı derin-
liğe, sevgiye ve renklere büyük ihtiyacı var-
dır. Siyasetin rotasını doğru tayin etmek, 
gelecek umudumuzu tazelemek sizlerin 
aklına, irfanına ihtiyacımız var. Başka 
yerlerde de söyledim, ben “AK Parti siya-
setinde kadının yeri” gibi söylemlere pek 
sıcak bakmıyorum. Siyaset bir vatandaşlık 
hakkı olduğuna göre ayrı bir yer, ayrı bir 
loca olamaz. Bu ülkeyi iyiye, güzele, hayırlı 
olana taşıyacak olan siyaset AK siyasettir 
ve o siyaset AK Parti değerlerini yüreğinde 
taşıyan herkesin ortak varlığıdır. Erkek- 
kadın, genç yaşlı, merkez-taşra, doğu-batı 
ayrımı yapmıyorum. Bu heyecanı, bu idea-
lizmi, bu enerjiyi kim yüreğinde taşıyorsa, 
Türkiye’yi adil ve kalkınmış yarınlarına 
ulaştıracak siyasetin sahibi de odur.

Sizlere güveniyorum, partimize güveni-
yorum, hanımlarımıza, beylerimize, genç 
kızlarımıza ve delikanlılarımıza inanıyor, 
güveniyorum. Bu ülkenin her bir köşe-
sinde AK Parti siyasetine omuz verecek, 
Türkiye’nin geleceğine sahiplenecek cev-
val, enerjik, donanımlı ve fedakar insan-
larımız bulunduğunu biliyorum. Bugün 
hitap etmekte olduğum şu güzel topluluk, 
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bu hissiyatımın ne kadar doğru, ne kadar 
gerçek olduğunu açıkça gösteriyor.

Değerli hanımlar...

AK Parti, bir siyasi yapı olmasına karşın, 
hayatı siyasetten ibaret görmüyor, bu dar 
kalıpların arasına hapsetmiyor. Sizler 
hem bu toplumun kaynaştırıcı unsuru, 
hem ailelerimizin direği, hem de çocuk-
larımızın annelerisiniz. Bu ülkenin gele-
ceği olan çocuklarımız sizlere emanettir. 
Sizlerin fedakarlıkla, güzellikle, sevgiyle 
sahiplendiğiniz bu emanetlere ülke olarak 
büyük umut bağlıyoruz. Onları geleceğin 
dünyasına hazırlıklı, bilgili, donanımlı, en 
önemlisi de dürüst ve ahlaklı bireyler ola-
rak yetiştirmek noktasında sizlere büyük 
görevler düşüyor.

Türkiye’nin ülke olarak taşıdığı tarihi 
misyona, medeniyet birikimine ve insani 
kültüre bağlı nesiller yetiştirmeyi başa-
ramazsak, geleceğin dünyasında ayakta 
kalmamız zorlaşabilir. Onları sahip oldu-
ğumuz milli ve manevi değerlere bağlı, 
evrensel kültürden haberli, okumaya ve 
öğrenmeye istekli, toplumsal sorumluluk-
larının farkında nesiller olarak yetiştirdi-
ğinize inanıyorum. Biliniz ki bu ülkenin 
geleceğe yönelik en büyük sermayesi 
sizlerin hayata hazırladığınız bu pırıl pırıl 
gençlerimiz, çocuklarımız olacaktır.

İnanıyorum ki bugün taşımakta olduğu-
muz millet emanetini, önümüze koydu-
ğumuz hedeflere ulaşmak konusunda bizi 
sıkıntıya düşürmeyecek yeni nesillere gö-
nül rahatlığıyla teslim etme gururunu hep 

birlikte yaşayacağız. Sizlere, sizlerin siya-
setimizde oynayacağınız rollerin değerine, 
yeni kuşaklarımızın Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu vasıflarla donanmış olarak yetiş-
tiklerine inanıyor, güveniyorum. Gelecek 
Türkiye’nin olacaktır, milletimizin olacak-
tır. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı su-
nuyor, Allah yolunuzu açık etsin diyorum. 
Gelecek Kurban Bayramı hanelerinize şen-
lik, bolluk ve bereket getirsin. Ülkemizin, 
İslam aleminin ve bütün insanlığın bayra-
mı şimdiden kutlu olsun.



108

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl 
Başkanlığı’nca Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda 
düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. 
Bayramın, ülkeye, millete, İslam Dünyası 
ile tüm insanlığa barış, sevgi ve kardeşlik 
getirmesini dileyen Erdoğan, ‘‘bayrama 
maalesef Güney Asya’da yaşanan felaket-
le girildiğini’’ söyledi. Erdoğan, ‘‘Güney-

doğu Asya’da 250 bin civarında insanın 
ebediyete intikal etmesinin tüm insanlı-
ğın dramı olduğunu ve bu tablonun şu 
anda dünyanın dört bir yanını üzüntüye, 
kedere boğduğunu’’ vurgulayarak, konuş-
masını şöyle sürdürdü:

‘‘Türkiye’de bu konuda ne derece duyarlı 
olabildik, bu tartışma konusudur. Gönül 

AK Parti Il Başkanlığı 
Bayramlaşma Töreni 

İstanbul | 21 Ocak 2005 
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şunu arzu ederdi ki, 1999 felaketini yaşa-
mış Türkiye’den çıkan ses dünyaya örnek 
olsun. Uzanan el, şüphesiz ki öncelikle 
bizim elimiz olsun. Tabii devlet olarak 
acil, ilk planda ufak bir gayretimiz olmadı 
değil. Oldu, ama bunu çok daha farklı bir 
zemine oturtmamız mümkündü. Şunu da 
biliyoruz ki bu konu bir günlük, haftalık, 
aylık değil, uzun soluklu bir konu. Dolayı-
sıyla bu konuda bizim yol haritasını çok 
iyi çizmemiz, belirlememiz ve kısa süreç 
içinde oradaki insanları yalnız bırakma-
mamız gerekiyor. Bunun acısını yaşamış 
bir millet olarak, bunu ortaya koymamız 
gerektiğine inanıyorum.’’

Recep Tayyip Erdoğan, ‘‘Bu sorumluluk 
altında ilk andan itibaren Başbakan-
lık Türkiye Acil Durum Yönetimi Ge-
nel Müdürlüğü olarak Ziraat, Halk ve 
Vakıfbank’ta hesap açtırdıklarını, bunun 
yanı sıra Kızılay’ın ayni ve nakdi olarak 
yardım çalışması başlattığını ve elini böl-
geye uzattığını’’ hatırlattı. Şu anda sivil 
toplum kuruluşlarıyla bir çalışma başlat-
tıklarını anlatan Erdoğan, 5 Şubat’ta sivil 
toplum kuruluşları temsilcileriyle birlik-
te bölgeye gideceklerini bildirdi. ‘‘Bölge-
de yerinde tespitler yapacaklarını, okul, 
konut ve hastane gibi orada ayni olarak 
neler yapabileceklerini araştıracaklarını’’ 
dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Ancak bazı gelişmeler var. Bunlar bizi 
üzüyor. O da, ‘Bir Müslümanı nasıl Hıris-
tiyan yapabiliriz’ mantığıyla oraya yak-
laşım göstermeyi çok çirkin buluyoruz. 
Böyle bir anda böyle bir çalışmanın içine 
girmek doğru değil. Biz bölgeye gittiği-

mizde ‘Bir Hıristiyanı nasıl Müslüman ya-
parız’ gayreti içinde olmayacağız. Biz bu 
insanları içine düştükleri bu felaketten 
nasıl kurtaracağız? Bizim şu andaki ilk 
hedefimiz, ilk hesabımız budur. Oksijen 
çadırında insana ancak ilk müdahale ola-
rak bu yapılır. Biz bunu yapacağız.’’

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ‘‘25 
Ocak Salı günü Dolmabahçe Sarayı’nda 
işadamlarına yönelik bir yemek vere-
ceklerini ve bu yemekte işadamlarından 
bölgeye yönelik yardımlar konusundaki 
taahhütlerini alacaklarını’’ söyledi. ‘‘Bu 
konuda Kızılay’ın da devrede olduğuna, 
elinden gelen çabayı gösterdiğine’’ işaret 
eden Erdoğan, ‘‘bölgede sivil savunma 
ekiplerinin de daha farklı bir misyon 
üstleneceklerini’’ bildirdi. Toplu Konut 
İdaresi ve Devlet Su İşleri’nin de bölgede 
görev yapacağını anlatan Erdoğan, ‘‘yet-
kili kişiler ve yetkili kurumların bölgede 
çalışmasını tamamladıktan sonra bir 
program belirleyip, program doğrultu-
sunda bunu uygulamaya koyacaklarını’’ 
kaydetti. 

Başbakan Erdoğan, ‘‘bunu bir insani ve 
İslami sorumluluk olarak hissettiklerini’’ 
belirterek, ‘‘Bunun gereğini yerine geti-
receklerini’’ ifade etti. Başbakan Erdoğan, 
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nca dü-
zenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı 
konuşmada, iktidarı ele aldıklarında 
Türkiye’nin borç stoğunun çok büyük 
olduğunu belirterek, geçmiş dönemlerde 
yapılmış olan borçların ödenmesi gere-
ken faizlerinin var olduğunu ve bunları 
ödediklerini söyledi. Türkiye’yi devral-
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dıklarında ekonominin yüzde 50’den 
fazlasının kayıtdışı olduğunu vurgulayan 
Erdoğan, vergi kaçaklarını önlediklerini, 
borç stoğunu da sürekli düşürdüklerini 
bildirdi. 

Erdoğan, ‘‘Neredeydik, nerelere geldik? 
Biz artık güven verdik. Biz artık istikrar 
sağladık. Cumhuriyet tarihinin rekor 
yatırımı bu dönemde yapıldı. Yatırımlar, 
20 milyar doların üzerine çıktı’’ dedi. 
‘‘Türkiye’de bir şeyin hala değişmediğini, 
onun da eski alışkanlıklar olduğunu’’ an-
latan Erdoğan, ‘‘Bunun bedelini 2 yıldır 
ödüyoruz. Bu alışkanlıklar bitecek. Halkı-
mız, iktidarına kesinlikle güvenecek. Ben 
buna inanıyorum’’ diye konuştu. Geçtiği-
miz günlerde bir simitçiyi gördüğünü ve 
simitin fiyatını sorduğunu dile getiren 
Erdoğan, simitçinin ‘‘30 kuruş’’ yanıtını 
verdiğini, daha önce de 300 bin lira oldu-
ğunu anlattı. Başbakan Erdoğan, ‘‘Değişen 
şu ki, rakamın adı değişti. 300 bin lira 
idi, 30 kuruş oldu. Aslında 2 yılda bir şey 
değişmemiş. Fiyat aynı fiyat. ‘Simite gel’ 
diyorlar. Ben de simite geldim...’’ dedi. Bir 
bardak çayın da 30 kuruş olduğunu ifade 
eden Erdoğan, son vergi ayarlamaların-
dan sonra simitin KDV’sinin düştüğünü 
ve simitte gramaj yükselmesi yaşanacağı-
nı kaydetti. 

3 Kasım seçimleri öncesinde ‘‘simit hesa-
bı’’ yaptıklarını ve buna göre 5 kişilik bir 
ailenin günde 3 öğün simit yiyerek bir 
ayda 270 milyon liraya ihtiyacı olduğunu 
hesapladıklarını belirten Erdoğan, o dö-
nemde asgari ücretin 218 milyon lira ol-
duğunu ve simit parasına bile yetmediği-

ni bildirdi. Erdoğan, şimdi asgari ücretin 
350 milyon lira olduğunu ve bu ücretin 
çay ile simiti ödemeye yettiğini vurgula-
yarak, yine bu 5 kişilik aile hesabına göre 
para da arttığını söyledi. 

Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Konut 
İdaresi’nin (TOKİ) yoksullara peşinatsız 
ayda 100 milyon lira taksitle 45-50 met-
rekarelik daireler yapmaya başladığını da 
dile getirerek, bunun önemli bir gelişme 
olduğunu, halkın bu gerçeği hissettiğini 
ve gerekli yanıtı da vakti saati geldiğinde 
vereceğini belirtti. 

Bir süre önce tarıma ilişkin yeni politikaları 
açıkladıklarını anımsatan Erdoğan, bunun 
üzerine gazetelerin ‘iktidar erken seçim he-
sapları yapıyor’ dediğini bildirdi. Başbakan 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Ne zaman biz halka yönelik bir proje 
açıklayalım, hemen... Mesela ‘Başkanlık 
Sistemi’ ile ilgili bir tartışma açıldı. ‘İk-
tidar seçim hesapları yapmaya başlıyor’ 
denildi. Bizim böyle bir derdimiz yok. İs-
tiyoruz ki, bu ülkede demokratik kavram-
lar tartışılsın, konuşulsun. Demokratik 
bilinç artsın. Her konu, ‘hemen yapılsın’ 
diye konuşulmaz. Bir bilincin oluşması 
için bunlar yapılır. Biz bunu yapıyoruz. 
Bununla ilgili de biz bu adımı attık. Bi-
zim böyle bir derdimiz yok. Biz ülkemizi 
bir şeye alıştıracağız. Nedir o? 5 yılda bir 
seçim nasıl yapılır, bunu halkımıza bizim 
göstermemiz lazım.’’

Erdoğan, bazı kesimlerin iktidarlarına 
ilişkin ‘‘acze düştün, başarısız oldun’’ şek-
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linde eleştirilerinin söz konusu olduğunu 
dile getirerek, ‘‘Başarılıyız, yürüyoruz, 
ayaktayız. Ülkemizi, Türkiye’de de, dün-
yada da bir konuma getirdik’’ dedi. Dün-
yadaki kredi kuruluşlarının Türkiye’nin 
kredi notunu sürekli artırdığına da işaret 
eden Erdoğan, ‘‘Eloğlu, notu durup durur-
ken yükseltmez. Demek ki ortada görü-
nen bir şeyler var. Yarın, bugünden daha 
iyi olacak’’ diye konuştu.

‘‘El ele, omuz omuza vererek bu süreci de-
vam ettireceklerini’’ anlatan Erdoğan, ‘‘4 
unsura dikkat ettiklerini, bunların da eği-
tim, sağlık, adalet ve emniyet olduğunu, 
bunlar sağlam kurulmazsa Türkiye’nin 
ayağa kalkamayacağını’’ vurguladı. Başba-
kan Erdoğan, 2004 yılı için 100 bin konut 
hedefi koyduklarını ve 82 bin konutun bir 
kısmının sahiplerine teslim edildiğini, bir 
kısmının ihale aşamasında olduğunu, bu 
yıl için hedeflerinin de yine 100 bin konut 
olduğunu söyledi.

‘‘Halkımızı insanca yaşama erdemine 
kavuşturacağız’’ diyen Erdoğan, belediye 
başkanlarına da seslenerek, ‘‘asla çirkin, 
kaçak yapılaşmaya ve gecekonduya izin 
vermemelerini’’ istedi. Recep Tayyip Erdo-
ğan, ‘‘Bu konuda acımayın. Acınacak hale 
geliriz. Bu acıma değil, o insanlara ihanettir. 
Bakın bu deprem felaketlerini görüyorsu-
nuz. 1999’un faturası da böyle oldu. Şimdi 
‘İstanbul’da bir deprem olursa, İstanbul’un 
tamamı yerle bir olur. Facia, felaket büyük 
olur. Şu kadar insan ölür’ diye konuşuluyor. 
Bunun için eşeği sağlam kazığa bağlayalım, 
ondan sonra Allah’a emanet edelim’’ dedi. 

‘‘Aklı, bilgiyi, tecrübeyi birleştirerek, 
yatırımları bu şekilde yapacaklarını’’ 
ifade eden Erdoğan, ‘‘Belediye başkanla-
rı, sizlere sesleniyorum; Bulunduğunuz 
illerde, ilçe ve beldelerde, özellikle imara 
aykırı kaçak projeler varsa, orada yeni-
den yapılanmanın adımlarını atacağız’’ 
diye konuştu. AK Parti Genel Başkanı ve 
Başbakan Erdoğan, TOKİ’nin belediyeler-
le dayanışmaya hazır olduğunu da belir-
terek, konutların illerin merkezlerinde 
değil, ilçelerinde yapılacağını ve ne kadar 
yoksul varsa bunlara 45-50 metrekarelik 
konutlar inşa ettireceklerini kaydetti. 

Başbakan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl 
Başkanlığı’nca Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 
bayramlaşma töreninde yaptığı konuşma-
da, ‘‘kendileri için Türkiye’nin İstanbul, 
Ankara, İzmir ’den ibaret olmadığını, 
Türkiye’nin 81 ili olduğunu’’ söyledi. Bir-
kaç gün önce Sakarya’ya gittiğini ve orada 
yeni bir Sakarya kurulduğunu anlatan Er-
doğan, Sakarya’nın Türkiye’nin modern 
bir kenti haline geleceğini vurguladı. 
Erdoğan, Erzurum’a doğalgaz geldiğini de 
anımsatarak, AK Parti’nin sadece batıya 
çalışan bir iktidar olmadığını, Türkiye’nin 
dört bir yanına çalıştığını kaydetti. 

Sosyal yardımlar konusunda atılan adım-
lara da işaret eden Erdoğan, 2 milyon 
civarında aileye kömür dağıtıldığını, bu-
nun da sosyal devlet olma yolundaki yak-
laşımları olduğunu bildirdi. ‘‘Çiftçilere 
yönelik cesur kararlar aldıklarını ve çift-
çinin yüzde 60’lık faizlerle inletilirken, 
faizlerin yüzde 19.5’e düştüğüne’’ dikkat 
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çeken Erdoğan, bu konuda da eleştiriler 
bulunduğuna değindi. Başbakan Erdo-
ğan, konuşmasına şöyle devam etti: 

‘‘Hani toprak işleyenin, su kullananındı. 
Siz bunları söylediniz. Yaptınız mı? Yok. 
Ama biz bunu yaptık. Duble yol olayı var 
ya... Hep dalga geçtiler. Cumhuriyet tari-
hinde 3 bin 800 kilometre, biz 2 yılda 4 
bin 800 kilometre duble yol yaptık. Biz 
buna ‘kademeli yol’ diyoruz, kaliteli değil. 
Asıl olan bu yolların açılmasıdır. Kazalar 
azalmaya başladı. Aynı yollarda bir yıl 
önce kaza adedi ne idi, şimdi ne? Netice-
leri almaya başladık.’’ 

‘‘AK Parti mensupları olarak ‘AK Parti 
bilincine’ çok önem verdiklerini, AK 
Parti’ye oy vermenin ise başka bir şey ol-
duğunu’’ ifade eden Erdoğan, ‘‘AK Parti’ye 
oy verdim demek, yolda giderken bir ma-
ğazaya uğrayıp oradan alışveriş yapmaya 
benzer. Bu da güzel bir şeydir. Ama ben 
diyorum ki, sadece alışveriş yapmak yet-
miyor, o mağazanın ortağı, sahibi olmak-
tır asılolan. ‘Ak Partiliyim’ demek budur. 
Bu bilinci yakalamamız lazım’’ dedi. Ar-
zulanan Türkiye’yi kuracaklarını da dile 
getiren Erdoğan, şunları kaydetti: 

‘‘Çağdaş, modern Türkiye’yi kuracağız. 
Bunun lamı cimi yok. Bunu başaracağız. 
Başarı ile bu yolda yürüyeceğiz. Durmak 
yok. Gece gündüz çalışmaya devam. 
Yurtiçi, yurtdışı devam. Türkiye, içine 
kapalı bir Türkiye olamaz. Türkiye, dün-
yaya açık bir Türkiye olacak. Dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye olacak. Dünyanın 
en gelişmiş ülkesine gittiğinizde gördüğü-

nüzü, Türkiye’de de göreceksiniz. Türkiye 
bunları büyük ölçüde başardı.’’ 

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Er-
doğan, artık ağırlığın İstanbul’a verilece-
ğini de belirterek, şöyle dedi: 

‘‘İstanbul, bizim vizyon kentimiz. İmajı 
tarih boyunca bu şehir çizmiş. İstanbul’u, 
bir kongre, bilim, sanat, ticaret ve finans 
merkezi haline getireceğiz. Bunu başara-
cağız. İstanbul’u birçok çirkinliklerden 
kurtarmak zorundayız. Belediye başkan-
larımızda büyük mesuliyet var. Bu işi 
çözemezseniz, bunun vebalinden kurtula-
mazsınız. Hükümet olarak, biz elimizden 
ne geliyorsa yaparız İstanbul için...’’ 

 ‘‘Rusya için Moskova ne ise Türkiye için 
de İstanbul ve Ankara’nın o olduğunu’’ 
ifade eden Erdoğan, bunu başarmak 
gerektiğini söyledi. Başbakan Erdoğan, 
Kurban Bayramı’nın 4. günü olan 23 Ocak 
Pazar günü dönüşlerin başlayacağına da 
dikkat çekerek, şunları söyledi: 

‘‘Bayram dönüşlerimiz hep çok acılı olur. 
Ben buradan milletime sesleniyorum; Ne 
olur bayram dönüşlerini, bizlere hüzün dö-
nüşleri haline getirmeyin. Neşeyle başla-
yan seyahatlerinizi hüzne dönüştürmeyin. 
Ne olur trafik kurallarına uyun. Lütfen 
uykusuz yola çıkmayın, gece yolculuğunu 
tercih etmeyin. ‘Kaza bende başlar, ben-
de biter’ yanlışından hareket etmeyiniz. 
Karşınızdaki insanın hata yapabileceğini, 
kazaya açık olduğunu hiçbir zaman unut-
mayın. Ne olur son ana dönüşü bırakma-
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yın. Son ana bıraktığınız zaman hızla açığı 
telafi etmeye çalışıyorsunuz.’’ 

Erdoğan, bayram mesajı da vererek, ‘‘Kur-
ban Bayramı’nın, ülkemiz, milletimiz için 
aydınlık yarınlara vesile olmasını temen-
ni ediyorum. Tüm İslam Dünyası için, 
insanlık için barışa, kardeşliğe, sevgiye 
vesile olmasını Allah’tan temenni ediyo-
rum’’ dedi. 
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Değerli arkadaşlar... Hepinizi sevgi ve say-
gıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi Türkiye, büyük bir değişim 
ve dönüşüm sürecini yaşıyor. Allah’ın yar-
dımıyla bu büyük değişim ve dönüşüme 
bizler vesile oluyoruz. Toplum ile devlet 
birlikte güçlendikçe, aynı yöne baktıkça 
aşılması zor olan büyük güçlükler kolay-

lıkla aşılıyor. Şu anda Türkiye’nin gücü ve 
önemi dünyanın her yanında, her alanda 
hissediliyor. Son bir hafta içinde Ankara’da 
görüştüğüm bilgi çağının en büyük iş ak-
törü Bill Gates’le yaptığımız görüşmeden, 
Davos Zirvesi sırasında 7’si devlet ve hü-
kümet başkanı olmak üzere yaptığım 20 
görüşmeye kadar bütün görüşmelerin or-
taya koyduğu gerçek şudur: Türkiye, dün-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 1 Şubat 2005 
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yada gelişme potansiyeli en yüksek cazibe 
merkezlerinden biri oluyor. Artık, hiçbir 
alanda özgüven sorunu yaşayan bir ülke 
değiliz. Bilgisayar mühendisimizden öğ-
retmenlerimize, işçimizden ihracatçımıza, 
diplomatımızdan hakim ve savcılarımıza 
kadar her vatandaşımız bu ülkenin kalkın-
masında hisse sahibidir. 

Bu mutlu tablonun dünyanın her böl-
gesinde, her ülkesinde hissedildiğini 
sizlerle paylaşarak başladığım konuşma-
mın esas ağırlığını bugün bütçe uygu-
lamalarımıza ayıracağım. Zira, iktidar 
olduğumuzda Türkiye’nin kaynaklarını 
Türkiye’ye kazandıracağız demiştik ve iki 
yıllık bütçelerimizin sonuçlarıyla bu iddi-
amızın ne kadar arkasında olduğumuzu 
gösterdik. Ancak, daha önce bizi doğru-
dan ilgilendiren bir gelişmeye kısaca de-
ğinmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım… 

Biliyorsunuz geçtiğimiz Pazar günü gü-
ney komşumuz Irak’ta önemli bir seçim 
gerçekleştirildi. Bu seçimle Irak’ta, BM 
Güvenlik Konseyi’nce de teyit edilmiş 
bulunan anayasal süreç başlamıştır. Biz 
baştan beri Irak’ın toprak bütünlüğünü 
koruyarak demokrasisini tesis etmesinden 
ve ülke yönetiminde Irak halkının en adil 
ve katılımcı biçimde temsilinin sağlanma-
sından yana olduğumuzu ifade ediyoruz. 
Yaşanan büyük sıkıntılara rağmen, genel 
manada Irak halkının iradesini ülkenin 
birlik bütünlük içerisinde barış ve istikrar-
dan yana koymasını önemli görüyoruz.

Ancak seçim süreci içerisinde maalesef 
bizi endişelendiren bazı hususlar da orta-
ya çıkmıştır. Irak bütünü içinde bulunan 
bazı kesimlerin seçimlere arzuladığımız 
seviyede katılamamış olmasını ve sonuçla-
rın etnik açıdan dengesiz bir tablo ortaya 
koyma ihtimalini elbette üzüntüyle karşılı-
yoruz. Irak’ta düzeni tesis etmekle yüküm-
lü olan güçler, yine üzülerek belirtiyorum 
ki milletimizin büyük teessürle karşıladığı 
bazı gelişmelere karşı gerekli duyarlılığı 
da göstermemişlerdir. 

Biz, Irak’ın iç huzurunu, demokratik 
geleceğini ve çevre ülkelerle ilişkileri-
ni zedeleyebilecek bu gelişmelere karşı 
ilgili ülkelerin gerekli tedbirleri zaman 
geçirmeden almalarını beklerdik. Ancak 
bölgeye demokrasi getirmek niyetiyle gel-
diklerini söyleyen güçler, bu antidemokra-
tik emellere maalesef sağır kalmayı tercih 
etmişlerdir. Şunu herkes bilmelidir ki, Tür-
kiye sadece tarihi bağlarla değil, akrabalık 
bağlarıyla da bağlı olduğu bu coğrafyanın 
uzun yıllar boyunca devam edecek bir kar-
gaşaya sevk edilmesine izin vermeyecektir, 
veremez. Irak’ta demokratik çözümleri 
çıkmaza sokacak bu girişimlere bugün dur 
denmezse, korkarız bölgede barışı daha 
uzun zaman erteleyecek çatışmalara sebe-
biyet verilebilir. 

Bu konuda Türkiye’nin ilgili bütün kurum-
larıyla birlikte hem gelişmeleri izlemek, 
hem de milli hassasiyetlerimizi her zemin-
de dile getirmek konusunda gereken her 
şey yapılmaktadır, bu konuda hiç kimse-
nin endişesi olmasın. En son geçen hafta 
Davos Zirvesi sırasında katıldığımız çeşitli 
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oturumlarda ve baş başa yaptığımız görüş-
melerde Türkiye olarak bölgede ve dünya-
da barışın bir an önce tesisinin gereğini 
ortaya koyduk. Umuyoruz ki Irak denkle-
minin bütün tarafları, Irak’ın demokratik 
geleceği ve bölgede barışın tesisi konula-
rında Türkiye’nin gösterdiği samimiyeti, 
olgunluğu ve kararlılığı gösterebilirler.

Buradan bir kere daha açık ve net olarak 
ifade ediyorum, Türkiye’nin hukukunu 
dikkate almadan atılan her adım bölgede 
yangının büyümesi dışında bir sonuç üret-
meyecektir. Irak’ın bütünlüğüne zarar ve-
recek, barış ve huzuru erteleyecek gelişme-
lere vakit geç olmadan dur denilmelidir.

Değerli arkadaşlarım… 

Ekonomide, 2004 yılına ilişkin sevindi-
rici gelişmeleri almaya devam ediyoruz. 
İktidara geldiğimiz ilk gün ekonomik 
sorunlara karşı başlattığımız mücadele, 
hız kesmeden, heyecanını kaybetmeden, 
en ufak bir taviz bile vermeden disiplinle, 
kararlılıkla sürdürülüyor. Bu mücadelenin 
sonuçlarını da artık elle tutulur biçimde 
görmeye başladık. 

Bakınız, yurtdışında karşılaştığımız her-
kes, Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri 
heyecanla izlediğini söylüyor bize. En son 
Davos toplantılarında, Türkiye’nin artık 
bir cazibe merkezi olduğunu, dünyanın 
ilgi odağı haline geldiğini, Türkiye eko-
nomisinin çok yakından izlendiğini bir 
kez daha gördük. Dünyanın hayranlıkla, 
takdirle, hatta imrenerek ekonomimizi 
izlerken, Türkiye içinde hala gelişmeleri 

gölgelemek isteyenler varsa onları da hal-
kımızın takdirlerine havale ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım… 

Ak Parti iktidarının uygulamalarını analiz 
eden herkesi bütüncü bir bakış açısına 
çağırıyorum. Ülkeye bir bütün olarak bak-
mak zorundayız. Sosyal dokusuyla, imkan-
larıyla, potansiyeliyle, gücüyle, iradesiyle, 
devletiyle, vatandaşıyla, hukukuyla, de-
mokrasisiyle bir bütün olarak bakmalıyız. 
Ekonomi sadece grafikler, sadece istatis-
tikler, sadece rakamlar değildir. Siyaset, 
sadece kamu yönetimi, sadece yasal dü-
zenlemeler yapmak değildir. Her anlamda 
toplam üretime ne kadar değer kattığınız 
önemlidir. 

Dolayısıyla bizim başarı kriterimiz bü-
tünlüğe yaptığınız katkıya göredir. Vali-
nin, kaymakamın, belediye başkanının, 
diplomatın, genel müdürün başarısı ne 
kadar bürokrasi ürettiğiyle, ne kadar imza 
attığıyla değil, toplumun gelişmesi için ne 
kadar değer ürettiğiyle ölçülmelidir. Her 
fırsatta dile getirmeye çalışıyorum, lütfen 
Türkiye’nin kazandığı bu tarihi imkana 
hepimiz katkıda bulunalım. 

Değerli arkadaşlarım… 

İmkanları, kaynakları nasıl kullandığımızı, 
ülkeye nasıl kazandırdığımızı bütçeyle an-
latmak istiyorum. Zira bütçe, Türkiye’nin 
en kronik, en çok dikiş tutmayan en temel 
meselelerinden biriydi. Bakınız, 2004 yılı 
bütçe gerçekleşmeleri bugün itibariyle 
ortaya çıkmıştır. 2004 yılı konsolide bütçe-
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sinde; 83.9 katrilyon lira faiz dışı harcama 
öngörülmüş iken, gerçekleşme bu tutarın 
183 trilyon lira eksiğiyle 83.7 katrilyon lira 
olmuştur. 2004 yılında 66.1 katrilyon lira 
faiz gideri öngörülmüş iken, gerçekleşme 
9.6 katrilyon lira tasarrufla 56.5 katrilyon 
lira olmuştur. Böylece 149.9 katrilyon 
lira olarak programlanan toplam bütçe 
harcamaları, 140.2 katrilyon lira olarak 
gerçekleşmiştir. Bunlara bağlı olarak, 45.8 
katrilyon lira olarak öngörülen bütçe açığı, 
15,5 katrilyon lira eksiğiyle 30.3 katrilyon 
lira olmuştur. 

Söz konusu olumlu gelişme, bütçe açığının 
gayri safi milli hasılaya oranındaki azal-
mada da açıkça görülmektedir. 2001 yılın-
da bütçe açığının gayri safi milli hasılaya 
oranı % 16.5 iken, bu oran 2003 yılında % 
11.3, 2004 yılında ise % 7.1 olarak gerçek-
leşmiştir. Bu oranın 2005 yılında % 6.1 se-
viyesine düşürülmesini hedeflemekteyiz. 
Orta vadede ise Maastrich kriteri olan % 3 
oranına ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Değerli arkadaşlarım… 

Hepinizin bildiği üzere geçmiş hükümet-
lerin uyguladığı yanlış mali politikalar, 
ülkemizi büyük bir faiz yüküyle karşı 
karşıya bırakmıştır. Öyle ki 2001 yılında 
topladığımız tüm vergi gelirleri faiz öde-
melerini karşılamaya bile yetmemiştir. 
Hükümetimizin iş başına gelmesiyle bir-
likte faiz harcamalarının azaltılması konu-
sunda ciddi bir çaba içerisine girdik. Faiz 
harcamalarının toplam bütçe harcamaları 
içindeki payı, 2001 yılında % 51 iken, bu 
pay 2003 yılında % 41.7, 2004 yılında ise 

% 37.3 olarak gerçekleşmiştir. Faiz harca-
malarının gayri safi milli hasılaya oranı 
ise, 2001 yılında % 23.3 iken, bu oran 2003 
yılında % 16.4’e, 2004 yılında ise % 13.3’e 
gerilemiştir. Tasarrufa verdiğimiz büyük 
önem sayesinde bütçe harcamaları, 2003 
yılında hedeflenenden % 3.8, 2004 yılında 
ise % 5.7 daha az gerçekleşmiştir. 

Bakınız, bu oranlara dikkatinizi çekmek 
istiyorum: Önceki hükümetler dönemin-
de harcamalar sürekli olarak hedeflenen 
rakamların üzerinde gerçekleşmiştir. Ni-
tekim harcamalar; 1995 yılında % 29,5, 
2001 yılında % 66,6, 2002 yılında % 17,9 
oranında bütçede hedeflenenden daha faz-
la gerçekleşmiştir. Harcamalar bu şekilde 
hedeflerden saparken bütçe açıkları da 
buna bağlı olarak başlangıçta öngörülenin 
çok üzerinde olmuştur. Bütçe açıkları; 
1995 yılında % 503, 2001 yılında % 3188, 
2002 yılında % 49 oranında hedeflenenin 
üzerinde gerçekleşmiştir.

Bu rakamlarda bir yanlışlık olduğunu düşü-
nenleriniz olabilir… Hayır hiç bir yanlışlık 
yok. Bakın size işin mantığını kısaca izah et-
meye çalışayım: 2001 Bütçesi hazırlanırken 
yaklaşık 48 katrilyon TL. gider, 49 katrilyon 
TL gelir öngörülmüştür. Bu durumda Büt-
çenin 940 trilyon TL fazla vermesi beklen-
mektedir. Yıl sonuna gelindiğinde toplam 
gelirler yüzde 4.5 artışla 51 katrilyonda 
kalırken gider 80 katrilyona yükselmiştir. 
Böylece Bütçe açığı yüzde 3188 sapmayla 
yaklaşık 29 katrilyon olmuştur.

Peki bizim dönemimizde durum ne oldu? 
Bakınız; 2003 yılında bütçe açığı 45.2 kat-
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rilyon lira öngörülmüş iken, 40.2 katrilyon 
lira olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılında 
ise bütçe açığı 45.8 katrilyon lira öngö-
rülmüş iken, gerçekleşme 30.3 katrilyon 
lira olmuştur. Geçmişte yaşadıklarımızın 
tam tersine, bütçe açığı öngörülene kıyas-
la 2003 yılında % 11, 2004 yılında ise % 
34 oranında daha az gerçekleşmiştir. Söz 
konusu iki yılda sağlanan toplam tasarruf 
20.5 katrilyon lira olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım… 

Harcamalarda olduğu gibi hedeflediğimiz 
bütçe gelirlerine ulaşmada da aynı başa-
rıyı göstermiş bulunmaktayız. Nitekim 
2004 yılında net vergi gelirleri tahmin 
edilenden 1.2 katrilyon lira fazlasıyla 
90.1 katrilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 
Vergi dışı gelirler ise 15.2 katrilyon lira 
olarak öngörülmüş iken 4.6 katrilyon lira 
fazlasıyla 19.8 katrilyon lira olarak ger-
çekleşmiştir. Bu sonuçlara göre, gayri safi 
milli hasılanın % 5’i olarak hedef lenen 
program tanımlı konsolide bütçe faiz dışı 
fazlası hedefi, 549 trilyon lira fazlasıyla 
21.8 katrilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 
Bu ise gayrisafi milli hasılanın % 5.12’sine 
tekabül etmektedir. 

Bu noktada vergi gelirlerine ilişkin olarak 
bir kaç noktanın altını özellikle çizmek 
istiyorum. Esasen 2004 yılında topladığı-
mız vergi gelirleri 111.3 katrilyon liradır. 
Ancak toplanan vergi gelirlerinin; 2.5 
katrilyon lirası büyükşehir belediyeleri-
ne, 4.6 katrilyon lirası diğer belediyelere, 
856 trilyon lirası il özel idarelerine, 1.2 
katrilyon lirası Savunma Sanayi Destek-

leme Fonuna, 1.1 katrilyon lirası Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Fonuna, 217 
trilyon lirası Adalet Bakanlığı İş Yurtları 
Kurumuna, 262 trilyon lirası eğitime kat-
kı payı olarak Milli Eğitim Bakanlığına 
aktarılmıştır. Böylece, geçen yıla kıyasla 
2004 yılında; Büyükşehir belediyelerine 
aktarılan kaynak % 52, diğer belediyelere 
aktarılan kaynak ise % 50 oranında art-
mıştır. Aynı şekilde Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonuna ve Savunma 
Sanayini Destekleme Fonuna aktarılan 
kaynaklardaki artış daha da yüksek bir 
oranda, %67 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Vergi gelirlerinin tahsilat-tahakkuk oranı 
ise 2003 yılında % 92.5 iken 2004 yılında 
% 93’e yükselmiştir. Bu oran, son 10 yılın 
en yüksek tahsilat oranıdır.

Değerli arkadaşlarım… 

Az önce de bahsettiğim gibi, 2001 yılında 
vergi gelirlerinin tümü faiz harcamalarını 
karşılamaya yetmez iken, 2004 yılında 
vergi gelirlerinin % 55’i faiz harcamaları-
nı karşılar hale gelmiştir. Bu oranı 2005 
yılında % 47 seviyesine indirmeyi hedefli-
yoruz. Vergi gelirleri ve harcamalar arasın-
daki ilişkiye dönük bir diğer önemli nokta 
ise vergi gelirlerinin faiz dışı harcamaları 
karşılama oranıdır. Uyguladığımız kararlı 
mali disiplinin sonucu olarak, vergi gelirle-
rinin faiz dışı harcamaları karşılama oranı 
2004 yılında son 10 yılın en yüksek oranı 
olan % 106 seviyesine ulaşmıştır. 

Yani artık vergi gelirlerimiz faiz dışı har-
camalarımızı aşmış bulunmaktadır. Bu 
demektir ki, eğer Türkiye geçmiş yıllarda 
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hesapsızca borçlandırılmasa ve bugün ağır 
bir borç faizi ödeme zorunluluğu ile karşı 
karşıya bulunmasa idi, vergi gelirlerimiz 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin toplam 
harcamalarını rahatlıkla karşılayacak 
hatta artacaktı. Vatandaşlarımızın hayat 
kalitesini yükseltmek için daha fazla ge-
lir, daha fazla yatırım, daha fazla sosyal 
harcama imkanımız olacaktı. Faiz harca-
malarının bütçe içerindeki payı azaldıkça 
topladığımız bu vergilerle vatandaşları-
mıza daha fazla hizmet sunmak imkanına 
kavuşmaktayız. 

Bu kapsamda giderek daha fazla kaynak 
ayırdığımız bazı önemli harcama kalemle-
ri üzerinde durmak istiyorum. Konsolide 
bütçe harcamaları içerisinde tarımsal des-
tekleme ödemelerinin önemli bir yeri ol-
duğunu hepimiz biliyoruz. 2004 yılı bütçe-
sinden tarımsal destekleme ödemeleri için 
3 katrilyon 79 trilyon lira harcadık. Öte 
yandan konsolide bütçe yatırımları için 
2004 yılı bütçesinde 6,4 katrilyon liralık 
ödenek öngörülmüş iken, yedek ödenek-
ten, yatırımları hızlandırma ödeneğinden 
ve diğer kaynaklardan yapılan aktarmalar 
sonrasında yatırım harcamaları 8 katril-
yon lira olarak gerçekleşmiştir. 

Değerli arkadaşlarım…

2004 yılında, çalışanlarımız ile emeklile-
rimizin aylıklarında enflasyonun oldukça 
üzerinde bir artış sağlanmıştır. Şimdi şu 
rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek 
istiyorum: Kamu görevlilerinin aylıkları, 
Ocak ve Temmuz aylarında % 6 oranların-
da olmak üzere, kümülatif bazda yüzde 

12.4 ve ortalama bazda ise yüzde 13.8 ora-
nında artırılmıştır. Ayrıca, kamu görevli-
lerimize aylık ve ücretlerinden ayrı olarak 
ocak ayında 160 milyon liralık ilave bir 
ödeme yapılmıştır. Memur emeklilerinin 
maaşları, Ocak ayında ortalama yüzde 7.5 
ve Temmuz ayında ise yüzde 6 oranında 
olmak üzere, kümülatif bazda yüzde 14 
ve ortalama bazda ise yüzde 16 oranında 
artırılmıştır. Bağ-Kur ve SSK emeklileri-
nin maaşları, Ocak ve Temmuz aylarında 
yüzde 10 oranında olmak üzere, kümülatif 
bazda yüzde 21 ve ortalama bazda ise yüz-
de 15.5 oranında artırılmıştır. Asgari ücret 
ise Ocak ayında yüzde 38.2 ve Temmuz 
ayında ise yüzde 5 oranında olmak üzere, 
kümülatif bazda yüzde 45.1 ve ortalama 
bazda ise yüzde 41.7 oranında artırılmış-
tır. Peki 2004 yılında enflasyon kaç olmuş-
tur? Sadece yüzde 9.3.

Kuşkusuz yeterli değildir. Çalışanlarımızın 
geçmiş yıllardaki kayıplarının çok büyük 
olduğunu, enflasyonun altında uzun yıllar 
boyunca ezildiklerini biliyoruz. Ancak bu 
iyileşme sürdükçe, bu kayıplar da mutlaka 
telafi edilecektir.

Değerli arkadaşlarım…

2004 yılı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin 
aktardığım rakamlar, Türkiye’nin, Türkiye 
ekonomisinin nerelerden geldiğini ve han-
gi yönde ilerlediğini çok belirgin şekilde 
ortaya koymaktadır. Ekonomide iktidara 
geldiğimiz gün başlayan iyileşme, hız 
kesmeden, hatta ivme kazanarak devam 
etmektedir. Enflasyonda, büyümede, dış ti-
carette, faizlerde ve daha birçok ekonomik 
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göstergede elde ettiğimiz iyileşme tarihi 
seviyelerde, rekor düzeylerde olmuştur. 
Bugün açıkladığımız bütçe gerçekleşme-
leri de yine Türkiye tarihinde çok ender 
görülen seviyelerdir.

Bu başarı yolunda geri dönmek, taviz ver-
mek, gevşemek, rehavete kapılmak da asla 
söz konusu olmayacaktır. Türkiye, son iki 
yıl içinde yaşadığı bu sevindirici gelişme-
leri inşallah daha çok uzun yıllar yaşama-
ya devam edecek, her gün bir öncekinden, 
her yıl bir önceki yıldan daha iyi olacaktır.

Değerli arkadaşlar...

Bildiğiniz üzere 5 Şubat 2005 günü tsu-
nami felaketiyle büyük acılar ve zorluklar 
yaşayan Güney Asya’ya gideceğiz. Ama-
cımız hem yaşanan felaketin boyutlarını, 
yapılması gerekenleri yerinde görmek, 
hem bölgedeki dost ülkelerin acılarını 
paylaşmak, hem de Türkiye’nin yardım 
elini bu acı coğrafyasına uzatmak olacak-
tır. Türkiye resmi kurumlar eliyle şu ana 
kadar bağışlar ve devlet katkısı olarak 40 
milyon YTL’yi aşan bir destek sağlamıştır. 
Resmi kampanyalarımız devam ettiği gibi 
sivil kuruluşlarımızın yardımları da de-
vam ediyor. 

Bu vesileyle, bu büyük insanlık görevini 
yerine getirerek bölgeye destek olan her 
bir vatandaşımıza, özellikle sivil kuruluş-
larımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunmak 
istiyorum. Kampanyalar devam ediyor, in-
şallah milletimizin bu kampanyalara kat-
kıları artarak sürecektir. Sözlerime burada 
son veriyor, hepinize teşekkür ediyorum.
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Değerli hanımlar… hepinizi büyük bir say-
gıyla selamlıyorum.

Türkiye’nin yeni ufuklara yol almakta ol-
duğu şu güzel günlerde, sizlerin aranızda 
olmaktan büyük bir mutluluk duyduğu-
mu özellikle ifade etmek istiyorum. Sizler 
Türkiye’yi güçlü ve müreffeh yarınlarına 
taşıyacak olan millet iradesinin en dina-

mik gücüsünüz. Yarınlar adına kurduğu-
muz her hayalin, yaptığımız her planın, 
attığımız her adımın hem ilham kaynağı, 
hem güvencesisiniz. Büyükleriniz olarak 
sizlere inanıyor, güveniyoruz.

Sizlerle birlikte yürüttüğümüz siyaset, 
bu ülkenin çocuklarına kendinden emin, 
özgüveni tam ve sağlam bir ülke bırakma 

AK Parti Il Kadın Kolları 
Kongresi

Ankara | 5 Şubat 2005 
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siyasetidir. İnanıyorum ki, bu heyecanı 
sizler gönüllerinizde büyüterek haya-
tın her alanına taşıyorsunuz. Sizlerden 
ricam, herkesten ricam, asla sesinizin 
boşlukta kaybolacağını, emeklerininiz 
heba olacağını düşünmeyin. Doğruların 
yanında, yanlışların karşısında durarak, 
bu büyük ülkenin maneviyatına, kültürel 
kalkınmasına, ekonomik büyümesine 
mutlaka katkıda bulunun. Bugün hakikat 
için, kendim için, ülkem için, insanlık 
için ne yaptım muhasebesi içinde olun. 
Ak Parti ülkesinin kaderini kendi kaderi 
bilenlerin partisidir. Sizlerden siyaseti iyi 
izlemenizi, dünyayı iyi takip etmenizi rica 
ediyorum. 

Değerli hanımefendiler… değerli kardeş-
lerim…

Türkiye doğru yolda iyi adımlar atıyor. 
Dünya ile ilişkilerimiz bütün beklentile-
rin üzerinde bir iyileşme sürecine girdi. 
Umutsuzluk kapıları kapandı, karamsar-
lık bulutları dağıldı. Tavizsiz bir demok-
rasiye, sarsılmaz bir barış düşüncesine ve 
dünyayı kuşatacak bir kültür birikimine 
sahip olmak konusunda kendinizi her 
geçen gün biraz daha geliştireceğinizden 
şüphe etmiyoruz. Bu topraklar muhte-
şem tarihimiz boyunca milletimizin pek 
çok parlak medeniyet sayfası yazdığı 
zamanlara şahit olmuştur. Bizler, bugün 
Türkiye’ye, tıpkı tarihte olduğu gibi o 
parlak sayfalardan birini daha yazdırma-
nın, dünyanın örnek aldığı yeni bir me-
deniyet atılımı gerçekleştirmenin gayreti 
içindeyiz.

Şükürler olsun ki, ülkemizi yaşadığı zor-
luklardan arındırmak konusunda çok bü-
yük mesafeler aldık. Bugün artık Türkiye, 
dünyanın her yerinde gösterdiği ekono-
mik iyileşme ve büyüme nedeniyle tak-
dirle, hayranlıkla izlenen bir ülke haline 
gelmiştir. Ancak biz bu ülke için büyük rü-
yalar görüyoruz. Çıtayı en yüksek noktaya 
koyuyoruz ki, kimse eski günlere dönmeyi 
aklından geçirmesin. Sadece işleyen bir 
ekonomik sistem, sadece fabrika bacala-
rının tütmesi, sadece üretimin, ihracatın 
artmış olması, enflasyonun düşmesi bize 
yetmez. Bu ülkenin bütün insanlarının 
yüzü gülmeli, bütün gençler, bütün hanım-
lar, bütün çocuklar Türkiye aidiyetinden 
mutluluk duymalıdır. Ak Parti siyaseti bu-
dur. Ak Parti aidiyeti budur. 

Bu ülkenin bahtını açmak, insanımızın 
yüzünü güldürmek bizim asli görevimiz; 
ancak bizim en az bunlar kadar büyük 
önem atfettiğimiz başka bir görevimiz 
daha var. O mukaddes görev; Türkiye’yi 
tarihsel birikimine, tabii zenginliklerine, 
insani değerlerine ve coğrafi konumuna 
yaraşır bir medeniyet ülkesi haline getir-
mektir. Türkiye bir daha asla dünyanın 
gündemine krizleriyle, sarsıntılarıyla, 
kavgalarıyla, suistimalleriyle, demokratik 
özürleriyle gelmemelidir, gelmeyecektir. 
Türkiye’nin dünya fotoğrafı asık yüzlü ol-
maktan çıkacak, güler yüzlü, aydınlık bir 
çehre taşıyacaktır. Bu fotoğraf, hemen her 
zeminde belirmeye başlamıştır, çok yakın 
zamanda Türkiye bu fotoğrafıyla en canlı, 
en renkli, en güçlü şekilde bütün dünyaya 
gülümseyecektir.
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Değerli Kardeşlerim…

Biz Türkiye’yi örnek ve öncü bir ülke ha-
line getirmek istiyoruz. Yaşadığımız bu 
zamanda dünyada savaş fikrinin, güç çatış-
malarının, çıkar kavgalarının, çeşitli tipte 
ayrımcılıkların, fanatizmin sesi yükselmiş, 
etki alanı genişlemiştir. Her gün hepimizin 
vicdanlarını kanatan, içimizi acıtan, ma-
sumiyeti zedeleyen kanlı dünya manzara-
larıyla sarsılıyoruz. Üzülerek söylüyorum 
ki, büyük insanlık çoğunluğunun sağduyu 
hisleri, güç ve iktidar sahiplerinin ihtiras-
larını gemlemeye yetmiyor. Barışı, demok-
rasiyi, insani değerleri, hürriyeti ve temel 
hakları, iyilikleri ve güzellikleri savunmak 
için gelecek adına hepimizin daha gür ses-
li, daha dirençli, daha donanımlı olmamız 
gerekiyor.

Türkiye’nin hükümeti olarak, ülkemizi 
barış ve demokrasi fikrinin, medeniyet 
hassasiyetinin, temel hak ve özgürlükleri 
savunan büyük insanlık çoğunluğunun 
safında görüyor ve düşünüyoruz. İnanıyo-
ruz ki büyük bir tarihsel tecrübeye sahip 
olan milletimizin her bir ferdi de bizimle 
aynı fikirde, aynı duyguda, aynı saftadır. 
Sizlerden bugün Türkiye’nin onurla, azim-
le, kararlılıkla çıktığı bu medeniyet yolcu-
luğuna sahip çıkmanızı, destek olmanızı, 
güç vermenizi istiyoruz. Ve yarınlarda 
aynı medeniyet mirasını, aynı kararlılıkla 
sizden sonraki kuşaklara taşımanızı bek-
liyoruz.

Hepiniz bu topraklarda yaşamakta olan 
zengin birikimin, insanımızın dünyada 
benzeri olmayan karakterinin ve bu güçlü 

membadan beslenerek sahip olduğunuz 
meziyetlerin farkında, bilincinde olunuz. 
Devraldığınız medeniyet mirası, bugün 
bulunduğu yerlerden çok daha yüksekler-
de temsil edilecek bir zenginlik ve kıymet-
tedir. Yarınlara hazırlanarak, yarınların 
bilgisiyle donanarak, her alanda kendinizi 
yetiştirerek bu büyük mirası hakettiği 
yüksekliklere, doruklara taşıyınız. Şundan 
eminim ki her biriniz, bu ülkenin gelece-
ğine damgasını vuracak bir altın kuşağın 
bireylerisiniz. Allah sizlerin ve ülkemizin 
yolunu, bahtını, ufkunu açık etsin.
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Değerli hanımlar... AK Parti siyasetinin 
seçkin temsilcileri... Sizleri en samimi his-
lerimle selamlıyorum.

Bu güzel yurt köşesinde, bu güzel şehrimiz-
de sizlerle bir arada olmaktan büyük bir 
mutluluk duyduğumu vurgulayarak söz-
lerime başlamak istiyorum. Çünkü inanı-
yorum ki, Türkiye’nin yeni bir atılım içine 

girdiği, dinamizm kazandığı ve hedeflerini 
zenginleştirdiği bir dönemde sizlerin siya-
set içindeki varlığınız, siyaset anlayışına 
yapacağınız katkılar son derece önem ve 
değer kazanmıştır. Bu bakımdan gerek AK 
Parti bünyesinde, gerek Türk siyasetinin 
genel manzarası içinde siz hanımlarımızın 
ağırlığının giderek artmakta olmasından 
büyük bir mutluluk duyuyorum.

AK Parti Il Kadın Kolları 
Kongresi

Gaziantep | 19 Şubat 2005 
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Türk siyaseti, çağın gereklerine uygun, ül-
kemizin ihtiyaçlarına cevap verecek bir yol 
haritasına sahip olacak ve kendini sürekli 
yenileyecekse, hanımlarımızın sesine, has-
sasiyetlerine, sezgi ve birikimlerine mut-
laka kulak vermek durumundadır. Açıkça 
ifade edeyim ki; hanımların etkili olmadığı 
bir siyasi hareketi sadece renksiz ve derin-
liksiz bulmakla kalmıyor, demokrasinin 
temsil kabiliyeti bakımından da sakıncalı 
ve sağlıksız buluyorum.

Bu nedenle, sizler gerek siyaset anlayışı-
mızın yenilenmesinde, gerek Türkiye’nin 
değişim hedef lerinin yakalanmasında, 
gerekse siyaset kültürümüzün zenginleş-
mesinde ağırlığınızı koymak durumunda-
sınız. Siyasetimizin yerleşik kötü alışkan-
lıkları var; gerekirse bu kötü alışkanlıklarla 
da mücadele etmek ve siyasi varlığınızı 
herkese kabul ettirmek zorundasınız. AK 
Parti siyaseti, milletin sesine kulak veren, 
Türkiye’yi geleceğe hazırlayan bir niteliğe, 
bir karaktere sahiptir. Biz milleti kadın-
dır, erkektir, çocuktur, yaşlıdır, diye ayırt 
etmiyoruz. Her bir vatandaşımızın bizim 
başımızın üstünde yeri vardır.

Biz bu ülkenin iktidarına talip oluyorsak, 
her bir vatandaşımıza da refah ve mut-
luluk borçlanıyoruz demektir. Toplumu-
muzun bütün kesimlerinin dertleriyle, 
problemleriyle, sıkıntılarıyla tek tek ilgi-
lenmek, tek bir insanımızı ıskalamayacak 
bir siyaset anlayışını bütün kurumlarıyla 
tesis etmek durumundayız. Hanımlarımız 
sadece bu ülke nüfusunun yarısını teşkil 
etmiyor; aynı zamanda Türkiye’nin yaşa-
dığı bütün krizlerin, bütün darboğazların 

aşılmasında en ağır yükü yükleniyor, en 
büyük fedakarlığı yapıyor.

Açıkça itiraf edeyim ki, hanımlarımızın 
engin maharet ve fedakarlıkları olmasa, bu 
toplum bu büyük ekonomik depremlerin 
enkazı altından çıkamazdı. Yaşanan onca 
sıkıntıya, yokluğa, yoksulluğa rağmen, 
ailelerimizi ayakta tutan, çocuklarımızı 
karnı tok, sırtı pek dolaştıran, bütün eksik 
ve gedikleri kapatmak için çırpınan kadın-
larımız, bugün ayağa kalkıp geleceğe doğru 
yürüyen Türkiye’nin de mimarlarıdır. Bu 
vesileyle, bu ülkenin Başbakanı olarak 
sizlerin aracılığınızla bütün kadınlarımıza 
şükran duygularımı ifade etmek istiyorum.

Değerli hanımlar...

Artık sizlerin sıkıntılarınızı hafifletmenin, 
yüzlerinizi güldürmenin, yüreklerinizi 
serinletmenin vakti gelmiştir diye düşünü-
yorum. İnşallah Türkiye’nin yelkenlerini 
şişiren değişim ve yenilenme rüzgarları, 
sizlerin önünüzde de yepyeni ufuklar 
açacaktır. Bu millet nasıl sıkıntılarını atlat-
mak için sizlerin gücünüze, dirayetinize, 
engin şefkatinize ihtiyaç duymuşsa, inşa 
ettiğimiz yeni Türkiye için de sizlerin gü-
zel fikirlerinize, zengin vizyonunuza, ince 
duygularınıza ihtiyacımız vardır.

Sizin damganızı vurmadığınız bir Türkiye, 
emin olunuz ki eksik kalır ve hedeflerine 
hakkıyla ulaşamaz. AK Parti, siyasetiyle, 
ekonomisiyle, sosyal hayatı, demokrasisi, 
kültürü ve sanatıyla bütün dünyanın gıpta 
ile bakacağı bir Türkiye hayali kuruyor. Bu 
hayal kadın-erkek her AK Partilinin gön-
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lünde yaşamalı ve tazelenmelidir. İnanıyo-
rum ki, sizler sahip olduğunuz analık duy-
gularınızla bu hayale çocuğunuz gibi sahip 
çıkacak, bu hayalin gerçeğe dönüşmesi 
adına herkesten çok heyecanlanacaksınız.

Sizlere inanıyor ve güveniyorum. AK Parti 
siyasetinin geçen zaman içinde rutinleş-
memesi, heyecanını, ışığını yitirmemesi 
için sizleri bir güvence olarak görüyorum. 
Mutlu ve kalkınmış bir Türkiye özlemi-
nin sizlerin gönüllerinizde asla tazeliğini, 
canlılığını yitirmeyeceğine, asla küllen-
meyeceğine inancım tamdır. Gelin gönül 
zenginliklerinizi, hayat meziyetlerinizi bu 
ülke siyasetine katın; böylece siyaset ka-
zansın, millet kazansın, Türkiye kazansın. 
Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Allah yardımcınız olsun.
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Değerli arkadaşlar… hepinizi sevgiyle ve 
saygıyla selamlıyorum.

Türkiye’nin büyük iddialarını bu ülkeye 
yaraşır bir dinamizmle temsil etme id-
diamız her gün biraz daha gerçekleşiyor 
ve ülkemiz yeni ufuklara doğru büyük 
mesafeler alıyor. Bu tarihi gündönümünü 
milletimizle el ele, gönül gönüle yaşayan 
Ak Partililer ülkenin saygınlığına paralel 
olarak yüce milletimizin takdirine mazhar 

oluyorlar. Milletle bu kader birliğinden ve 
bu emaneti en iyi şekilde temsil etme çaba-
sından daha değerli ne olabilir? Türkiye, 
kendi dinamikleriye, kendi imkanlarıyla, 
kendi aklıyla ve irfanıyla girdaptan çıka-
rak ayağa kalkmayı başardı. 

Değerli arkadaşlar…

Devraldığımız Türkiye fotoğrafı ne yazık 
ki, ufuksuz, dünya vizyonundan yoksun, 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı 

Ankara | 23 Şubat 2005 
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içine kapanmış bir ülke fotoğrafıydı. Bu 
heyecansız, bu donuk tabloyu milletimiz 
bir daha indirilmemek üzere rafa kaldırır-
ken bizlere, sizlere de “emanetime sahip 
çıktığın müddetçe” yanındayım dedi. Ak 
Parti, milletin yıllarca örselenmiş emane-
tine sadakatle bağlı kalacağına ahdederek 
yola çıkanların birliği ve beraberliği adına 
yine milletimizin eliyle inşa edildi. İki yıl 
gibi bir zaman zarfında güven adına, istik-
rar adına, itibar adına ülkemize kazandır-
dıklarımız ortadadır. 

Halkımızla birlikte kader birliği yaparak 
yola çıktığımızda en büyük arzumuz bir an 
önce Türkiye’nin normalleşmesiydi. Çıtayı 
en yükseğe koyduk ve bir bütünlük anla-
yışıyla ülkemizin öncelikli meselelerini ele 
aldık. İki yılın sonunda, bütün sorunlarımı-
zı aştık demiyorum, bütün sıkıntılarımızı 
giderdik de demiyorum ama, bakınız hakkı 
teslim edecek her insaf sahibinin kabul ede-
ceği gerçek özetle şudur: Sağlam bir zemin 
düzenlemesi yaptık. Gördüğünüz gibi, artık 
milletimizin kâr ve kazanç hanesine kay-
dettiğimiz başarılarımız halkımızın bütün 
kesimlerince normal görülmeye başlandı.

Enf lasyonun düşmesi normal, büyüme 
normal, dış itibarımızın artması, ihraca-
tımızın artması, dünya devletleriyle eşit 
ilişkiler içinde olmamız normal, Meclisin 
yaptığı hukuk reformları normal. Yani 
milletimiz diyor ki, bu kadrodan, sizden, 
ak siyasetten zaten bu beklenirdi. Bunun 
yolunu demokrasinin, adaletin halktan 
esirgenmemesi, hukukun üstünlüğünü 
her vatandaşımızın yürekten hissetmesi 
ve uygulamada görmesi olarak belirledik. 

Yakın zamanlara kadar, vatandaşın her 
sorun karşısında en çok sorduğu soru şuy-
du. Hükümet nerede, devlet nerede? İşte 
hükümet burada. Biz buradayız. 

Değerli kardeşlerim…

Ülkenin dış meselelerine hakimiyeti-
mizi sorgulayanlar acaba Türkiye’nin 
dünya fotoğrafı içindeki yerini nasıl 
görüyorlar?İçerideki normalleşmeyle dış 
politikamızın birbirini tamamlar nite-
likte paralel yürüdüğünü bugüne kadar 
hâlâ görmeyenler mi var? Sahiden merak 
ediyorum acaba, “nerede 2001 yılının 
Türkiye’si” mi diyorlar. 

40 yıllık Kıbrıs meselesinde çözümden 
yana koyduğumuz sağlam iradeyi, 40 yıllık 
AB hedefimizde tam üyelik için sergiledi-
ğimiz diplomasiyi mi eleştiriyorlar. Yani, 
ne diyorlar. Muhataplarımızın atmaları 
gereken adımları da bizim atmamız mı 
bekleniyor ki, birileri dış politikada, AB 
sürecinde rehavete kapıldığımıza dair spe-
külasyon üretme gayretine giriyor ? Bütün 
devletlerin bu kadar birbirine yakınlaştı-
ğı, atılan bütün adımların dünyanın her 
köşesiyle ilgili olduğu bir dünyada farklı 
düşüncelerin, farklı tezlerin sergilenmesi 
ne zamandan beri rota değiştirmek olarak 
yorumlanıyor?

Hayır, Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük 
bir devlettir. Büyüklüğünün de her zaman 
şuurunda olagelmiştir. Türkiye, içeride ve 
dışarıda konjonktürel bir siyaset hattında 
değildir, olmayacaktır. Ak Parti iktidarı 
Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasında 
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bugüne kadar elde edilen kazanımların 
tümüne sahip çıktığı gibi daha ileriye 
götürme iradesini ortaya koymuştur. Bu 
bağlamda ABD ile ilişkilerimiz dostluk ve 
müttefiklik zemininde devam etmektedir. 
Unutmayalım ki, dost ve müttefik devletler, 
ülkeler arasındaki dönemsel iletişim sorun-
ları derinlemesine ilişkileri zedelemez. 

Anlama çabası olmayanların spekülasyon-
larıyla birbirini anlayan ülkeler arasında-
ki farklılıklar gerilime dönüştürülemez. 
Türkiye’nin yanıbaşındaki meselelerle bir 
gelecek vizyonu içinde, bölge barışı ve ada-
let adına ilgilenmesi, kaygılarını dostlarıyla, 
muhataplarıyla paylaşması iletişim kanalla-
rını kapatmaz, aksine açar. Biz her zaman 
Irak halkının kendini yönetme hakkını 
kullanabileceği, demokratik ve bütünlüğü 
bozulmamış bir Irak’tan yana olduğumuzu 
ifade ediyoruz. Bugün dile getirdiğimiz bu 
hassasiyetler, harekatın başlamasından 
önce de uluslar arası platformlarda samimi-
yetle dile getirdiğimiz konulardı. 

Bugün başka bir şey söylüyor, başka şey-
ler bekliyor değiliz. Barışı tesis etmek 
için Irak’ta bulunan koalisyon güçlerinin, 
aslında bütün bölgenin ortak beklentisi 
olan istikrarı sağlayacağı konusundaki iyi 
niyetli bekleyişimiz sürüyor. Bu noktada 
bütün eksikliklere, bölgesel bazda gerçek-
leştirilen açık ihlallere rağmen, Irak’ta 
seçimlerin gerçekleştirilmiş olmasını da 
olumlu buluyoruz. Ancak, bu seçime gölge 
düşüren bazı girişimlerin, önümüzdeki 
dönem içinde yerini tartışmaya mahal bı-
rakmayacak bir demokratik düzen içinde 
bertaraf edilmesini bekliyoruz. Biz Irak 

halkının tamamının temsil edildiği bir 
demokratik yapının oluşmasını, barışın 
sağlanmasını ve mutlaka Irak’ın toprak 
bütünlüğünün korunmasını istiyoruz.

NATO Zirvesi sırasında bizzat Başkan 
Bush tarafından ifade edildiği gibi, esa-
sen ABD yönetiminin Irak vizyonu da bu 
esasların hayata geçirilmesi yönündedir. 
Yeri gelmişken bir hususa değinmeden 
geçemeyeceğim. Her iki ülke kamuoyunu 
oluşturan basın-yayın organlarının resmin 
bütününü gözden kaçırmamalarında, 
özellikle de nezaketsiz ve ölçüsüz tavırlar-
dan uzaklaşmalarında yarar gördüğümü-
zü belirtmem gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım…

Biz medeniyet tarihinin merkezi olan bu 
toprakların çocuklarıyız. İmkanlarımızı 
bildiğimiz gibi, potansiyelimizi de biliyo-
ruz. Son derece gerçekçi politikalar üre-
tiyor, dünya ile de bu gerçekler etrafında 
konuşuyoruz. Türkiye bölgesinde ve bütün 
dünyada istikrar istiyor, barış istiyor, de-
mokrasi istiyor. Irak için de bunu istiyo-
ruz, diğer ülkeler için de bunu istiyoruz. 
Irak’ta ancak ve ancak hür ve demokratik 
bir yapılanmayla istikrarsızlık giderilebi-
lir. Gerilim alanları, çatışma alanları üzeri-
de durarak yaralar sarılamaz diyoruz.

Irak’ın toprak bütünlüğünün önemini 
iktidara geldiğimiz günden bu yana her ze-
minde dile getirdiğimiz gibi devletimizin 
ötedenberi savunduğu tez de budur. Bu 
ülkedeki demokratik eksikliklerin gideril-
mesi bu kadar kaos yaşamış bir ülkedeki 
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bütün bakışların Bağdat’a odaklanmasıy-
la ve Bağdat’ın da Irak’ın bütünlüğünü 
muhafaza edecek demokratik bir düzene 
kavuşmasıyla mümkün olabileceğini 
söylüyoruz. Kaldı ki, murad edilmesi, bu 
yönde irade kullanılması halinde bunun 
zor olduğunu da düşünmüyoruz. Yeter ki, 
bu anlayış ve gayret bütün taraflarca gös-
terilmiş olsun. 

Değerli arkadaşlarım…

Hükümet olarak daimi gündem maddeleri-
mizden biri de Avrupa Birliği’dir. Ülkemi-
zin AB’ye tam üyeliği konusu bizim için dış 
politika konularımızdan bir konu, herhangi 
bir konu değil, tam üyelik için tam bir irade 
ile hazırlıklarını yaptığımız bir temel konu-
dur. Bugüne kadar özellikle milletimizin 
iradesini temsil eden bu Meclis çatısı al-
tında ortaya konan iradenin sağlamlığı ile 
gerçekleştirilen reformlar ortadadır.

Bakanlar Kurulumuzun daimi gündem 
maddesi olarak bütün kurumlarımızla 
AB’yle tam üyelik müzakerelerine değil, 
tam üyeliğe hazırlanıyoruz. 3 Ekim 2004 
tarihinde müzakere süreci resmen başlamış 
olacaktır. 3 Kasım, 28 Mart ve 17 Ekim ta-
rihleri nasıl tarihin kaydettiği günler olduy-
sa 3 Ekim tarihi de ülkemiz için yeni bir say-
fanı açılacağı bir dönüm noktası olacaktır. 
Bundan hiç kimsenin endişesi olmamalıdır.

AB müzakere süreciyle ilgili beklentileri, 
yer yer yapılan uyarı ve eleştirileri kendi 
adıma bu konudaki güçlü arzuya bağlı-
yorum. Eleştiriler, uyarılar zaman zaman 
maksadı aşan boyutlara varsa da bu ko-

nudaki irademizde bir zayıflama olmaya-
caktır. Keşke analiz yapanlar, yorumcular, 
bilim adamlarımız spekülasyonlara itibar 
etmeseler de Türkiye’nin imkanlarını, zen-
ginliklerini, değerlerini Avrupa Birliği’ne 
katacaklarımız yönünde derinleştirse di-
yorum. Zira, bu sürece katkıda bulunmak 
hepimizin, toplumun tüm katmanlarının 
gayretleriyle anlam kazanacaktır. Artık 
o ezeli özgüven sorununu aşalım da baş-
kaları üzerinden kendimizi hırpalamayı, 
enerjimizi dağıtmayı bırakalım. 

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi önümüzde Kıbrıs’la ilgili 
bir süreç yaşanıyor. Bu süreci iktidara 
geldiğimiz günden bu yana başarıyla yö-
nettiğimizi, çözümden yana ne kadar irade 
koyduğumuzu biliyorsunuz. Bildiğiniz 
gibi, geçen hafta Kuzey Kıbrıs’ta yapılan 
seçimler bir önceki döneme göre daha sağ-
lam bir hükümet yapısı ortaya çıkarmıştır. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki kar-
deşlerimiz bir önceki seçimden ve 24 Ni-
san referandumundan sonra bir kez daha 
çözümden yana irade sergilemiştir. 

Bu vesileyle bir kez daha demokratik bir 
olgunlukla Kıbrıs Türk’ünün haklı dava-
sını dünyaya duyuran Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetini siyasetçileriyle, halkıyla 
tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. İnanıyo-
rum ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-
nin tercihleri BM’lerden AB’ye kadar her-
kes tarafından hakkaniyetle bir kez daha 
değerlendirilecek ve KKTC’ye uygulanan 
izolasyon politikalarından artık vazgeçi-
lecektir. 
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Kıbrıs’la ilgili bizi üzen bazı iç ve dış 
kaynaklı iddialarla kafa karışıklığı oluş-
turulmak isteniyor. Şundan emin olunuz 
ki, Türkiye-AB ilişkilerini sürdüren resmi 
mekanizmalarda, bu türden sığ ve mes-
netsiz iddialar makes bulmamaktadır. 17 
Aralık’ta Brüksel’de açıklanan karar, bu 
türden tartışmalara meydan vermeyecek 
bir netliğe sahiptir. Türkiye, Güney Kıbrıs’ı 
tanımak konusunda herhangi bir yüküm-
lülük altına girmemiştir. Esasen bu konu, 
AB zemininde çözüme kavuşturulabilecek 
bir mesele de değildir. Türkiye’nin Kıbrıs 
meselesinin çözümü konusundaki muha-
tabı Birleşmiş Milletlerdir ve bu zeminde 
daha önce olduğu gibi çözüm yolunda gay-
ret göstermeye hazırdır.

Şu anda atılması gereken adım; uluslar arası 
camianın bir an önce Kuzey Kıbrıs üzerinde 
uygulanan izolasyonu kaldırmak üzere hare-
kete geçmesidir. Bu adımlar atılır, BM şemsi-
yesi altında Ada’da adil ve kalıcı bir barışın 
zemini oluşturulursa, Türk tarafı asla çözüm 
için masaya oturmaktan kaçmayacaktır.

Değerli arkadaşlarım…

Birkaç haftadır grup toplantılarımızda bir 
araya gelemedik. Konuşmamda içerideki 
gelişmelerle ilgili bazı meseleleri de siz-
lerle paylaşmam gerekiyor ama, inanın iç 
politika dış politika ayrımı bir devlet ada-
mı için, ülkesinin her şeyinden kendini so-
rumlu hisseden bir siyasetçi için çok esas-
lı, sahici bir ayırım değildir. Bunu bir araya 
gelemediğimiz Güney Asya ziyaretimizden 
Balkan ziyaretimize kadar coğrafyanın her 
kıtasında yaşıyorsunuz. Coğrafyanın her 

köşesi, her ülkesi, her milleti bize ‘siz bü-
yük bir mirasın sahibisiniz’ diyor. 

Geçtiğimiz hafta önce Arnavutluk ve 
Bosna-Hersek’e,  ardından da NATO 
Zirvesi’ne katılmak üzere Brüksel’e gittik. 
Bildiğiniz gibi gerek Arnavutluk, gerek 
Bosna-Hersek ile aramızda tarihi ve kültü-
rel ilişkiler, ayrıca da akrabalık bağı var. Zi-
yaretlerimiz dostluk, kardeşlik, tarihdaşlık 
duygularının yoğun olarak yaşandığı sıcak 
bir atmosferde geçti. Bu güzel beraberlik-
lerden ortak bir gelecek stratejisine nasıl 
ulaşabileceğimize ilişkin temaslarda bu-
lunduk, çeşitli konularda işbirliği imkan-
larını geliştirecek ikili anlaşmalar imzala-
dık. Bu ziyaretlerle Türkiye Balkanlar’daki 
kardeş coğrafyalarla ilişkilerine yeni bir 
canlılık kazandırmıştır. 

Bu ziyaretlerin ardından NATO Zirvesi 
dolayısıyla gittiğimiz Brüksel’de de önemli 
görüşmeler gerçekleştirme imkanı bul-
duk. Ağırlıklı olarak NATO-AB ilişkileri, 
Irak, Ortadoğu barışı ve Afganistan ko-
nularının ele alındığı zirve çalışmaları da 
gösterdi ki, Türkiye’nin ısrarla yinelediği 
barış ve demokrasi vurgusu uluslararası 
zeminde mâkes bulmaktadır. Zirve vesile-
siyle dünyanın kanayan yaralarının kapan-
ması, milletler arasında dostça ve kardeşçe 
ilişkilerin yeniden tesisi, dünyanın gelece-
ğini tehdit eden problemlerin çözümü için 
barış ve demokrasinin yaygınlaşmasının 
ne kadar aciliyet taşıdığını bir kere daha 
vurguladık. Biz her zaman ve her zeminde 
ısrarla barışı çağırmaya devam edeceğiz. 
Bu duygularla hepinizi selamlarken, başa-
rılı bir hafta diliyorum.
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Değerli arkadaşlar…

Demokrasi anlayışımız halk iradesinin 
aşağıdan yukarıya doğru yönetime tam 
olarak yansımasıdır. Yani siyasetimizin 
temel belirleyeni tabandır, halktır. Bir halk 
hareketi olarak eski yönetim anlayışını tas-
fiye eden Ak Parti’nin önce tabanda kurul-

muş olması, yerel yönetim tecrübemizle, 
sorunların yerinden çözümüne dair ortaya 
koyduğumuz modelle doğrudan ilgilidir. 

Ak Partinin başarısının temel sırrı bura-
dadır. Tepeden inme, seçkinci bir siyaset 
üretmiyoruz ve zeminimizi hiçbir zaman 
unutmuyor, ayağımızı bastığımız yeri 

Yerel Yönetimler Başkanlığı 
Danışma Kurulu Toplantısı

Ankara | 25 Şubat 2005 
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aklımızdan çıkarmıyoruz. Bireye, aileye, 
topluma, şehre, ülkeye bir bütünlük an-
layışıyla bakıyoruz ve siyasetimizi buna 
göre üretiyoruz. İzlediğimiz bu siyasetin 
de halkımıza çok iyi anlatılması gerekiyor. 
Zira henüz eski alışkanlıklarla toplumun 
büyük kesimleri Ankara’nın, yani merke-
zin mucizeler üretmesini bekliyor. Bu alış-
kanlıkları aşmamız gerekiyor. Ve toplumu, 
siyasi mekanizmaları yerinden çözüm 
anlayışına, olgunluğuna hazırlamamız 
gerekiyor. 

Bu konuda AK Partili belediyelere büyük 
sorumluluklar düşüyor. Dolayısıyla ben 
bugün sizlerle daha ziyade mahalli idare-
lere, şehir yönetimine bakışımızla ilgili 
bazı temel hususları paylaşmak, bazı nok-
taların altını çizmek istiyorum. Geçtiğimiz 
iki yılda her ne kadar ülkemizin makro he-
deflerine odaklanmış bir siyaset izlediysek 
de gözümüzü tek tek nokta hedeflerden, 
şehirlerimizden ayırmamamız gerekiyor. 

Mahalli idareleri, belediyelerin, bugünün 
demokratik yönetim anlayışı içinde gide-
rek artan bir önem kazandığını biliyor-
sunuz. Esas itibarıyla mahalli idarelerin 
gerçekleştirmesi gereken fonksiyonlar ara-
sında iki husus ön plana çıkmaktadır. Bun-
lardan biri, daha demokratik bir yönetim 
tarzına ulaşılması, diğeri ise daha etkin, 
daha verimli işleyen bir yönetimin gerçek-
leştirilmesidir. Hemen herkesin üzerinde 
uzlaştığı nokta, hizmetlerin sunumunda 
demokratikliğin ve etkinliğin sağlanması 
için mahalli idarelerin daha elverişli bir 
zemin oluşturduğu yönündedir.

Bildiğiniz gibi, Türkiye’de de mahalli 
idarelerin güçlendirilmesine yönelik 
tartışmalar uzun yıllardır önemli bir gün-
dem maddesi olarak devam edegelmiştir. 
Ancak, tarihi zemine ve yerleşikliğe sahip 
merkeziyetçi devlet geleneği ve bu gelene-
ğin ürettiği zihnî yapı, idare sistemimizin 
yeniden yapılandırılması ve mahalli idare-
lerin sistem içindeki ağırlığının artırılması 
istikametindeki gayretlerin bugüne kadar 
neticeye ulaşmasını engellemiştir.

Merkeziyetçi gelenekten kaynaklanan bu 
zihnî yapı içinde mahalli idarelere, dolay-
sıyla halka hep şüphe ile bakılmıştır. Ma-
halli idareler, uzun yıllar merkezi idare-
nin merkez dışındaki uzantıları şeklinde 
algılanmıştır. Bu yanlıştır. Bu yanlış yü-
zünden mahalli idarelerin aslî vasfı olan 
malî ve idarî özerklik bakımından sınırlı 
birimler olarak kalmışlardır. Aslında ma-
halli idarelere güvensizlik, topluma karşı 
beslenen güvensizliğin bir yansımasıdır. 
Bütünüyle güvenlik zeminine hapsolmuş 
bir yönetim anlayışı ve onun ürettiği idarî 
pratikler, merkeziyetçi kontrolü öncelikli 
hale getirmiş, toplumun idarî süreçlere 
katılarak tercihlerini dillendirmesini en-
gellemiştir.

Yaşanan bu süreç, mahalli idareler açısın-
dan da çeşitli olumsuzlukları beraberinde 
getirmiştir. Merkeziyetçi geleneğin ve 
merkezi idarenin problemleri mahalli ida-
relere de sirayet etmiş, mahalli idarelerin 
olgunlaşması, reşit bir nitelik kazanmaları 
mümkün olmamıştır. Hemşehrilerle, şehir 
sakinleriyle sağlıklı bir bütünleşme sağ-
layamamışlar, onların yönetim sürecine 
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katılımını temel bir gereklilik olarak kav-
rayamamışlardır.

Bunun yanında, yerel siyaset de şehirdeki 
rantın paylaştırılması gibi dar bir zeminde 
yürütülmüş, mahalli idareler, şehir kimli-
ği ve şehir dokusu esasında bir şehirlilik 
bilinci üretememişlerdir. Belediyelerimiz 
şehre bir medeniyet perspektifinden baka-
mamışlardır. İşte bizim gerek Belediyelere 
ve Büyükşehir Belediyelerine ilişkin yaptı-
ğımız kanun düzenlemeleriyle amacımız, 
hem merkezi idarenin hem de mahalli ida-
relerin fonksiyonlarını demokratik bir ida-
renin gereklerine uygun olarak yeniden 
düzenlemek ve süreç içinde idari yapımıza 
hakim olan zihniyeti dönüştürmektir.

Hepinizin malumudur ki, kanuni düzen-
lemeler belli bir zihni yönelişin ürünüdür. 
Yaptığımız kanunlar, devlete, siyasete, eko-
nomiye ve topluma bakışımızla doğrudan 
alakalıdır. Bizim bakış açımıza göre mer-
kezi idarenin üstleneceği hizmetler, esas 
olarak, devletin asli fonksiyonlarıyla ilgili 
hizmetler olmalıdır. Bunun dışında kalan 
mahalli nitelikli ve mahallinde görülmesi 
mümkün bütün hizmetler, mahalli idare-
ler tarafından yerine getirilmelidir. Böyle-
likle hem daha demokratik hem de daha 
verimli bir devlet ve yönetim yapısının 
ortaya çıkacağına inanıyoruz.

Bugün hem dünyadaki gelişmeler hem de 
bizim çalışmalarımız sonucunda “kamu 
hizmeti” kavramı ciddi bir mahiyet de-
ğişimi geçirmektedir. Kamu hizmeti, bu 
hizmeti kullananlardan ve onların tercih-
lerinden ayrı mütalaa edilmemektedir. 

Kalitesi ve sunum şekli tek taraflı olarak 
kamu otoriteleri tarafından belirlenen, va-
tandaş tercihlerini dışlayan kamu hizmeti 
anlayışı geçerliliğini yitirmiştir.

Bu sebeple demokratik katılım bakımın-
dan daha uygun bir coğrafi alana tekabül 
eden mahalli idarelerin kamu hizmetle-
rinin yürütülmesindeki ağırlığı ve önemi 
artmaktadır. Bunun da ötesinde, mahalli 
ihtiyaçları kavramada, bu ihtiyaçlara uy-
gun hizmet ölçülerini belirlemede mahalli 
idarelerin daha rasyonel hareket edebile-
ceği aşikardır. Ancak, bu çerçevede şunu 
hemen ifade etmeliyim ki, mahalli idareler 
kendiliğinden demokratik yapılar şeklin-
de algılanmamalıdır. Türkiye’nin tarihi 
tecrübesi de bunu açıkça göstermektedir.

Mahalli idarelerin demokratik vasıflarının 
tebarüz etmesi, ancak demokratik süreçle-
ri işletmeleriyle, toplum katılımına imkan 
veren mekanizmaları açık tutmalarıyla 
mümkündür. Tabii bu durum esaslı bir 
zihniyet değişikliğini gerektirmektedir. 
Demokratik belediyecilik anlayışı yanın-
da, bir şehre ait olmanın bilincini geliştir-
memiz, şehri bütün unsurlarıyla yaşayan 
canlı bir organizma gibi görmemiz gerekir. 
Yaşayan canlı bir organizma olarak şehrin 
sahiplerini, yani şehir halkını yönetim ve 
karar sürecinin en önemli unsuru olarak 
görmediğimiz müddetçe, demokratik bir 
belediyeciliği hayata geçirmemiz mümkün 
değildir.

Bunun için biz, 28 Mart Mahalli Seçim-
lerinin gecesinde kendimizi ve belediye 
başkanlarımızı bağlayacak şekilde, beledi-
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ye başkanlarımızın bütün şehir halkının 
belediye başkanı olacağını, bütün hem-
şehrilerini kucaklayacaklarını, şehir zemi-
ninde azami bir demokratik ortam tesis 
edeceklerini taahhüt ettik. Sizlerle birlikte 
bu taahhüdümüzün sonuna kadar arka-
sındayız. Mahalli yöneticilerimize düşen 
en önemli görevlerden biri, her şehrin bir 
ruhu, bir kimliği olduğunu bilmek ve bu 
ruha, bu kimliğe uygun davranmaktır.

Şehir, içinde yaşayan insanlarla, tarihi do-
kusuyla, gelecek perspektifiyle bir medeni-
yetin göstergesidir. Şehirler, medeniyetin 
gerçek mekanıdır. Medeniyetler, onları var 
eden şehirlerle kaimdir. Medeniyetin ka-
dim değerleri, ancak şehirde hayat bulur. 
Şehirlerimiz medeniyetimizin en temel 
kriterleridir. Belediyecilik anlayışımızın, 
siyaset anlayışımızın, ülkeye, topluma 
bakışımızın, medeniyet kavrayışımızın en 
güzel, en ince, en rafine örneklerini ortaya 
koymak onların sorumluluğundadır. Şehir 
üzerinde bütünlüklü bir bakış geliştirme-
niz, her mahalleyi, her meydanı, her sokağı 
kendi eviniz gibi hissetmeniz, şehir halkı-
nın bütününü kucaklamanız, onların dert-
leriyle, sıkıntılarıyla hemhal olmanız özel 
bir önem arz etmektedir. Adaletli olmak, 
adil davranmak en önemli gücümüzdür.

Böyle bir yöneticilik tavrı geliştirmenizin 
temel yolu, toplumun katılımını teşvik 
etmek, kanunen belirlenmiş toplumsal 
katılım mekanizmalarını aşan pratikler 
geliştirmektir. Başarınızı tayin edecek 
olan, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek 
odalarıyla, mahalle muhtarlarıyla, kanaat 
önderleriyle sürekli bir irtibat içinde ola-

bilmeniz, karar süreçlerine katılımlarını 
özendirebilmeniz, yani şehrin yönetimin-
de kolektif aklı harekete geçirebilme kapa-
sitenizdir. Hepinize sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlarım… sizleri sevgi ve say-
gıyla selamlıyorum.

Ak Parti, Türkiye’nin ve milletimizin bü-
yüklüğüne yaraşır bir siyaseti her geçen 
gün daha ileriye taşıyarak birikmiş sorun-
larımızı kararlılıkla çözmeye devam edi-
yor. Bu elle tutulur, görünür başarının itici 
gücü milletimizin desteğidir. Türkiye’nin 
Ak Parti iktidarıyla beraber normalleşme 
sürecine girmesini sağlayan faktörleri, 
bu faktörlerin arkasındaki siyasi felsefeyi 
olayların hızı içinde belki yeterince konu-
şamıyoruz. 

Ama sizler bu hayırlı sürecin esas aktörle-
ri olarak devraldığımız Türkiye fotoğrafı 
ile bugünkü tabloyu zaten biliyorsunuz. 
Türkiye’nin makro hedefleri ile birikmiş, 
yıllarca ertelenmiş sorunlarını sistematik 
olarak ele alıyor ve çözüm yoluna koyuyo-
ruz. Bu başarılarınızın, bu çabalarınızın 
karşılıksız kalmadığını, toplumun umudu-
na, ekmeğine, aşına yansımasını da görü-
yorsunuz. Girdaptan çıkmanın zorlukları-
nı, bataklığı kurutmanın ne kadar enerji 
gerektirdiğini biliyor halkımız. 

Allah’ın izniyle önümüzdeki güçlükleri de 
aşacağız. Attığımız bazı adımlar semeresi-
ni hemen veriyor, bazı büyük adımlarımız 
ise orta ve uzun vadede gelecek Türkiye’si-
nin, gelecek nesillerin önünü şimdiden 
açıyor. Türkiye ataletten, eski zincirle-
rinden kurtulup yeni ufuklara açılırken 
bize yöneltilen bütün soruları uzun uzun 
cevaplayabilme, paylaşabilme imkanımız 
olmayabiliyor. Ama herkes şundan emin 
olmalı ki, Türkiye artık 3 Kasım öncesi 
günlerdeki gibi kaygılı, endişeli, güvensiz 
değildir. 

Hangi göstergelere bakarsanız bakın, ister 
ekonomiye, ister çalışma hayatına, ister 
sosyal barışa, ister bu ülkenin dünyadaki 
artan gücüne bakalım bu ülkenin yıldı-
zının her alanda parladığını görürsünüz. 
Eğer birisi, iktidar bizim olduğu için bu 
iddialarda bulunduğumuzu iddia ederse 
bunun haksızlık, insafsızlık olduğunu her 
vicdan sahibi takdir eder. 

Değerli arkadaşlar…

Bizim iktidarımız halkımızın iktidarıdır. 
Halkımız bize Türkiye’yi demokrasi ayıpla-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 1 Mart 2005 
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rından kurtarın dedi. Bizde Türkiye’yi ayıp-
lanan bir ülke olmaktan kurtarmaya çalışı-
yoruz. Halkımız, Türkiye bu imkanlarla, bu 
zengin beşeri kaynaklarıyla dünyaya kapalı 
bir ülke olmaktan çıksın diyor, bizde ülke-
mizi yeni pazarlara açıyor, yeni imkanlarla 
buluşturuyoruz. İş başına gelmeden önce, 
“Türkiye Ankara’da sıcak koltuklarda, gör-
kemli lojmanlarda oturarak yönetilemez” 
dediğimiz için halkımız emanetini bize 
verdi. Bizim de bu emaneti şerefle koruma 
çabasından başka bir amacımız yoktur, ola-
maz. Bu emanet bilincini özenle muhafaza 
etmek bizim varoluş gayemizdir. 

Bizim siyasetimizin esas zemini burasıdır. 
Biz, mahkemenin kadıya mülk olmadığını, 
la yüs’el olmadığımızı, şah olmadığımızı, 
padişah olmadığımızı milletvekili, bakan, 
başbakan değilken de, bu geçici makamlar-
da hasbelkader bulunurken de birbirimize 
hatırlatan bir büyük kültürün, bir büyük 
medeniyetin çocuklarıyız. 

Değerli arkadaşlarım… 

Türkiye, büyük badireleri, büyük engelleri 
aşarak bugüne geldi. Hareket noktamızı, 
kat ettiğimiz mesafeyi, ufkumuzdaki gele-
ceği bir an bile gözden kaçırmama konu-
sunda çok dikkatliyiz. O kasvetli günler, o 
kaos ortamı tamamen milletin hafızasın-
dan silininceye kadar ülkemizin önünü aç-
maya, halkımızla birlikte koşmaya devam 
edeceğiz. Evet, hâlâ aşılması gereken du-
varlar var, evet hâlâ işi yavaşlatan, üretimi 
geciktiren kemikleşmiş alışkanlıklar var 
ama, bunları etap etap, kademe kademe 
hep birlikte aşacağız. 

Allaha şükürler olsun, geleceğin Türkiye’si 
için ümitvar olmamızı gerektirecek bütün 
işaretler alınmıştır. Yarım asır boyu her 
hükümet döneminde kartopu gibi büyü-
yen, bütün iktidarların müdahale etmeyi 
risk olarak gördüğü sorunlar bizim ikti-
darımıza kadar birikmiş, ertelenmiştir. 
Biz ülkemizin geleceği, gelecek nesillerin 
emniyeti için sorunları sümen altı eden, 
erteleyen bir politika izlemeyeceğiz, izle-
miyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

2005 yılı Türkiye ekonomisi için köklü bir 
dönüm noktası olacaktır. 2003 ve 2004 
yılları, krizlerin etkisiyle mücadele edilen, 
yaraların sarıldığı, ekonominin yeniden 
yapılanma mücadelesi verdiği dönemler 
olmuştur. Bundan sonraki süreç ise, artık 
ekonominin ileriye doğru önemli atılım-
lar yapacağı, hedeflerini büyüteceği, daha 
sağlam bir zemine oturacağı bir süreç ola-
caktır. 

1 Aralık 2004 tarihinde Avrupa Komisyo-
nu’na sunduğumuz Katılım Öncesi Ekono-
mik Programımızda önümüzdeki üç yılın 
hedeflerini ortaya koyduk. İki yılı aşkın bir 
süredir kararlılıkla, disiplinle, samimiyet-
le ve cesaretle uyguladığımız politikaları-
mızı, hiçbir taviz vermeden sürdürecek ve 
bu programla belirlediğimiz hedefleri de 
inşallah tutturacağız.

Şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum: 
Ekonomideki başarımızın temelinde gü-
ven ve istikrar vardır. Bugüne kadar ne 
söylediysek onu yaptık, neyi hedeflediy-
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sek o yöne doğru kararlılıkla yürüdük. 
Bundan sonra da bizden hiç kimse kötü 
sürprizler beklemesin. Ak Parti iktidarının 
ekonomide yapacakları bellidir ve yaptık-
ları da yapacaklarının en açık garantisidir. 
Katılım Öncesi Ekonomik Programımızda 
ne dediysek, neyi öngördüysek, neyi he-
deflediysek taviz vermeden uygulamaya 
devam edeceğiz; bundan hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın.

Değerli arkadaşlarım…

2005 yılının ilk iki ayındaki ekonomik 
göstergelere özellikle dikkatinizi çekmek 
istiyorum. İki ay gibi kısa bir süre içinde 
Türkiye birçok göstergede yine tarihi se-
viyeleri, rekor düzeyleri yakalamıştır. Yeni 
Türk Liramız 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle 
kullanılmaya başlanmış, operasyonda 
hiçbir sorun yaşanmamış, halkımız çok 
kısa süre içinde yeni para birimini benim-
semiştir. Enflasyonda düşüş Ocak ayında 
da devam etmiştir. YTL’nin yuvarlama 
etkisiyle enflasyonu artıracağı tahminleri 
boşa çıkmıştır. 

Yılsonu için belirlediğimiz enflasyon he-
defi yüzde 8’dir ve bu iddialı hedefe de 
mutlaka ulaşılacaktır. Büyüme rakamları 
henüz açıklanmamış olmakla birlikte yine 
hedefimizin üzerinde, yaklaşık yüzde 8,5 
oranında bir büyümenin gerçekleşeceği 
şimdiden görülebilmektedir. Faizlerdeki 
düşüş devam etmektedir. 2005 yılının 
ilk aylarında Türkiye Cumhuriyeti Hazi-
nesi tarihinin en düşük faiz oranlarıyla 
borçlanma gerçekleştirmiştir. Yine 2005 
yılında yapılan tahvil ihraçlarımız yeni 

rekorlara imza atmış, tahvillerimize rekor 
düzeyde talep olmuş, ortalama vade süre-
leri uzamıştır.

Bakınız, 15 Şubat’ta Hazinemiz Cumhuri-
yet tarihinin en uzun vadeli borçlanmasını 
gerçekleştirdi. 5 yıl vadeli bu tahvilimizin 
şu andaki ortalama faizi yüzde 14,6’dır ve 
bu da yine bugüne kadar görülen en düşük 
faiz oranıdır. 2004 yılı bütçe gerçekleş-
meleri, dış ticaret hacmi, turizm gelirleri, 
kapasite kullanımı yine rekor düzeyde 
olmuştur. Borsamız tarihinin en yüksek 
işlem hacmine ulaşmış, üst üste rekorlar 
kırmıştır.

Bütün bu gelişmelere ek olarak Türkiye’nin 
uluslararası itibarı da artmış, Türkiye 
sadece yükselen piyasa ekonomileri ara-
sında değil, dünya ekonomileri arasında 
parlayan bir yıldız olmuştur. Bugün artık 
dünyanın saygın bankaları YTL cinsinden 
tahvil ihracına başlamış ve rekor düzeyde 
satış gerçekleştirmiştir. Bu saydıklarım 
uzunca bir listenin yalnızca bir kısmını 
oluşturmaktadır. Bunun yanında özellikle 
yapısal reformlarla ekonomimiz çok daha 
sağlam, çok daha korunaklı bir yapıya 
kavuşmakta, geleceğe çok daha güvenle 
bakabilecek bir hale gelmektedir.

Ekonomide ilk günkü heyecanımız, ilk 
günkü dinamizmimiz artarak devam et-
mektedir. Mevcut sorunların da çözüm 
yoluna girmesi için aynı heyecanla, aynı 
dinamizmle çalışmaya devam edeceğiz, 
bundan hiç kimsenin kuşkusu, tereddüdü, 
şüphesi olmasın. Her zaman söylüyoruz, 
biz ekonomiyi grafiklerin, göstergelerin, 
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rakamların arkasından izlemiyoruz. Biz 
ekonomiyi çarşıda, pazarda, fabrikalarda 
canlı olarak, sıcağı sıcağına izliyoruz. Dü-
şen enflasyon, gerileyen faizler, büyüme, 
ihracat sokağa ne kadar yansıyor, vatanda-
şımızı ne kadar rahatlatıyor, bunu yerinde, 
görerek ölçüyoruz.

Bakınız, 2004 yılının 4. çeyreğine ilişkin 
işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 
oranında gerilemiş. Tabii ki bu arzu ettiği-
miz oranda bir gerileme değil. Ama şuraya 
da özellikle dikkatinizi çekmek isterim. 
Türkiye’de her yıl istihdama yeni katılan 
iş gücü sayısı yaklaşık 500 bin kişidir. 
Yüzde 0,3’lük bir düşüş ne demektir? 500 
bin kişiye iş bulunmuş, hatta bunun biraz 
da üzerine çıkılmış demektir. İnşallah 
ekonomimizdeki istikrarlı büyüme devam 
edecek ve işsizlik sorunu da artık çözüm 
yoluna girmiş olacaktır.

Değerli Arkadaşlar,

Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı has-
tanelerin Sağlık Bakanlığı’na devrinden 
sonra yaşanan ufak çaplı sorunlar çok kısa 
sürede, hızla giderilmiş ve sigortalılarımı-
zın sağlık hizmetlerinden kesintisiz olarak 
faydalanmaları temin edilmiştir. Özellikle 
ilaç alımında önemli bir aksama olmaması 
için tedbirler alınmıştır. SSK eczanelerinin 
kapatıldığı 10 Şubat’ta, sigortalılarımız an-
laşmalı 7000 eczaneden 79.761 adet reçete 
ile 285.071 kutu ilaç almıştır. Dün, yani 28 
Şubat itibarıyla 15.949 anlaşmalı eczane-
den 322.915 adet reçete ile 1.251.514 kutu 
ilaç alımı gerçekleşmiştir.

Bu rakamlar, ilaç alımına ilişkin aksama-
nın çok kısa bir sürede giderilmekte oldu-
ğunu göstermektedir. Emeklilerimizden 
alınan katkı paylarının ödenmesindeki 
bürokratik işlemler de en kısa sürede azal-
tılması, ayrıca bilgisayar altyapısının güç-
lendirilmiş olmasıyla daha rahat bir işleyiş 
temin edilecektir.

Değerli arkadaşlar…

Dış politikadaki aktif, barışçı ve çok boyut-
lu girişimlerimiz bütün hızıyla sürmekte-
dir. Bugün Allah’ın izniyle Afrika kıtasına 
hareket edeceğiz; Etiyopya ve Güney Af-
rika Cumhuriyeti’ne Başbakan düzeyinde 
Cumhuriyet tarihinin ilk ziyaretlerini 
gerçekleştireceğiz. Türkiye, Avrupa Birliği 
yolunda attığı tarihi adımlara ve sahip 
olduğu kararlılığa paralel olarak, diğer 
coğrafyalarla da ilişkilerini karşılıklılık 
temelinde en yüksek seviyeye çıkaracak 
hamleler içindedir.

Bizim hükümetimiz, Türkiye’nin dış politi-
ka perspektifini genişleterek büyütmüştür. 
Artık tek tek ülkelere değil, kıtalara bakıyo-
ruz. Yakın zamanlara kadar bırakın tek tek 
ülkelere yönelmeyi kıtalara bile sırtımızı 
çevirmiş adeta yeryüzündeki bazı ülkeler 
sadece haritalarda varmış gibi davranıyor, 
oralardaki imkanları gündemimize bile al-
mıyorduk. Dün, küresel bir güç olabilmeyi 
hayal etmek bile mümkün değilken bugün 
Türkiye bütün dinamikleriyle yeni alanlar, 
yeni pazarlar keşfetmektedir. Bu ziyareti-
miz de Türkiye’nin genişleyen dış politika 
ufkunun somut bir göstergesidir.
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Türkiye dünyanın ilgisine mazhar olur-
ken, aynı zamanda kendi coğrafyasına 
uzak bölgelerle de yakından ilgilenmekte-
dir. Dünyaya doğru bu yürüyüşümüz mil-
letimiz adınadır. Bu millet bu yürüyüşü, 
bu koşuyu hak ediyor. Ne mutlu sizlere 
ki, bu hayırlı sürecin esas aktörleri olarak 
Türkiye’nin emanetini şerefle taşıyorsu-
nuz. Bu birlikteliğimiz sayesinde inşallah 
bütün güçlükleri aşacağız. Allah yar ve 
yardımcımız olsun. Allah’a ısmarladık.
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Değerli arkadaşlar... Hepinizi sevgi ve say-
gıyla selamlıyorum.

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu-
gün vesilesiyle bütün kadınlarımızı tebrik 
ediyorum. Hepinizin malumudur ki, va-
tandaşlarımızın tümünü ilgilendiren so-
runlar yanında, kadınlarımızın karşı kar-

şıya bulunduğu ilave insani ve toplumsal 
sorunlar mevcuttur. Diğer taraftan dünya 
kadınlarıyla birlikte bizim kadınlarımızın 
da karşı karşıya bulunduğu problemler, 
esas itibariyle hukuki problemler, yasal 
problemler değil, ekonomik ve kültürel 
şartlardan kaynaklanan problemlerdir.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 8 Mart 2005 



142

Recep Tayyip ERDOĞAN

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi bizler bu kürsülerde dev-
letin ve milletin sorunlarını, insanlığın 
sorunlarını bu sorunlara karşı çözüm 
yollarını konuşuyoruz. Umutlarımızı, 
heyecanlarımızı, gelecek perspektif leri-
mizi, hayata geçirdiğimiz projeleri, ba-
şarılarımızı konuşuyoruz. Bazen ileriye 
doğru yeni hedefler gösteriyoruz, bazen 
ulaştığımız hedefleri paylaşıyoruz. Bazen 
de eksikliklerimizi tartışıyoruz. Siyasetin 
konusu olan, yani hayatın konusu olan bü-
tün meselelere dikkatle, özenle eğilmeye 
çalışıyoruz.

Yegane hedefimiz halkımızın yüzünü 
güldürmek, mutluluğunu artırmaktır. 
Daha özgür, daha yaşanabilir bir dünya 
düzenine katkıda bulunmaktır. Bunun için 
bütün imkanları zorluyoruz. Dolayısıyla 
her zaman ifade ettiğimiz gibi bütünlüğü 
gözden kaçırmama siyasetimizi muhafaza 
etmeli, sürekli özeleştiri yapmalı, yapılan 
eleştirilerden yararlanmalı ve toplumdan 
gözümüzü ayırmamalıyız. 

Değerli arkadaşlarım…

Bugün vesilesiyle daha çok toplumsal do-
kumuzdan söz etmek istiyorum. Hepinizin 
malumudur ki, Türkiye’de kadınlar siyasi 
ve hukuki haklarını, pek çok Batı ülkesinin 
kadınlarından daha önce elde etmişlerdir. 
Bu anlamda Türkiye’de kurumlaşmış bir 
cinsiyet ayrımcılığından da söz edilemez. 
Türkiye’de siyasi haklar açısından kadın-
ların önünde hukuki bir engel yoktur. Bü-
rokraside, özellikle kariyer mesleklerdeki 

kadınların oranı pek çok Batı ülkeleriyle 
kıyaslanabilir durumdadır. Son Medeni 
Kanun değişikliği ile kadınlarımızın şika-
yetçi olduğu bazı problemler de gideril-
miştir.

Ancak toplumsal ve kültürel yapı ile 
bağlantılı olarak, kadınlarımızın yaşa-
dığı problemleri görmezlikten gelmek 
de mümkün değildir. Esas itibariyle bi-
zim medeniyetimiz, kadın-erkek ayrımı 
yapmaksızın insanı öne çıkaran, insanı 
insan olmaktan dolayı kıymetli addeden 
bir medeniyettir. Bugün kadınlarımızın 
karşılaştığı problemler, kadim medeniye-
timizin taşıdığı değerlerdeki aşınmayla 
da yakından ilgilidir. Türkiye 50 yılı aşkın 
zamandır ciddi bir toplumsal hareketlilik 
yaşamaktadır.

Halen devam eden hızlı şehirleşme, uzun 
süreli dönemsel ekonomik krizler, kamu 
hizmetlerinin, sosyal hizmetlerin yeter-
sizliği, gelir dağılımındaki adaletsizlik, 
devlet-toplum ilişkilerinin sağlıklı, demok-
ratik bir çerçeveye oturtulmasındaki ge-
cikme ve bütün bunlarla bağlantılı şekilde 
ortaya çıkan kültürel aşınmalar, toplumsal 
ilişkileri ve hayatı menfi bir yönde etkile-
miştir.

Bu nedenle bugün kadınlarımızın maruz 
kaldığı şiddet, taciz, hor görülme gibi 
tutumlar, Türkiye’nin yaşadığı bu uzun 
geçiş süreciyle yakından alakalıdır. Kadim 
kültürde anne, eş, kardeş, can – canan ola-
rak gördüğümüz, ölçülemez bir kıymet 
verdiğimiz kadınlarımızın bugün yaşadığı 
belli problemler, aslında gelenekle de izah 
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edilmesi zor olan, daha çok çağımıza özgü 
toplumsal hayatın metalaşmasıyla açıklan-
ması mümkün görünen problemlerdir.

Bu sebepledir ki, bugün kadınlarımızın 
karşı karşıya bulunduğu sorunların çözü-
mü, daha insani, daha adil, daha müref-
feh bir toplumsal düzen tesis etmemizi 
gerektirmektedir. Biz, adaleti, kalkınmayı, 
hukuku ve özgürlüğü siyasetimizin temeli 
olarak tasarlarken, böyle bir toplumsal dü-
zen fikrinden hareket ettik. Siyaseti, adil, 
özgür, barışçı ve müreffeh bir toplum ara-
yışının aracı olarak gördük. Bu istikamette 
elde edeceğimiz her başarı, kadınlarımızın 
toplumsal alanda daha iyi bir yer edinme-
lerinin de yolunu açacaktır.

Bir hususa daha işaret etmem gerekir 
ki, bu da kadınlara yönelik politikalarla 
ilgilidir. Toplumsal dokuyu ve toplumsal 
değerleri hesaba katmayan sosyal politi-
kaların başarı şansı yok denecek kadar 
azdır. O sebeple, kadın politikalarının aile 
politikalarıyla birlikteliği asla ihmal edil-
memelidir. Ne kadını, ne de erkeği aileden 
soyutlamak mümkün değildir. Temel ve 
doğal toplumsal birim olarak aile, bireysel 
gelişimin ilk ortamıdır. Kadın ya da erkek, 
her bireyi güçlendirmenin yolu, aileyi güç-
lendirmekten geçmektedir.

Muhafazakar-demokrat bir siyasi çizgide 
yer alan AK Parti, kadını da erkeği de ai-
leden bağımsız olarak ele almamaktadır. 
Bu bireyin ve bireysel hakların inkarı anla-
mına gelmez. Aksine, bireysel gelişmenin 
sağlıklı bir toplumsal dokuyla yakından 
ilişkili olduğu fikrine dayanır. 

Değerli arkadaşlarım…

Cumhuriyetimizin muasır medeniyet he-
define varması sağlam toplumsal dokumu-
zun daha da sağlamlaşmasıyla mümkün-
dür. Bu sağlam toplumdan, bu toplumu 
oluşturan kadim değerlerimizden daha 
önemli, daha çok muhafaza edilmeye de-
ğer bir hazinemiz, bir sermayemiz yoktur. 
Toplumsal sorumluluk alan herkesten bu 
konuda azami dikkat göstermesini rica 
ediyorum. Sağlam bir sosyal dokumuz 
olduğunu, hangi makam ve mevkide olur-
sak olalım bu milletin, bu toplumun, bu 
bütünün bir parçası olduğumuzu unutma-
yalım.

Özellikle kamu görevi yapan herkes önce-
likle toplumsal sorumluluğunun bilincin-
de olmak zorundadır. Bunun için çağımı-
zın en önemli gelişme kriterlerinden biri 
olan kadının toplumsal hayatın içinde yer 
alması, bütün üretim süreçlerinde toplu-
mun temel dinamiği olarak hayatın aktörü 
olması hepimizin duyarlı olmasını gerekti-
riyor. Bu duyarlılığın hayatın her alanında 
azami derecede gösterilmesi şarttır. 

Zira çalışma hayatından eğitime, aile kuru-
mundan sosyal hayatın şekillendiği şehir-
lerimize, bilimden siyasetin üretilmesine 
kadar cinsiyet ayrımcılığına karşı olmak 
sürekli bir dikkat gerektirmektedir. Eğer 
kız çocuklarımızın eğitimi erkek çocukla-
rımızın eğitimi kadar önceliğimiz değilse 
baba olarak, anne olarak evimizde adaleti 
sağlamıyoruz ve ayrımcılık yapıyoruz de-
mektir. Eğer, anne ve baba olarak evladımı-
za karşı adaleti gözetmiyorsak çocuğumuz 
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da evin dışında, toplumun içinde adaleti 
üretemez. 

Kuşkusuz hukuki düzenlemelerde kadın 
haklarının kullanılması ya da kız çocuk-
larımızın eğitimi için azami çaba gösteri-
yoruz ama, karşımıza sosyal sorun olarak 
çıkan meselelerin çözümü için toplum ola-
rak sürekli bir duyarlılığa ihtiyacımız var. 
Çalışma hayatında kadınların ucuz işgücü 
olarak görülmesi hukuki bir sorun olduğu 
kadar kültürel bir sorundur. Bu sorunları 
aşmamız gerekir.

Açıkça söylüyorum, kadına karşı cinsiyet 
ayrımcılığı yapmak ırkçılıktan daha ilkel 
bir durumdur. Keza “kadına karşı şiddet” 
başlığı altında zaman zaman gündeme 
gelen sorunlar da toplumun kültürel dü-
zeyinin yükselmesiyle aşılması gereken 
sorunlardır. Bu duyarlığı derinleştirmek 
zorundayız.

Değerli arkadaşlarım…

İktisadi bakımdan dünyanın en geri kal-
mış ülkelerinden en ileri ülkelerine kadar 
kadının karşı karşıya kaldığı sorunlar 
benzerlik arz etmektedir. Dünyanın her 
yanında adaletsizlikler önce kadını, ardın-
dan aileyi vuruyor. Eğer kadın ve aile bir 
yerde yara almışsa orada toplum kolayca 
çözülmeye başlar. Hepinizin bu konularda 
azami duyarlığa sahip olduğunuzu bildi-
ğim halde bir kez huzurlarınızda bütün 
milletimizi her tür ayrımcılığa karşı has-
sasiyete çağırıyor, sizleri sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.
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Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda dü-
zenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 
1. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, 
salonu erkeklerin değil, sadece bayanların 
doldurması halinde siyasette daha fazla me-
safe alınacağını söyledi. Erdoğan, bu salon-
ların bayanlara dar gelmesini istediğini, o 

zaman hükümet ve belediyelerin 12 bin, 12 
bin 500 kişilik salonlar değil, 20 bin kişilik 
kapalı spor salonları yapmak durumunda 
kalacaklarını kaydetti. Parti Kadın Kolları 
Büyük Kongresi için şu anda Türkiye gene-
linde il kadın kolları kongrelerinin yapıldı-
ğını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

AK Parti Il Kadın Kolları 
Kongresi

İstanbul | 13 Mart 2005 
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‘‘Türkiye’de belli gruplar, belli çalışmala-
rın içerisinde ve bunlar görüldüğü gibi 
sizler kadar güçlü değiller. Yola erken 
çıktılar. Ama siz onları katlamak, onları 
geçmek durumundasınız. Bu sizin siyaset-
teki varlığınızla doğru orantılı olacaktır. 
Bunu unutmayın. Çünkü onların durumu 
bana göre ters orantılı. Ama siz onları 
aşacaksınız. Bunu seçilecek olan İstanbul 
İl Kadın Kollarından bekliyoruz. Bunu da 
yapacaklarına inanıyorum. Çünkü sizler 
Türkiye’nin değişim hedeflerinin yakalan-
masında, siyaset kültürünün zenginleş-
mesinde ağırlığınızı koymak durumunda 
olacaksınız.’’

Başbakan Erdoğan, siyasette yerleşik kötü 
alışkanlıkların da bulunduğuna işaret 
ederek, partili kadınlara, ‘‘Gerekirse bu 
kötü alışkanlıklarla da mücadele etmek ve 
siyasi varlığınızı herkese kabul ettirmek 
zorundasınız. AK Parti siyaseti, milletin 
sesine kulak veren, Türkiye’yi geleceğe 
hazırlayan bir karaktere sahiptir’’ dedi. 
Milleti kadın, erkek, çocuk, yaşlı olarak 
ayırmadıklarını, iktidara talip olurken her 
bir vatandaşa refah ve mutluluk vaat ettik-
lerini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Her vatandaşımızın vatandaşlık hak-
ları bizim için kutsaldır, mukaddestir. 
Bu böyle bilinmeli. Biz yılların ötelediği 
toplumsal talepleri karşılayacak yegane 
siyasi partiyiz. Burada marjinal bir kadro 
yok. Bu ülkenin bütününü toplayan bir 
kadro var. Farkımız bu. Bunu unutmayın. 
Özellikle bunu söylüyorum. Bilesiniz ki 
AK Parti ne sağın, ne solun aşırısına açık 
olan bir parti değil. Biz merkeze yakın 

olan, herkese açık bir partiyiz. Biz aşırı-
lıklardan uzağız. Aşırılıkları asla kabul 
etmiyoruz. Bizim buluşma noktamız orta 
yoldur. Bunun da siyasette adı merkez si-
yasettir. Siyasetin merkezinde Türkiye’de 
AK Parti vardır. Değişik şeyler söylüyorlar, 
söyleyebilirler. Biz kendimizi nereye inşa 
ettik, oraya bakalım. Bizim kendimizi inşa 
ettiğimiz yer, siyasetin merkezidir. Bazıları 
merkez siyasette, merkez sağda, merkez 
solda. Kim olursa olsun hepsine kapımız 
açık. Herkesi davet ediyorum. Bunun için 
de adeta Türkiye’nin nirengi noktasını 
oluşturuyoruz. Mesajımızı dünyaya böyle 
verdik, bu yola böyle çıktık, böyle de de-
vam edeceğiz.’’ 

Başbakan Erdoğan, AK Parti’ye oy vermek-
le, AK Parti’li olmanın farklı bir şey oldu-
ğunu, bunun iyi yakalanması gerektiğini 
söyledi. AK Parti’ye oy veren herkese teşek-
kür eden Erdoğan, farkı şöyle açıkladı:

‘‘AK Parti’ye oy veren, aynen İstanbul’un 
hareketli caddelerinden geçerek oradaki 
mağazaları ziyaret eden ve oralarda alış-
verişini yapan bir müşteri. Baktı ki daha 
sonra farklı bir dükkanda daha uygun, 
daha kalite mal buldu, oraya gidebilir. 
Gitme hakkına da sahiptir. İşte AK Parti’ye 
oy vermeyi ben buna benzetiyorum. Ama 
‘AK Partiliyim’ demek farklı bir şey. O dük-
kanın müşterisi değil, dükkanın ortağıdır. 
Bu böyle bilinsin. O sürekli olacak, vitrini 
yenileyecek, kaliteyi artıracak, daha ucuz 
fiyatlarla halkına arz edecek ki müşteri 
eksilmesin artsın. Yani iflasa değil, kazan-
maya, hizmete yönelecek.’’
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Değerli milletvekilleri, değerli misafirler, 
basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi biz hiçbir zaman enkaz ede-
biyatı yapmadık. Ancak üç yıl gibi kısa bir 
zaman sonra 2001 Türkiye’sinin geçirdiği 
travmalar, yaşadığı istikrarsızlıklar, ülke-
nin içine düştüğü kriz ortamı belleklerde-

ki yerini kaybetmeye başlamışsa, Türkiye 
artık başka şeyleri de konuşabiliyorsa, bu 
durum hükümetimizin muvaffakiyetinin 
en bariz göstergesidir. Evet Türkiye zor bir 
süreci, zor bir dönemi geride bırakmıştır.

Esas itibarıyla son iki buçuk yıllık dönem, 
Türkiye için yapısal bir modernizasyona 
tekabül etmektedir. Siyasette ve ekonomi-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 16 Mart 2005 
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de ertelenen pek çok mesele ile bu zaman 
zarfında hesaplaşılmıştır. Türkiye’de si-
yaset, demokratikleşme ve normalleşme 
yönünde çok ciddi bir açılım sağlamıştır. 
Türkiye siyaseti, idare-i maslahatçı kim-
liğinden sıyrılmış, sorunlara sahip çıkan, 
sorun çözen, toplumsal meşruiyete duyar-
lı, sivil toplum kurumlarıyla paylaşımcı 
bir nitelik kazanmıştır. Toplumla bağları 
kuvvetlendikçe, siyaset daha demokratik 
ve daha meşru bir zemine oturmuştur. 

Siyasetin geldiği bu aşama, bizim başarı 
hanemizin ilk sırasında yer almaktadır. 
Zira, aslolan siyasetin normal demokratik 
süreçler içindeki işleyişinin sağlanma-
sıdır. Bu işleyişin devamlılığı sağlandığı 
müddetçe, siyasetin sorun çözme kabiliye-
ti de sürdürülebilir ve artırılabilir. Türkiye 
de demokrasi evrensel normlara ulaşma, 
daha insani, daha özgürlükçü bir düzen 
tesis etme iradesini son iki buçuk yılda 
kararlılıkla ortaya koymuş ve tasavvur edi-
lenin ötesinde mesafe almıştır. 

Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin geldiği 
memnuniyet verici aşama da bu kararlılı-
ğın bir ürünüdür. AB, Türkiye’nin tercihi-
dir. Hükümetimiz bu tercihe iradesini kat-
mış ve kararlılıkla yürütmüştür. Bu irade, 
bu kararlılık her halükarda korunmuştur, 
korunacaktır. Türkiye, demokratikleşmeye 
dönük reformları AB ile bütünleşmenin 
bir aracı olarak görmemektedir. Aksine, 
demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün 
değerini bildiği, bu kavramları içselleştir-
diği için AB ile bütünleşmenin gereğine 
inanmaktadır.

Hukukun üstünlüğü, özgürlükler, insan 
hakları çerçevesinde gerçekleştirilen 
atılımlar, Türkiye siyasetini artık geri 
çevrilmesi imkansız bir istikamete doğru 
taşımaktadır. Bu keyfiyet, eski siyasetin 
patolojik unsurlarından biri olan toplum-
sal mühendislik hevesi ve ref lekslerini 
de geçersiz hale getirmiştir. Siyaset mü-
hendislerinin mekanik hesaplarının artık 
ne siyasi ne de toplumsal zemini vardır. 
Eskiden olduğu gibi, mühendisçe hesap-
larla siyaseti kötürümleştirmek, siyaseti 
dar grup çıkarları etrafında tanzim etmek 
mümkün değildir. Çünkü artık siyasetin 
sahibi toplumdur. Türkiye’yi geleceğe taşı-
yacak güçte millettir.

Değerli arkadaşlar…

İki buçuk yılda kat ettiğimiz yol, varaca-
ğımız yerin en açık delilidir. Varacağımız 
yer, adalettir, barıştır, özgürlüktür, demok-
rasidir. Ak Parti iktidarındaki Türkiye, 
toplumsal talepleri siyasetin merkezine 
taşıyarak demokratik nizamı tekemmül 
ettirecek ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri 
alacaktır. Ak Parti iktidarının ekonomide 
elde ettiği başarıların temelinde de, esas 
itibarıyla bu siyasi perspektif yatmaktadır.

Şunu hepimiz biliyoruz ki, eksik gedik 
demokrasi ile sağlıklı bir ekonomik düzen 
tesis edilemez. Ekonomideki yapısal dönü-
şümler, siyasetteki yapısal dönüşümlerin 
bir neticesidir. Türkiye, ekonomik ilerleyi-
şini mevcut seyrinde sürdürmek istiyorsa, 
demokratikleşme perspektifini büyüterek 
sürdürmelidir. Siyasi demokratikleşme ve 
onun uzantısı olan ekonomik demokrasi, 
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Türkiye’de yıllarca para ile, para kazanan, 
toplumsal kaynaklara geniş toplum kesim-
leri aleyhine el koyan zümreleri rahatsız 
etmektedir.

Ama herkes bilmeli ki, Türkiye rasyonel 
bir ekonomik düzen kurma yönünde de 
ciddi bir mesafe almıştır. Piyasa kuralları 
zemininde işleyen, rekabetçi ve dünyaya 
açık bir ekonomik düzenden geri dönül-
mesi mümkün değildir. Kimse eskiden 
olduğu gibi devleti ve siyaseti kullanarak 
zenginleşme hayali kurmasın. Türkiye, 
hem siyasette hem de ekonomide kurum-
sallaşan, bu çerçevede kurallar işleten 
çağdaş bir ülke olma idealinden ödün ver-
meyecektir. 

Değerli arkadaşlar...

AK Parti siyasetinin insanı önceleyen bir 
siyaset olduğunu en başta dile getirmiştik. 
Bugün de bu sözümüzün arkasında dur-
maya devam ediyoruz. Türkiye demokrasi 
ve insan hakları konusunda bugün iki 
buçuk yıl öncesiyle kıyaslanamayacak bir 
noktaya gelmiş, gerçekten önemli aşama-
lar kaydetmiştir. 

Elbette yerleşik hale gelmiş birtakım yan-
lışlıkları düzeltmek kolay olmuyor. O yan-
lışlıklara sahip çıkanlar, o yanlışlıklardan 
beslenenler, o yanlışlıklarla yaşamaya alış-
mış olanlar, Türkiye’nin değişim hareketi-
ne uyum sağlamakta güçlük çekiyorlar. Bu 
millet kürsüsünden bir kere daha açıkça 
ifade ediyorum ki, Türkiye’yi medeni ge-
leceğine taşıyacak olan hamleleri yapmak-
tan asla vazgeçmeyeceğiz.

Özürlü bir demokrasiyle, törpülenmiş öz-
gürlük tanımlarıyla, suiistimallere açık bir 
yönetim yapısıyla gelecekteki hiçbir aydın-
lık hedefe ulaşamayacağımızı bu ülkedeki 
herkes artık anlamalıdır. Hiç kimse kendi 
güdük menfaatleri adına bu ülkenin umut-
larını karartmamalıdır, buna izin vermeye-
ceğiz. Böyle tarihi bir değişim döneminde, 
her şeyin güllük gülistanlık yürüdüğünü 
iddia etmiyorum. Elbette yılların ihmal 
yüküyle hantallaşmış bu gövdeyi yerinden 
kıpırdatmak kolay değildir. Elbette zaman 
zaman istemediğimiz kazalar ortaya çıka-
cak, bazen ortalık toza dumana da bulana-
caktır.

Biliniz ki bu ülkenin hükümeti olarak, bu 
milletin temsilcileri olarak bunlar öngör-
düğümüz gelişmelerdir. Bu milletin gele-
cek adına ortaya koyduğu hedeflere ulaş-
mak için gerekli adımları cesaretle atmaya 
devam edecek, konsantrasyonumuzu asla 
kaybetmeyeceğiz. Bizim için her bir insa-
nımızın mutluluğu hayati öneme sahiptir, 
her bir vatandaşımızın canını, özgürlüğü-
nü, hukukunu mukaddes biliyoruz.

Bizden hiç kimse bu milletin fertlerine 
karşı vicdana sığmayacak davranışlar gös-
termemizi beklememelidir, beklerse bu 
haksızlık olur. Geçen iki buçuk yıl içinde 
Türkiye’nin demokratik tekamülü çok iyi 
değerlendirilmelidir. Meselelere kendi 
bulunduğumuz yerden değil, bu milletin 
menfaatleri ve demokrasimizin geleceği 
merceğinden bakılmalıdır. Biz bunu yap-
manın gayreti içindeyiz, herkese de bunu 
tavsiye ediyoruz. 
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Türkiye başta AB üyeliği hedefi olmak 
üzere, insanımızın hayat kalitesini yük-
seltecek bütün gelişme mesafelerini kat 
edecektir. Bunun için herkes Türkiye’nin 
menfaatlerini kendi menfaatlerinin önüne 
geçirmek durumundadır. Unutmayalım 
ki hepimiz aynı gemideyiz; biz geleceğe 
doğru bütün gücümüz ve enerjimizle kü-
rek çekerken kaytaranlar yarın bu milletin 
yüzüne bakmakta zorlanacaktır.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin selameti, refahı, huzuru güven 
ve istikrarın önce korunmasına, sonra 
da gelişmesine bağlıdır. Başka ülkelerle 
karşılaştırıldığında toplumsal dokusu en 
sağlam ülkelerden biri olduğumuz için 
metropollerimiz görece olarak daha gü-
venlidir. Fakat ne yazık ki, son zamanlarda 
şehir merkezlerinde görülmeye başlanan 
bazı asayiş sorunları bir problem olarak 
kendini hissettirmektedir.

Ancak bu olumsuzluklar bile güvenlik 
sorunu olmanın yanı sıra toplumsal de-
ğerlerimizin çözülmesi açısından manidar 
işaretler olarak görülmelidir. Kuşkusuz 
toplumdaki bütün zaaflara, bütün arızala-
ra bir güvenlik penceresinden bakamayız. 
Apartmanımıza, sokağımıza, mahallemi-
ze, şehrimize toplumsal bir sorumluluk 
duygusuyla, sahiplenerek bakmalıyız. 
Aşırı ve sorumluluk almayan bireyciliğin 
getirdiği nemelazımcılık top-yekun bir çü-
rümenin yollarını açmaktadır. 

Bunun için hepimize düşen sorumluluk-
lar olduğunu düşünüyorum. Biz, popülist 

siyaseti rafa kaldırma iddiasındayız. Zira 
bu ülke halk dalkavukluğu yapanların 
elinden çok çekti. 

Değerli arkadaşlar…

Biz toplumla konuşurken maskesiz konu-
şuyoruz. İçtenliğimizin doğru anlaşıldı-
ğından eminiz, zira topluma yukarıdan 
bakarak konuşmuyoruz. Evet, toplumsal 
zaaflar yukarıdan aşağıya doğru sirayet 
etmektedir. “Benim memurum işini bilir”, 
“gemisini kurtaran kaptan” ya da “benden 
sonra tufan” anlayışını bu ülkede bellek-
lerden silmemiz gerekiyor. Mücadelemiz 
bunun içindir. 

Zira, devletin memuru topluma hizmet 
etmeğe memurdur. Yani devletin memuru 
ya da devletin işçisi ayrıcalıklı, imtiyazlı 
bir insan değil, millete hizmet etmeğe me-
murdur. Her fırsatta kimse imtiyaz talep 
etmesin, herkesin talebi adalet olsun, bu 
devlet, bu ülke, bu vatan bizim diyoruz. Ya-
kın zamanlara kadar bu halka yukarıdan 
bakanlar çok haksızlıklar yaptılar. Kendi 
yanlış siyasetlerini halka sirayet ettirdiler. 
Toplumun vicdanında adalet duygusunu, 
hakkaniyet duygusunu yaraladılar. 

Şu gerçeği hepimizin hatırlaması gereki-
yor. Siyasetçi de, memur da, işçi de, esnaf 
da bu ülkenin ortalamasıdır. Yanlışlarda 
bize düşen pay nedir diye sormamız gere-
kiyor. Evet, kendi adıma bu sorumluluğu 
yüreğimde hissettiğimi sizlerle paylaştı-
ğım için açık konuşuyorum. Siyasetçiler 
genellikle halka hitap ederler ama, halkla 
az konuşurlar. Ben kendimi ayrı bir kate-
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goriye koymadan, bu genel kabulü bozmak 
için halkımla dertleşiyorum. Ve diyorum 
ki, bizi biz kılan değerleri muhafaza ede-
lim. Toplumun maneviyatını yükseltelim. 
Paylaşma kültürünü büyütelim. Ayrıcalık 
yerine hepimiz sadece adalet talep edelim. 
Böyle davranırsak emin olunuz kısa za-
manda büyük zorlukları aşarız.

Değerli arkadaşlarım… 

Bütün vatandaşlarımızın can ve mal em-
niyeti devletin güvencesindedir. Refah ve 
huzurdan başka bir talebimiz olmadığına 
göre yanlışların barınmaması için toplu-
mun kendini, geleceğini koruyacak değer-
lere dört elle sarılması gerekiyor. Hukuk 
devleti olarak vatandaşın hukukunu aza-
mi derecede korumak için bütün tedbirleri 
alacağız, vatandaşın hukukunu korumada 
asla zaaf göstermeyeceğiz.

Ama, içimizden birilerinin de başkasının 
canına, malına kastedecek kadar gözü dön-
müşse her şeyi devletten beklemek yerine 
insan olarak, bu toplumun, bu ülkenin bir 
parçası olarak bize de düşen sorumluluklar 
vardır. Bu sorumluluktan kaçamayız. Kaçak 
rakı üreten adamın babası dahi oğlunun iş-
lediği kanunsuz, gayrı meşru iş dolayısıyla 
ölüyorsa bunun nasıl bir cinnet hali olduğu-
nun muhasebesini toplum olarak hepimiz 
yapmalıyız. Aynı adam fırıncılık da yapsa, 
peynir de üretse fark etmez. Demek ki o kişi 
başkalarının canına kastedecek kadar gözü 
dönmüş biridir.

Elbette hukuk devletinin, adaletin pençesi 
haksız olanın yakasına yapışacaktır ama, 

ben bir adım daha ileri giderek bu toplu-
mun içinden nasıl bütün değerlerinden 
sıyrılabilen insanların çıkabildiğini anla-
makta güçlük çekiyorum. Evet, bu ülkenin 
aklı ve vicdanı olmak zorunda olan herkes-
ten rica ediyorum. Haksızlığa göz yumma-
yalım. Herkes için adalet talebini yaşayan 
bir bilinç haline getirelim. Nemelazım de-
meyelim. Unutmayalım ki, hukuk sadece 
mahkemelerle, asayiş sadece karakollarla 
sağlanamaz. Hukuk ve adalet hayatın te-
melidir. Onu öncelikle vicdanlarımızda, 
insani ilişkilerimizde, evlerimizde hayatla-
rımızda tesis etmeye mecburuz. Sahip çık-
maya mecbur olduğumuz şey, bu milletin 
yaşama hakkı, insanımızın onurudur. 

Evet bir kez daha vurguluyorum. Devlet 
gücünü kullananlar vatandaşların ve 
toplumun hak ve hukukunu korumaya 
memurdur, mecburdur. Ama bu arada 
şiddeti hayatımızdan, evimizden, sokağı-
mızdan çıkarmak için her birimiz neler 
kaybettiğimizi, neler kaybetmekte oldu-
ğumuzu, bu noktaya nasıl geldiğimizi 
iyice düşünmeliyiz. 

Değerli arkadaşlar...

Türkiye nüfusunun yüzde 12’si engelli 
vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Bu 
vatandaşlara yönelik hizmetler, bugüne 
kadar maalesef farklı bakanlıklar ve ge-
nel müdürlükler tarafından yürütülmüş, 
bu sebeple de engellilerimizin ihtiyaçları 
istediğimiz seviyede karşılanamamıştır. 
Bu hizmetlerin tek elden yürütülmesi, 
standartlarının belirlenmesi ve bu kişile-
rin sosyal devlet ilkesinin gereği olarak, 
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güçlerinden, enerjilerinden, bilgilerinden, 
kabiliyetlerinden azami ölçüde fayda sağ-
lanması amacıyla bir yasa tasarısı hazır-
lamış bulunuyoruz. Çok yakın bir zaman 
içinde bu yasa tasarısını sizlere sunacağız 
ve inşallah kısa bir zaman içinde de engelli 
vatandaşlarımız ihtiyaçlarını azami sevi-
yede karşılayacak bir yasaya kavuşmuş 
olacaklar. 

Bu yasa tasarısıyla ilgili bazı sivil kuru-
luşlarımızın tasarıdaki madde sayısının 
azaltıldığına ilişkin itirazları var. Tasarı 
iyi incelendiğinde görülecektir, önceki 
düzenlemelerde getirilen bütün hükümler 
yeni tasarıda da vardır, madde sayısını 
azaltmak suretiyle sadece metin daha 
pratik hale getirilmiştir. İnşallah bu yasa-
nın hayata geçirilmesiyle birlikte engelli 
insanlarımıza ihtiyaçları olan hizmet stan-
dartlarını sunmuş, bu meseleye gönlümü-
zü serinleten bir hukuki standart getirmiş 
olacağız. Sözlerime son verirken Bingöl ve 
çevresinde hepimizi derinden yaralayan 
deprem felaketinde yaralanan vatandaşla-
rımıza acil şifalar diliyorum. Mevsim şart-
larının zorluklarına rağmen devletimiz 
yaraları sarmak konusunda üzerine düşe-
ni fazlasıyla yapacaktır. Allah milletimizi 
bu felaketlerden esirgesin diyor, hepinize 
sevgi ve saygılar sunuyorum. 
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Değerli arkadaşlar... Hepinizi sevgi ve say-
gılarımla selamlıyorum.

Milletimizin AK Parti’nin temsil ettiği de-
ğişim siyasetini ülke yönetimine getirdiği 
3 Kasım seçimlerinin üstünden iki buçuk 
yıla yakın bir zaman geçmiş bulunuyor. 
Allah’a şükürler olsun ki, bu zaman için-
de AK Parti’nin Türk siyaseti için temsil 
ettiği önemi ortaya koyan gelişmeleri be-
raberce yaşadık, milletimize verdiğimiz 
sözleri tutmuş olmanın mutluluğunu yine 
beraberce yaşadık. Türkiye’yi yönetme gö-
revini üstlendiğimiz günlerde; ülkemizin 
üstünü kara bulutlar sarmış, ekonomimiz 
dibe vurmuş, insanlarımızın geleceğe dair 
umutları tükenmeye yüz tutmuştu.

Allah’ın izniyle bugün bu tablo tamamen 
değişmiş, üstümüze çöken kara bulutlar 
dağıtılmış, ekonomi yeniden ayağa kaldırı-
larak istikrara kavuşturulmuş, insanımıza 
yeniden umut aşılanmıştır. Bugün artık 
Türkiye bütün dünyada dikkatle ve hay-
ranlıkla takip edilen izlenen bir değişimin, 
bir bir dirilişin en parlak örneği olarak 
ışıldamaktadır. Bu bir gurur tablosudur 

ve AK Parti’nin kısa siyasi geçmişinin de 
başarı karnesidir.

Allah’ın izniyle her geçen gün bu başarıları 
daha da aşacağız. Türkiye’yi kendimize 
hedef seçtiğimiz adil ve kalkınmış bir ülke 
haline getirinceye kadar büyük bir aşk 
ve heyecanla milletimiz için çalışmaya 
devam edeceğiz. Bu sözü biz milletimize 
verdik, ilk günden beri de bu sözümüzün 
arkasında durmaya gayret ediyoruz.

Değerli arkadaşlar...

AK Parti olarak bizim öncelikli görevimiz 
milletimizin geleceğini aydınlatacak bir 
siyaset anlayışını bütün kurumlarıyla 
hayata geçirmektir. Partimizin her bir 
ferdi bu sorumluluk içinde bu memleket 
ödevini başarmaya kendini hazırlamalıdır. 
Hükümet olarak bu anlayışla Türkiye’nin 
bugüne kadar görmezden gelinmiş, cesa-
retle üstüne gidilememiş ne kadar derdi, 
meselesi varsa çözmenin arayışı içindeyiz. 
Devletin hizmet üretmek yerine ekonomi-
ye yük getiren ağır yapısını değiştirmek, 
işlemeyen mekanizmaları açmak ve böyle-

AK Parti Teşkilatı ile Yemek

Antalya | 18 Mart 2005 
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ce daha etkin bir şekilde Türkiye’nin mese-
lelerinin üstüne gitmek kararlılığındayız.

Ankara ,  bugüne kadar  olduğu gibi 
Türkiye’nin düğümlendiği yer olmayacak-
tır. Ankara yeni dönemde ağırlıklarından 
kurtulmuş, çatışma kültürünün yerine 
hizmet kültürünü yerleştirmiş, insanımı-
zın dertlerine deva sunacak bir yönetim 
merkezi olacaktır. Bu konuda epeyce me-
safe aldık, bu minvalde yolumuza hızla ve 
kararlılıkla devam edeceğiz.

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 hepimiz üstümüze 
düşeni hakkıyla yerine getirmeliyiz. AK 
Parti’nin siyasetteki farklı anlayışını taban-
dan tavana her bir bireyimizin yaşatmakta 
olduğuna, adil ve kalkınmış bir Türkiye 
heyecanının adım adım her bir insanımıza 
yayılacağına inanıyorum.

AK Parti olarak bizim kalkınma anlayışı-
mız, sadece genelden yerele doğru değil, 
aynı zamanda yerelden genele doğru şekil-
lenen topyekun bir gelişmeyi ve atılımı ön-
görüyor. Mevcut Ankara merkezli işleyişle 
Türkiye’nin hiçbir sorununu tam olarak 
çözmek mümkün değildir. Ekonominin 
yükünü ve yetkilerini tek merkezde topla-
mak, yıllardır gördüğümüz ve yaşadığımız 
gibi sistemin işleyişini ağırlaştırıyor. Hızla 
büyüyen sorun ve ihtiyaçlar karşısında sis-
temin zafiyet göstermesine neden oluyor. 

Bu tıkanıklıkları gidermek için hükümet 
olarak yerel yönetimlerimizi güçlendir-
mek adına önemli adımlar attık, atıyoruz. 
Türkiye’nin kurtuluşu, yetki ve sorumlu-
lukların paylaşıldığı, merkezi yönetim ile 
yerinden yönetimlerin en verimli biçimde 
organize edilmesiyle mümkün olacaktır. 
Artık vatandaşın en ufak işi için Ankara 
yollarına düştüğü, devlet kapılarını aşın-
dırdığı zamanlar sona eriyor. Devletin 
aslî hizmetleri dışındaki bütün hizmetleri 
bizzat yaşadığınız yerde çözebilecek, prob-
lemlerinize çareyi yine burada arayacak-
sınız. Bu olmadan ekonominin gemisini 
yüzdürebilmek, devletin vatandaşa doğ-
rudan ve zamanında hizmet götürmesini 
sağlayabilmek mümkün değildir. 

Herkesin söylediği ama bir türlü fiiliyata 
geçiremediği bu büyük değişimi hayırlı-
sıyla Ak Parti olarak biz bu millete yaşa-
tacağız. Sadece bu alanda değil, hayatın 
her alanında Türkiye’yi geleceğin parlak 
yıldızı haline getirecek değişim hamleleri 
tek tek gerçekleştirilecektir. Bunun için 
çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyo-
ruz. İstiyoruz ki bu milletin bahtı açılsın, 
insanımızın yüzü gülsün, çocuklarımızın 
kalpleri umutla dolsun.

İnşallah bugünlerden çok daha güzel 
günler göreceğiz. Bugün bizim bu ülkenin 
geleceği için, bu milletin mutluluğu için 
koyduğumuz ileri hedefleri algılayama-
yanlar, yarınlarda Allah’ın izniyle mahcup 
olacaklar. Ben Türkiye’nin adil, kalkınmış 
ve mutlu geleceğine bütün kalbimle inanı-
yorum, biliyorum ki sizler de bu konuda 
en az benim kadar inançlısınız. Bugünün 
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kazanımlarını kalıcı hale getirmek, yarın-
lar için bunlardan daha fazlasını gerçek-
leştirmek için bütün dikkatimizle, bütün 
enerjimizle, bütün gücümüzle çalışacağız. 
Herkes kendi gücü ve etkinliği nispetinde 
Türkiye’nin kalkınması davasına katkı 
sağlayacak.

Yakasında AK Parti rozeti taşıyan her ar-
kadaşımızın bu bilince sahip olduğunu, bu 
milletin dertlerini çözmek için fikirler, pro-
jeler ürettiğini, bizzat gayret gösterdiğini 
biliyorum. Benim geleceğe güvenle bakma-
mı sağlayan asıl güç, sizlerdeki bu ruh, bu 
inançtır. Allah yardımcımız olsun. Hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili arkadaşlar... değerli hanımlar... He-
pinizi en içten duygularımla selamlıyorum.

Milletimizin büyük teveccühüyle iktidar 
sorumluluğunu üstlendiğimiz günlerden 
bugünlere iki buçuk yıla yakın bir zaman 
geçti. İnanıyorum ki bu süre zarfında orta-
ya koyduğu performansla AK Parti, milleti-
mizin yüzünü ağartmış, geleceğini aydınlat-
mıştır. Bugün her bir insanımızın gönlünde 
güçlü, adil ve müreffeh bir Türkiye umudu 
yaşamaktadır. Dünün karanlıkları geride 
kalmış, hayal kırıklıklarının yerini gelece-
ğin büyük Türkiye’sinin hayali almıştır.

Bu tablo hepimiz için bir gurur ve mutluluk 
kaynağıdır. Ancak daha işin başındayız; mil-
letimizin bize bağlanmış umutlarını, hayal-
lerini, beklentilerini gerçeğe dönüştürmek 
için daha yapmamız gereken pek çok şey 
var. Hitap etmekte olduğum bu topluluk 
içinde pek çok anne, pek çok da müstakbel 
anne var. Biliyorum ki geçen yıllar boyunca 
bu ülkede yaşayan bütün anneler gibi sizler 
de çocuklarınıza nasıl bir Türkiye, nasıl 
bir gelecek bıraktığınız konusunda büyük 

endişeler, büyük korkular yaşadınız. İşte 
Ak Parti hükümeti olarak bizim en birinci 
hedefimiz, Türkiye’yi çocuklarının geleceği 
için endişe taşımayan annelerin ülkesi hali-
ne getirmektir.

Değerli hanımlar...

Türkiye geçen iki buçuk yıla yakın zaman 
içinde aciliyet taşıyan meselelerinin pek ço-
ğunu hale yola koymuştur. Siyasetteki kısır 
çekişmeler, menfaat çatışmaları, antidemok-
ratik alışkanlıklar bugün ortadan kalkmış, 
siyaset yeniden güven kazanan bir kurum 
haline gelmiştir. Çünkü vatandaşlarımız, 
insanı odağına alan, değişim rotasında ilerle-
yen ve millet menfaatini kendi menfaati sa-
yan bir siyasi yaklaşımla problemlerin adım 
adım çözülebildiğini görmüştür.

Bugün Türkiye için siyaset yeniden bir 
umut haline gelmiştir. Ekonomide dikkatli 
ve cesur bir yönetim anlayışıyla kriz şart-
ları tamamen ortadan kaldırıldığı gibi, bü-
tün alanlarda yeniden güç kazanılmıştır. 
Kararlı ve sorunların üstüne giden, suisti-

AK Parti Il Kadın Kolları 
Toplantısı 

Kahramanmaraş | 19 Mart 2005 
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mallere imkan vermeyen yeni bir yönetim 
anlayışıyla Türkiye ekonomisi dünyada 
2004 yılının en dikkat çeken ekonomisi 
olmuştur. Ekonomik göstergelerde Cum-
huriyet tarihinin bütün performans rekor-
ları alt üst edilmiş, enflasyon tek haneli ra-
kamlara çekilirken, büyüme rakamlarında 
hedefleri aşan bir başarı yakalanmıştır.

Bugün Türkiye dünyada ekonomik kriz ya-
şamakta olan ülkelere örnek gösterilen bir 
ülke haline gelmiştir. Sadece ekonomide, 
sadece siyasette değil, değişim her alanda 
kendini göstermiş, Türkiye topyekun bir 
yapısal dönüşüm için harekete geçmiştir. 
Sağlıktan eğitime, çalışma hayatından 
tarıma, turizmden yerel yönetimlere ka-
dar her alanda, geleceğin Türkiye’sinin 
ihtiyacı olan düzenlemeler yapılmış, 
adımlar atılmış ve bunların karşılıkları da 
alınmaya başlamıştır. Sadece içeride değil, 
dış dünyada da bugün Türkiye bundan iki 
buçuk yıl öncesinden çok daha farklı ve 
pozitif bir fotoğrafla tanınır hale gelmiştir. 

Bunda izlediğimiz aktif ve cesur barış dip-
lomasisinin, dünyanın dört bir tarafına 
yaptığımız sayısız dış ziyaretin, muhatapla-
rımızla kurduğumuz sıcak diyalogun etkisi 
büyüktür. Şunu net olarak söyleyebilirim ki 
Türkiye, son iki buçuk yıl içinde özgüvenini 
yeniden kazanmış ve dünyaya artık yeni bir 
yüzle, yeni bir dinamizmle, yeni bir kalkın-
ma iradesiyle büyüklüğünü ilan etmiştir. 
Türkiye geleceğinden asla vazgeçmeyece-
ğini, o gelecekte tarihine yakışır bir mede-
niyet seviyesini yakalamış bir ülke olarak 
dünyanın en önde gelen aktörlerinden biri 
olacağını bir kere daha ortaya koymuştur.

Değerli hanımlar...

Yeni bir geleceğe doğru ilerlerken, elbette 
Türkiye’yi adil ve kalkınmış geleceğine taşı-
yacak olan bir siyasi dile, anlayışa ve üsluba 
sahip olmamız gerekmektedir. Bunun için 
bu parti çatısı altında siyaset yapan, ken-
disini bu milletin yüzünü güldürmek için 
başlattığımız bu büyük hizmet yarışının gö-
nüllüsü sayan her bir insanımıza büyük ihti-
yacımız vardır. Sizlerden kendinizi bu millet 
davasının sancaktarı olarak görmenizi ve bu 
milletin ne problemi, ne derdi varsa çözümü 
başkalarından beklemeden elinizi taşın al-
tına sokmanızı bekliyorum. Bu milletin her 
alanda dinamik, donanımlı, üretken siyaset-
çilere, hizmet sevdalılarına ihtiyacı var.

Özellikle de siz hanımlar, siyasete kataca-
ğınız renklerle, hassas yaklaşımlarla, çok 
boyutlu projelerle Türkiye’nin problemle-
rinin çözümü noktasında önemli açılımlar 
ortaya koyabilirsiniz. Unutmayınız, AK 
Parti siyaseti “önce insan” şiarıyla kendini 
tarif eden bir siyasettir. Sizler bu ülkenin 
çocuklarını yetiştiren, “önce insan” şiarını 
hayat felsefesi kılmış annelerimizsiniz. 
Siyaset, şimdi sizlerden Türkiye’nin yeni 
doğmuş umutlarını, hayallerini, beklenti-
lerini büyütüp olgunlaştırmanızı bekliyor.

Kadın elinin dokunduğu bir siyaset, kadın 
sesinin seslendirdiği bir siyaset, inanıyo-
rum ki “önce insan” hassasiyetini asla yitir-
meyecek, Türkiye’nin çocuklarına karanlık 
bir gelecek bırakma acziyetine asla düşme-
yecektir. Ben sizlere inanıyor ve güveniyo-
rum. Allah yolumuzu açık etsin. Hepinize 
sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.
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Saygıdeğer arkadaşlarım... AK Parti’nin 
değerli milletvekilleri... aziz milletimizin 
seçkin temsilcileri... Sizleri, sizlerin şah-
sında ülkemizin yediden yetmişe bütün 
insanlarını muhabbetle, dostlukla, kardeş-
likle selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar...

Biliyorum, hepiniz farkındasınız, her 
günümüzü, yeni bir gün, yeni bir gündo-
ğumu olarak yaşıyoruz. Ben, bütün yol 
arkadaşlarımla, bütün teşkilatımızla her 
beraberliğimizde, her istişare toplantı-

AK Parti 4. Istişare ve 
Değerlendirme Toplantısı Açılış 

Konuşması

Kızılcahamam, Ankara | 1 Nisan 2005 
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mızda ilk birlikteliğimizin, Türkiye’ye 
söylediğimiz ilk sözlerin heyecanını duyu-
yorum. Bizler ki, sözün aşındığı, siyasetin 
tükendiği bir zamanda bütün riskleri, 
bütün zorlukları göğüsleyerek Türkiye’de 
umudun tükenmediğini, tükenmeyeceğini 
ispatladık. 

Bizim şahsımızda yıllar sonra milletimiz 
hasret kaldığı, kendi sesini, kendi siya-
setini bağrına bastı. İlk günden itibaren 
siyasetin ne kadar akıl, ne kadar irade, ne 
kadar gönül, ne kadar enerji, ne kadar dira-
yet gerektirdiğini ortaya koyduk. Zira biz-
ler, kendi kişisel hikayelerimizi ülkemizin 
kader çizgilerinde eritmiş, bütünleştirmiş, 
yetmiş milyonluk bir kadro olma iddiasıy-
la yola çıktık. Bu yolda gücümüzü halkı-
mızdan alıyoruz, halka layık bir yönetim 
sergilemekten başka bir dert taşımıyoruz, 
taşımayacağız.

Medeniyet birikimiyle, destansı varoluş 
mücadelesiyle her coğrafyada saygıyla yâd 
edilen bu aziz millete çaresizliği, zilleti de-
ğil, izzeti layık gördük. Mahcup olmadık, 
mahcup etmedik. 

Değerli dostlar...

Bu ülke, bu halk hiç de hak etmediği halde 
çok ama çok horlandı, çok örselendi. Bir 
gündoğumu, bir yeniden diriliş, yeni bir 
bahar mümkündür dedik ve Allah’a şükür 
mümkün oldu. Bütün kalbimle inanıyo-
rum ki, yarın, bugünden daha aydınlık bir 
gündoğumu yine mümkün olacak. Yola 
çıkarken bu heyecanla, bu aşkla çıktık. 
AK Parti, AK Siyaset, bu milletin sağlam 

iradesinden, sağlam kumaşından, sağlam 
mayasından doğan ve büyüyen bir terkip 
oldu. Şimdi de, halkımızla birlikte her yeni 
günü ilk günkü gibi selamlıyoruz. 

Yola çıkarken, yolun şartlarını da, yolcu-
luğun ne kadar meşakkatli olacağını da 
biliyorduk… Şimdi, daha da iyi biliyoruz. 
Hâlâ yolun başında sayılırız. Ancak, bu 
kısa sürede halkımızla birlikte kat ettiği-
miz mesafe onur vericidir, umut vericidir, 
heyecan vericidir. Türkiye’nin önündeki 
ağır badireleri Allah’ın izniyle kaldırdık. 
Özgüvenini kaybetmekte olan bir ülkeye 
yeniden özgüven kazandırdık. Erken uyarı 
sistemlerinin tıkandığı, hiçbir eleştirinin 
muhatap bulamadığı, siyasetin üzerinde 
konuşmaya değer olmaktan çıktığı bir Tür-
kiye tablosundan bugünlere geldik.

Bakanlar Kurulu’nun bile iki ay, üç ay, 
dört ay toplanamadığı, toplumun, med-
yanın, her toplantı öncesi daha derin bir 
kriz beklentisine girdiği ve hükümetin 
her toplantısının yeni krizler doğurduğu 
bir siyaset tablosu vardı. Hatırlayınız, 
hükümet üyelerinin bir araya gelmesi bile 
basınımızda “zirve” olarak yer alıyordu. 
AK Parti’nin kuruluşuyla birlikte sarsılan 
bütün o dengeler tek tek yerine oturma-
ya başladı. Millet özlemlerinden doğan 
ırmak mecraını buldu. Türkiye, özlediği 
sese, özlediği siyasete, özlediği değişim 
rüzgarına kavuştu.

Değerli arkadaşlar...

Sizler hiç bitmeyecekmiş gibi gelen ağır 
bir kara kışın, uzun bir zemherinin ardın-
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dan Türkiye’yi bahara kavuşturdunuz. Ha-
tırlayın, daha dün Bilkent’teki ilk toplantı-
mızda, Meclisteki ilk grup toplantımızda, 
“Türkiye’nin çözülemeyecek meselesi yok, 
yeter ki, yüreklerimizi ortaya koyalım” 
demiştik. Sizler tereddütsüz yüreklerini 
ortaya koyanlarsınız. Bizleri buralara taşı-
yan halkımız da aklını, yüreğini, vicdanını 
ortaya koymuştur.

O gün, bu “yürek enerjisini” kuşkuyla 
karşılayanlar kısa zaman içinde mahcup 
oldular. Elbette kimsenin mahcup olu-
şuna sevinmedik. Sevinmeyiz de… Ama 
yüreği bu emaneti daha fazla taşımaya 
güç yetiremeyenler olacakmış, olabilir. 
Ne diyebiliriz. Bu, bir nasip meselesidir. 
O gün halkımıza en önemli vaadimiz 
“Türkiye’nin hem aklı, hem de vicdanı” 
olmaktı, hatırlayın. Evet, Türkiye’nin hem 
aklı, hem de vicdanı olduk. Sürekli maze-
ret üreten, sızlanan, suçlayan, ona buna 
sataşan… milletle, devletle, dünyayla aynı 
anda kavga eden siyasetin tasfiyesi gere-
kiyordu, ettiniz. 

O siyaset, Türkiye’yi içine kapatan, dar 
kadro siyasetiydi. Bir başka ifadeyle “kü-
çük olsun benim olsun siyaseti”ydi... O 
siyaset, millete sağır, geleceğe kör bir siya-
setti. O siyaset, ister kendini merkez adına 
tanımlasın, ister çevre adına tanımlasın, 
bir bütün olarak Türkiye’yi kucaklama ye-
teneğinden yoksun bir siyasetti. O siyaset, 
belki o siyasetçilerin de çıkış yolu bula-
madıkları karanlık bir girdaptı. O siyaset 
demokrasiden, halkın iradesinden değil, 
ülkenin yine kendileri tarafından oluş-
turulan zaaf alanlarından besleniyordu. 

Herkesle kavgalı, daha kötüsü kendiyle de 
kavgalı bir siyasetti.

B u g ü n ,  a ra d a  b i r  r u h  ç ağ ı ra n l a ra , 
Türkiye’nin sarılmış yaralarını kaşıyanlara, 
negatif elektrik yaymaya çalışanlara, “ah o 
günler ne güzel günlerdi” diyenlere sorma 
günüdür: Kaç kişi kaldınız siz, kaç kişi? 

Değerli AK Parti milletvekilleri...

AK Siyasetin seçkin temsilcileri... Bizler, 
halka hizmet ederken, ülkemizin dün-
yadaki saygınlığını artırırken ne “enkaz 
edebiyatı”nın ardına saklandık, ne de 
yaslandığımız milletin vakarından, onurlu 
duruşundan taviz verdik. Dünya kadar 
zorlukla sınandık ama, milletimizin başını 
önüne eğdirecek bir tek adım atmadık. 
Milli irade, AK Parti milletvekillerini 
seçerken, bu şerefli emaneti bizim omuz-
larımıza bırakırken, halkımız bizi tercih 
ederken kuşkusuz bir mukayese yaptı. Hal-
kımız bizi başkalarına tercih ederken kim-
liğimize baktı, irademize baktı, ülkenin 
geçmişine ve geleceğine bakarak iradesini 
ortaya koydu. Sadece iradesini 3 Kasımda 
ortaya koymakla kalmadı 28 Mart 2004’te 
de bu iradesini güçlendirerek teyit etti.

Değerli arkadaşlar...

AK Parti, siyasal kimliğini Türkiye’nin 
kimliğiyle tanımlayarak var oldu. Türkiye 
kimliği her şeyimizdir. Önce yapay geri-
lim alanları oluşturanların, sonra da o 
zeminde siyaset yapanların bizim Türkiye 
tasavvurumuzda, siyaset pratiğimizde yeri 
olmadı, olmayacak. Evet, siyaset yapmakla 
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siyaset üretmek aynı şey değildir. Siyasetin 
esas belirleyeni halkımızdır ve bu inançla 
siyaset üretiyoruz. 

Buna inanmakla kalmıyoruz, inandıkları-
mızı hayata geçiriyoruz. Bu yüzden ortaya 
koyduğumuz pratiği gören halkımızın 
bize güveni, desteği artırıyor. Bu artış, bize 
dönük bu teveccüh millet iradesinin güç-
lenmesiyle doğru orantılı bir teveccühtür. 
Millet iradesini anlamakta zorluk çeken-
ler, bu sevgiyi, bu teveccühü anlamakta 
nedense zorlanıyorlar. Defalarca izah ettik, 
bir kez daha açıkça söyleyelim. 

 AK Parti’nin halk ile birlikte güçlenmesi, 
halkın AK Parti ile güçlenmesinden kay-
naklanıyor. Milli irade dediğimiz şey hiç-
bir zaman bir anda tecelli etmiyor, millet, 
kararlarını anlık gelişmelere göre almıyor. 
Çok iyi bildiğiniz gibi, milli irade geniş 
zaman içinde hem dünün muhasebesini 
yapıyor, hem de geleceğe bakıyor. Halkın 
güç verdiği siyasetçilerin ne zaman güç 
kaybına uğradıklarına baktığınızda, çok 
net olarak göreceksiniz ki, siyasetçi ya da 
yöneticiler ne zaman ki halkın gücünü 
kendi gücü zannetmişse siyasetçiyle birlik-
te siyaset de itibar yitirmiştir. 

Esasında hayatın her vechesinde eşya-
nın tabiatı böyle değil midir? Kuşkusuz 
Türkiye’de ve dünyanın her açık toplu-
munda siyasete, sadece siyaset yapanlar 
kafa yormuyorlar. Siyasetin tabiatı gereği 
onu etkilemek isteyen herkes eleştirileri, 
uyarıları, talepleri, analizleri, yorumlarıy-
la bir anlamda siyaset yapıyor. Bu nedenle, 
halkı yönetime katan demokratik meka-

nizmalar ne kadar açıksa o kadar hizmet 
ediyorsunuz.

 AK Parti’den önce Türkiye’nin esas mese-
lesi burada düğümlenmişti... Bu düğümü 
ne kadar çözebildiysek o kadar başarılıyız. 
Başarımızı değerlendirecek olan da yine 
milletimizdir. Millet kendi değerleri, kendi 
kriterleriyle siyaseti değerlendirir ve onu 
olması gereken yere “sizi şöyle alalım” di-
yerek yerleştirir. Biz insanlar için erdem 
odur ki, halk nezdindeki yerimizi doğru 
okuyalım, doğru analiz edelim. Siyaseti 
halksız, tabansız, ilkesiz, kimliksiz olarak 
görenleri ya da kimliğini düşürenleri 
halkımız müebbed yokluğa, unutulmaya 
mahkum eder. Bu ibret dersini vaktiyle 
almayanların durumu ortadadır.

Değerli arkadaşlar...

Dün olduğu gibi bugün de adalet yerine 
imtiyaz talep edenlerin ihtirasları akılla-
rını gölgeliyor. İnanın, insanın bu dünya-
daki en dramatik çelişkisi belki de budur. 
Hakkaniyet ve insaf terazisi bozulanlar her 
şeyi sadece kendine hak görürler. Servet 
de, sermaye de, mülkiyet de, siyaset de, ik-
tidar da sadece onlara layıktır ve onlar her 
şeye layıktır. Türk siyaset hayatında “ayna 
ayna söyle bana” diyenlerin yekunu hayli 
yüksektir.

Hiçbirinin akıbeti ise iyi olmamış, kötü 
olmuştur. Biz bu yüzden hem aklın, hem 
vicdanın sesi olma çabasındayız. Bu çaba-
da, bu yolda, bu yolculukta kat ettiğimiz 
mesafeyi ise kadirşinas milletimiz takdir 
edecektir. Milletin ne kadar elinden tu-
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tarsak, millet elimizi o kadar tutacaktır. 
Şundan emin olun ki, bu millet dirayetli 
evlatlarının kıymetini her zaman bilmiştir, 
bugün de bilmektedir.

Böylesine bir dönemde milletin yüzünü 
ağarttığınız için bu ülkenin çocukları adı-
na, yarınları adına, sizlere bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.

Değerli milletvekilleri...

Bugün burada olmamızın esas amacı isti-
şaredir. Dolayısıyla iktidarımızın birinci 
yarısında neler yaptığımızı, ülkeye neler 
kazandırdığımızı uzun uzun anlatmaya-
cağım. Bu başarının aktörleri olarak sizler 
zaten biliyorsunuz. Kaldı ki, demokratik 
bir ülkedeyiz, açık bir toplumdayız. Dola-
yısıyla, yanlışı da, doğruyu da halkımız bi-
liyor. Ülke için neler yaptığımızı halkımız 
da biliyor dünya da biliyor.

Her birimiz bu görevlere gelirken anne-
lerimiz, babalarımız, yakınlarımız, dost-
larımız bize dediler ki:” Allah mahcup 
etmesin.” Bir yere gelen, bir sorumluluk 
alan, bir işe başlayanlara söylenen bu te-
menninin aynı zamanda ne kadar büyük 
bir uyarı olduğunu unutmamak boynu-
muzun borcudur. Bu yüzden bize düşen 
sorumluluktur. 

Azmimizi kıracak, heyecanımızı yaralaya-
cak olaylar olmuyor mu? Oluyor. Onları da 
asırlardır bu coğrafyada yaşayan halkımı-
zın tecrübelerini damıta damıta söze dök-
tüğü gibi “aldırma gönül” diye karşılıyor, 

asla heyecanımızı kaybetmiyor, bütünlük-
ten gözümüzü ayırmıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım...

Sık sık vurgu yapma ihtiyacı duyduğumuz 
bütünlükten kastımız Türkiye’nin hangi 
sorunu varsa o soruna ülke bütünlüğü 
içinde bakmaktır. Bizi biz yapan insan 
sevgisi, vatan sevgisi, ülke sevgisi, millet 
sevgisi bütün meselelere bir bütünlük 
içinde, bir Türkiye ve dünya tasavvuruyla 
bakmayı gerektirir. Bütünlüğü kaybeden 
her şeyini kaybeder. 

Devletimizin de, milletimizin de bekası, 
itibar birlik, bütünlük içindedir. Sebepleri 
sonuçlardan ayıramayız. Sebepler ise çok 
boyutludur. Sebep sonuç ilişkisini sağlam 
temeller üzerinde kurduğumuz için, ulus-
lararası ilişkilerden ekonomik-sosyal so-
runlarımızın çözümüne kadar çok boyutlu 
bir mücadele sürdürüyoruz.

M a ğ r i p  ü l ke l e r i n d e n  A m e r i k a’ y a , 
Rusya’ya, Uzak Doğu’dan Afrika’ya, Av-
rupa Birliği’nden Afrika’ya kurduğumuz 
temaslarda en çok muhatap olduğumuz 
soru “nasıl başardınız” sorusudur. Birlikte 
yola çıktığımız arkadaşlarımızla bir şeyi 
paylaşarak yola çıktık; Türkiye’yi içeride 
güçlü kılacağız ki, dışarıda ülkemizi hak 
ettiği güce kavuşturalım. Zira, ekonomi ile 
uluslararası ilişkiler birbirinden ayrı alan-
lar değil, aksine paralel giden, birbirini 
tamamlayan alanlardır. 

Ülkeler artık birbirlerinin nefeslerini takip 
ediyor. Muhataplarınıza söyleyecek sözü-
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nüz varsa söylüyorsunuz. İçeride yüzünüz 
ak ise dışarıya açılabiliyorsunuz. Değilse 
zaten kimse de kapınızı çalmıyor. Özgüve-
niniz varsa içe kapanmaktan kurtuluyor-
sunuz, yok ise kapıları pencereleri kapa-
tıyor; ya kendinizi yemeye başlıyorsunuz 
ya da evde birbirinizle kavga ediyorsunuz. 
Türkiye bunları hülle siyasetiyle, taşeron 
siyasetiyle, mazeret siyasetiyle, gerilim 
siyasetiyle, koalisyon hükümetleriyle yıl-
larca yaşadı. 

Bizi üzen bu milleti temsil etmenin ağırlı-
ğını taşıyamayanların, bu ülkenin değişim 
enerjisini köhne siyaset oyunlarına feda 
etmeye kalkışanların düştükleri durum-
dur. Biz bu milletten oy isterken söyledik-
lerimizi milletimizin bilmediği başka dille-
re tercüme etmeye, anlamını değiştirmeye, 
seviyesini düşürmeye tevessül etmiyoruz. 
Bu milletin yakamıza taktığı adalet ve 
kalkınma rozeti açık arttırmaya çıkarmı-
yoruz. Biz bu milletin her ferdine karşı 
kendimizi sorumlu hissediyor, onları tem-
sil etme görevini hangi yüzle istemişsek, 
bugün de aynı yüzle bu milletin karşısına 
çıkıyoruz.

Buna cesaretimiz var, çünkü dümeni doğ-
ruluktan başka bir tarafa kırmadık. Biz, ül-
keyi bir girdaptan çıkarırken, Türkiye’nin 
küresel bir güç olma iddiasını dünyaya 
taşırken, zirveden zirveye, ülkeden ülkeye 
koşarken, çetin müzakereler yürütürken, 
millet iradesiyle seçilmiş bir arkadaşımı-
zın tökezlemesi ve yolunu şaşırması ne-
deniyle bir tek vatandaşımızın teveccühü-
nün karşılıksız kalması bizi mahcup eder.

Bizim mahcubiyetimizle bu ülke bir şey 
kazanacaksa, ben derim ki, biz mahcup 
olalım ama yeter ki Türkiye kazansın. Ka-
zanıyor da. Türkiye’nin yüzünü ağartmış, 
merkezi önemini dünyaya kabul ettirmiş, 
demokrasisini ayıplarından kurtarmış, 
ekonomisini dimdik ayağa kaldırmış, ülke-
sini dünya ile bütünleştirmiş bir AK Parti 
ile Türkiye çok şeyler kazandı, daha da 
kazanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım...

AK Parti aidiyeti Türkiye’nin büyüme ira-
desine sahip çıkmaktır. Büyümeyi sadece 
ekonomik büyüme olarak görmüyoruz. 
Bütün milletin, bütün ülkenin sarsılmaz 
bir özgüvene kavuşmasıdır büyüme. Ül-
kenize gelen de yurt dışına çıkan vatanda-
şınız da özgüven sahibi olmalıdır. Sosyal 
dokuyla birlikte güçlenmelidir siyasetiniz, 
ekonominiz... 

Bu kadar rekabetin yaşandığı bir dünyada 
güven ve istikrarın muhafazası yerinizde 
durarak sağlanamaz. Biz bu doğrultuda 
büyük bir siyaset ortaya koyduk. Çıtayı 
o kadar yükselttik ki, bizi izleyen, ama 
sadece izlemekle yetinenleri de belki 
yanlış yönlendirdik. Bugün sanki bizden 
muhalefetin eksikliklerini de gidermemi-
zi bekleyenler var. Hayır, biz bu ülkenin 
yönetiminden sorumluyuz ve bu ülkenin 
geçen kısa zaman içinde elde ettiği kaza-
nımlarını görünmez kılmak gibi bir misyo-
numuz yok.

Aksine, biz enerjimizi bu ülkenin yakaladı-
ğı umudu, dinamizmi, istikrarı ve güveni 
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güçlendirmek için kullanacağız, doğrusu 
budur. Yaptığımız işin doğası gereği her 
gün devrim, her gün reform olmaz. Bu bir 
süreç işidir ve maraton koşucuları gibi 
nefesimizi ve gücümüzü planlayarak koşu-
muzu sürdürmeliyiz. Aslında bu bağlamda 
bize yöneltilen eleştiriler, uyarılar ve bek-
lentileri yanlış olarak görmüyoruz. 

Hakkaniyet içinde kalan, insaf ölçülerini 
aşmayan eleştirilerin bir kısmı 1940’tan 
kalma sorunlarımızla ilgilidir. Bir kısmı 
1950, 60,70’li yıllardan kalma sorunlardır. 
Türkiye’nin bu yarışı kazanması için bu 
tür eleştiri ve uyarılar ancak doping ola-
bilir. Biz Türkiye’nin özlemlerine tekabül 
eden bir siyasi aksiyonuz. Bu nedenle AK 
Parti’nin Muhafazakar demokrat kimliği 
toplumsal merkez ile örtüşmektedir.

Bizim AK Parti olarak durduğumuz yer 
toplumun merkezidir. Toplumsal merkez-
den kastımız milletin paylaştığı, üzerinde 
mutabakat tesis ettiği değer, alışkanlık ve 
tercihlerin bütünüdür. Türkiye siyaseti 
uzun yıllardır toplumsal merkezden kop-
muş, statüko esasında şekillenen siyasi 
merkeze hapsolmuştur. Kendisini merkez 
partisi olarak tanımlayan partiler bile bu 
dar siyasi merkez anlayışının dışına çıka-
mamışlardır.

 AK Parti’nin asıl başarısı toplumsal mer-
kez ile siyasi merkez arasındaki kopukluğu 
ortadan kaldıran, siyasi merkezi toplumsal 
merkezle aynileştiren “yeni siyaset” anla-
yışıdır. Meşruiyetini toplumdan almayan, 
toplumsal merkeze yaslanmayan, onun 
taleplerini siyasete taşımayan hiçbir siya-

si girişim merkeze yerleşemeyeceği gibi 
demokratik de olamaz. Bu manada bizim 
siyasetimizin zemini toplumdur.

O yüzden baştan beri, kapalı kapılar ardın-
da yürütülen, sadece güçler dengesini gö-
zeten bir siyaset anlayışını reddettik. Bu-
nun yerine halkın karar alma süreçlerine 
etkin olarak katılmasını sağlayacak, bütün 
kurumların ahenk içinde çalışacağı yeni 
bir siyaset anlayışını ikame ettik. Bize göre 
siyaset bir medeniyet perspektifine otur-
muyorsa kendi başına değerli bir faaliyet 
olamaz. Siyaset, bir medeniyeti yeniden 
üretmeye, bu medeniyeti dünya ölçeğinde 
daha saygın hale getirmeye aracılık ettiği 
müddetçe ve ürettiği medeniyet pratiğini 
bir model olarak insanlığa sunabildiği sü-
rece yüksek bir dava olabilir.

Bizim davamız kısır, gündelik çekişmeler 
içinde harcanamayacak kadar büyük bir 
davadır. Bizim davamız bu ülkede yaşayan 
her bir insanımızın hissiyatını kucakla-
yacak derinliğe ve zenginliğe sahip bir 
davadır. Bu ülkenin renklerine, bu ülkenin 
birikimine, bu ülkenin bütünlüğünü tesis 
eden insani zenginliklere hiçbir ayrım 
ve fark gözetmeden sadakatle, sevgiyle 
bağlıyız. Popülist tuzaklara düşmeyeceğiz, 
toplumumuzun kimyasını bozmaya dönük 
niyetlere asla geçiş izni vermeyeceğiz. 

Bu ülkeye, insanımızı millet yapan de-
ğerlere sahip çıkarak hizmet edeceğiz. 
Manipülasyona gelerek, konjonktürel 
hadiselerin ateşine kapılarak toplumsal 
dokumuzun çatlamasına, çatlatılmasına 
asla izin vermeyeceğiz. Tarih boyunca na-
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sıl yaşamışsak, etle tırnak gibi bir arada 
yaşayacak bu ülkenin güzelliklerini, bu ül-
kenin zenginliklerini, bu ülkenin aydınlık 
geleceğini kardeşçe paylaşacağız.

Değerli arkadaşlar...

Biraz önce sizlere iktidarımızda yaptıkla-
rımızı ayrıntılarıyla anlatmayacağımızı 
söylemiştim. Fakat nereden nereye geldi-
ğimizin daha açıkça anlaşılması için bazı 
başlıkları kısaca hatırlatalım. İnsan unu-
tur. Hele ağır bir krizden çıkıp önünü gör-
meye, hesabını tutmaya başlamışsa geçmi-
şin kötü anılarını hatırlamak istemez. Bu 
nedenle ne yaptığımızı sadece başlıklar 
halinde hatırlatmak istiyorum. Ayrıca, iyi 
niyet taşımayanların, dünü unutturmaya, 
bu sayede bugünün başarılarını görünmez 
hale getirmeye çalışanların ayıplarını yüz-
lerine vurmak için hatırlatmak istiyorum.

3 Kasımdan sadece 10 gün sonra başlattığı-
mız seferberlik sonucu 40 yıllık Avrupa Bir-
liği üyeliği rüyasını kesin müzakere tarihi 
almak suretiyle gerçekleştirdik. Bunun için 
gerekli bir dizi ekonomik, siyasi, hukuki 
yapısal reformlara imza attık. İki buçuk yıl 
önce krizlerle sarsılan ekonomimizin bu-
gün nereye gelmiş olduğunu anlamak için 
göstergeleri yan yana koymak yeterlidir. 
Türkiye, bir çöküşün eşiğinden döndüğü 
gibi üst üste üç sene rekor seviyede büyüme 
hızı yakalamış, yıllık 300 milyar dolar gayrı 
safi milli hasılayla dünyada ekonomisi en 
büyük 20 ülke arasına girmiştir.

Şu anda yüzde 9.9 büyüme oranıyla 
OECD ve AB ülkeleri arasında, hatta hali 

hazırdaki rakamlarla dünyada da Türki-
ye ekonomik büyüme şampiyonudur. 30 
yıl boyunca “canavar” diye nitelediğimiz 
enf lasyon, bugün tek haneli rakamlara 
kadar düşürülmüştür. Paramızdan 6 sıfır 
atılması operasyonu başarıyla gerçekleşti-
rilerek ekonomik imajımız tazelenmiştir. 
Türkiye borçlarını ödeyebilen ve dünya-
daki kredibilitesi yükselen bir ülke haline 
gelmiştir. 

Hepsinden önemlisi, istikrar ve güven 
ortamı sağlanmış, siyaset yeniden prob-
lemlerimizin çözümü için umut haline 
gelmiştir. Yüce Meclis itibarına kavuştu-
rulmuştur. AB sürecine de uygun olarak 
hukuk alanında başka iktidarların on 
yıllar boyunca yapamayacağı devrim nite-
liğinde tarihi değişim adımları atılmıştır. 
Bu millete layık olduğu hayat standardını 
ve demokratik hakları sağlamak için baha-
ne üretmeden, laf kalabalıklarının ardına 
saklanmadan adımlar attık. Bu milletin 
kesesinden beslenen asalaklara dur dedik, 
bu ülkenin tek bir kuruşunu bile zayi et-
memek için tedbirler aldık.

Bugün en çok gürültü koparanlar menfa-
ati kesilen o haramzadelerdir. Türkiye’nin 
sosyal yaraları tarımdan sağlığa, sosyal 
güvenlikten eğitime çağdaş normlara, 
dünyanın gittiği yöne paralel düzenleme-
lere kavuşturulmuştur. Serbest piyasayı 
güçlendirdik, yatırımlar için “öngörüle-
bilirlik” sağladık, dünya ile rekabet ede-
bilmeleri için girişimcilerimizin önlerini 
açtık. Türkiye’ye yeni bir vizyon, yeni bir 
gelecek heyecanı kazandırdık.
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Değerli arkadaşlar...

Biz bir şeyi ihmal ettik. Bir süredir Acil 
Eylem Planımızdan söz etmez olduk. Oysa 
Acil Eylem Planı’yla Türk siyaset tarihinde 
ilk kez, zamana mukayyet olarak kendi-
mizi bağlamış ve bu plan çerçevesinde 
“yaptıklarımızın çetelesini tutun” diye açık 
bir çağrıda bulunmuştuk. Şimdi iftiharla 
söyleyelim ki, bu konuda vaadimizin ar-
kasında sapasağlam durduk. O gün vaat 
listesinde yer vermediğimiz alanlarda da 
birçok başarıya imza attık.

Sadece bir örneği hatırlatıyorum. Bir 
kalemde 36 bakanlığı 22 bakanlığa indir-
dik. Hepiniz takdir edersiniz ki, sadece 
bunun bu ülkeye kattığı ekonomik değer 
milyarlarca dolardır. İhracat rekorları, 
turizm patlaması gibi ekonomiye büyük 
katkılar sağlayan alanlardan söz etmedim. 
Bu rakamları nereden nereye getirdiği-
mizi siz biliyorsunuz, halkımız da biliyor. 
Türkiye’nin gücüne güç katmak, ülkenin 
itibarını yükseğe, daha yükseğe çıkarmak 
için, emanetini aldığımız halkımıza layık 
olabilmek için bütün gücümüzle çalışma-
ya devam etmeliyiz.

Sorunlarımız daha bitmedi, daha yürüye-
cek çok yolumuz var. Çocuklarımıza gurur 
duyacakları bir ülke bırakmak için el ele 
gayret göstermeye, bu ülkenin gelecek 
sorumluluğunu taşımak için birbirimize 
omuz vermeye devam edelim. Statüko 
bizim yüreklerimizi, aklımızı, vicdanımızı 
esir alamaz. Hiçbir küçük hesap bizim bu 
millete hizmet etmek konusundaki sami-
miyetimizi gölgeleyemez. Türkiye geldiği 

noktadan geriye bir tek adım atamaz. 
Allah Türkiye’nin yolunu açık etsin. Bu 
temenniyle sözlerime son veriyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım, değerli misafirler, 
basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizlerin 
şahsında bütün milletimizi aynı sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. 

Kızılcahamam’daki üç günlük istişare top-
lantımızdan sonra AK Parti grubu olarak 
ülkemizin temel meselelerini müzakere 
etmek üzere yeniden birlikteyiz. Bu yüce 

Meclis çatısı altında birlikteliği bizimki 
kadar manidar olan parti grubu az olmuş-
tur. Zira biz, uzun yıllardır milletin bu 
Mecliste görmek istediği, ülkeyi bütün me-
seleleriyle ele alan, kalkınma ve adaletin 
güvencesi olabilen yegane grubuz. 

Milletimizin bütün dikkati üzerimizde ol-
duğu gibi, ülkemizle rekabet içinde, ticari 
alışveriş içinde, siyasi ilişki içinde olan bü-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 5 Nisan 2005 
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tün ülkelerce de ilgiyle, dikkatle izlenmek-
teyiz. Bu gerçeği, bahusus dikkatlerinize 
sunmak istiyor, bu dikkati özellikle pay-
laşmak istiyorum. Bize, ülkemize bakarak 
vaziyet alan o kadar çok ülke var ki, dünya 
üzerinde çok az ülke, çok az parti, çok az 
iktidar bu kadar ilgi ve alakaya mazhardır.

Bir ülkenin gücü büyük ölçüde hudutları 
dışındaki etkinliği ve nüfuzuyla ölçülüyor. 
Oysa biz, yıllarca büyük elçilik açtığımız 
ülkeleri ihmal ettiğimiz gibi, kıtaları bile 
ihmal etmişiz. Bir ülkeye hem en üst 
düzeyde devletinizi temsil edecek büyü-
kelçilikler açacaksınız hem de izlediğiniz 
siyasette o ülke harita üzerinde yokmuş 
gibi davranacaksınız. Bu çağda böyle bir 
şey olabilir mi?

Ya da onca yıl ihmal ettiğiniz ülkelerle en 
üst düzeyde temasa geçtiğinizde bu atak-
larınız oralarda büyük heyecan doğurur-
ken, kurulmamış köprüler inşa ederken 
ya da yıkılmış köprüleri onarırken burada 
“düğün değil bayram değil” diye yadırga-
yacak birilerinin olabileceği aklınıza gelir 
mi? Soralım, bu, akla ziyan mantıkla, bu 
rekabet çağında, beşeri kaynakları büyük, 
imkanları zengin, yönelecek mecra arayan 
bir ülkenin çıkarları korunabilir mi? Kaldı 
ki bizim asli görevimiz, varlık nedenimiz 
ülkemize düğün ve bayram yaşatmaktır.

Değerli milletvekilleri…

Türkiye’yi büyüten siyasetimizin daha iyi 
anlaşılması, anlatılması için daha önce de 
defalarca söylediğim bir gerçeğin altını bir 
kez daha çizmeliyim. AK Parti’nin ekono-

mi yönetimindeki başarısı, siyasi perspek-
tifimizin neticesidir. Ekonomideki ve siya-
setteki yapısal dönüşümler madalyonun 
iki yüzü gibidir. Yine baştan beri ısrarla 
üzerinde durduğumuz husus, eksik bir de-
mokrasi ile sağlıklı bir ekonomik düzenin 
tesis edilemeyeceğidir. Yani özgürleşme, 
zenginleşmenin gerek şartıdır.

Bu yüzden ilk günden itibaren en büyük 
önceliğimiz demokrasidir, hukuk devleti-
dir. Türkiye’nin ekonomisini büyütmemiz, 
demokratikleşme perspektifini büyütme-
mize bağlıdır. Toplumun siyasetin dışında 
tutulduğu, siyasetin ve ekonominin huku-
ki zemininin zayıf olduğu, özgürlüklerin 
yerleşmediği bir ülkede ekonominin istik-
rarlı, sürdürülebilir bir gelişme göstermesi 
de mümkün değildir. Çünkü demokrasi-
deki, özgürlüklerdeki, hukuktaki eksiklik 
hem toplumda bir durağanlığa hem de 
belli bir azınlığın vicdana ve hukuka aykırı 
şekilde zenginleşmesine yol açar.

Özgürlükleri garanti altına alan açık, şeffaf 
bir siyasi düzen, rasyonel ve adil işleyen 
bir ekonomik düzenin olmazsa olmazıdır. 
Türkiye’de uzun yıllardır devam eden 
ekonomik geri kalmışlık ve yapısallaşan 
ekonomik krizler, esas itibarıyla siyasi de-
mokrasideki zaafların tabii neticesidir. Bu 
süreç, toplumsal kaynaklara geniş toplum 
kesimleri aleyhine el koyan zümrelerin ve 
ittifakların teşekkülünü de beslemiştir. 

AK Parti iktidarı, siyasi demokrasiyi ve 
onun uzantısı olan ekonomik demokrasiyi 
güçlendirecek adımları kararlılıkla atar-
ken böyle bir bilinçle hareket etmektedir. 
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Son iki buçuk yılda Türkiye, rasyonel bir 
ekonomik düzen kurma yönünde ciddi bir 
mesafe almıştır. Artık piyasa kuralları ze-
mininde işleyen, rekabetçi ve dünyaya açık 
bir ekonomik düzenden geri dönülmesi 
mümkün değildir. Bu nedenle Türkiye, 
siyasette ve ekonomide bireysel hakları 
güvence altına alan, kurumsallaşan, bu 
çerçevede hukuka işlerlik kazandıran 
çağdaş bir ülke olma idealinden asla taviz 
vermeyecektir. Bu böyle biline...

Değerli milletvekilleri…

2004 yılına ait ekonomik göstergeler bü-
yük oranda ortaya çıktı ve ekonomimize 
ilişkin tablo artık çok daha ne olarak gö-
rünmeye başladı. Bugün, gerek 2004 yılı-
na, gerekse 2005 yılının ilk aylarına ilişkin 
bu göstergeleri sizlerle paylaşmak, bu 
rakamlara ilişkin bazı değerlendirmelerde 
bulunmak arzusundayım.

Bir konuya özellikle dikkatinizi çekmek 
isterim. Biz, her başarıyı sizlerle paylaşır-
ken, bunların sadece bir başlangıç oldu-
ğunu, nihai nokta olmadığını, önümüzde 
daha uzun bir yol bulunduğunu her fır-
satta belirtiyoruz. Her başarının ardından 
dedik ki: Burası bize yetmez, daha ileriye 
gideceğiz. Ve hemen çıtayı biraz daha 
yükseğe koyup, yolumuza aynı kararlılıkla 
devam ettik.

Şimdi bakınız değerli arkadaşlarım, Büyü-
me rakamları birkaç gün önce açıklandı. 
Gayri Safi Milli Hasıla’da yüzde 9.9; Gayri 
Safi Yurt İçi Hasılada yüzde 8.9 oranına 
ulaşmış durumdayız. Hamd olsun, bu 

oranlarla, son 39 yılın rekorunu, dünya 
ülkeleri arasında da henüz açıklanan 
oranlara göre dünya rekorunu kırmış du-
rumdayız. Yine Kişi Başına Düşen Milli 
Gelirimiz de 4.172 dolara çıkarak burada 
da Cumhuriyet tarihimizin rekorunu elde 
ettik.

Buraya nereden geldik? Buraya, 2001 yı-
lındaki eksi 9.5 oranındaki büyüme hızın-
dan geldik. Buraya, 2.099 dolar olan Kişi 
Başı Milli Gelir’den geldik. Şimdi ekonomi 
yüzde 9.9 büyüdü, ama zenginleşmedik 
derseniz, kusura bakmayın, bu hakkani-
yete uymaz. Kişi başına milli geliri 25 bin 
dolar, 30 bin dolar, 40 bin dolar olan ül-
kelerle, Türkiye’yi karşılaştırırsanız, böyle 
bir beklenti içine girerseniz, bu, yapılanla-
ra da haksızlık olur.

Elimizde sihirli bir değnek olsaydı, tari-
himizin en derin krizinin ardından size 
hemen sorunsuz, pembe bir tablo çıkara-
bilirdik. Ama biz hem krizin etkilerinden 
kurtuluyoruz, hem ekonomiyi sağlam bir 
temele oturtuyoruz, hem de ekonominin 
geleceğini bugünden şekillendiriyoruz. 
28 ay gibi gerçekten kısa bir süre zarfında 
ekonominin hemen her cephesinde hepi-
mizi sevindiren, hepimizi ümitlendiren za-
ferlerimiz oldu. Ama daha ileriye atılacak, 
daha çok mücadele edecek, daha çok çalı-
şacak ve inşallah çıtayı daha da yükseklere 
çıkaracağız.

Değerli arkadaşlarım…

Dün, Mart ayı enflasyon rakamları açıklan-
dı. Üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 
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11.3; Tüketici Fiyat Endeksi ise yüzde 7.94 
oranında gerçekleşti. Mart ayı itibariyle 
enflasyonda yüzde 8 olan yılsonu hedefi-
mizi daha şimdiden aşmış durumdayız. 
Kuşkusuz önümüzdeki aylarda kısmi ar-
tışlar olabilir, ama yılsonu itibariyle hede-
fimizi tutturacağımızdan da hiç kimsenin 
kuşkusu olmamalıdır.

Tüm uyarılarımıza rağmen, zaman zaman 
duyuyoruz: Enflasyon düşüyor ama fiyat-
lar düşmüyor. Bir kez daha, altını çizerek 
vurgulamak istiyorum: Enflasyonun düş-
mesi, fiyatların değil, fiyat artış hızının 
düşmesidir. Geçmiş dönemlerde ürünlerin 
fiyat artış hızlarıyla, bugünü karşılaştırdı-
ğınızda bu tablo çok daha net olarak ortaya 
çıkacaktır.

Değerli milletvekilleri…

Büyüme hızında elde ettiğimiz başarı, ülke 
genelinde tam bir bayram havasında kar-
şılandı. 2001 yılında yüzde 9.5 oranında 
küçülen Türkiye ekonomisi, 2002 yılında 
yüzde 7.9, 2003 yılında yüzde 5.9 ve 2004 
yılında da yüzde 9.9 oranında büyüyerek 
hedeflerimizin üzerinde bir düzeye ulaştı. 
Son birkaç gün içinde uluslar arası basında 
ve uluslar arası yatırımcılar nezdinde gün-
demin ilk sırasında yine Türkiye yer alıyor.

2004 yılında da büyümenin motoru yine 
özel sektör ve sanayi üretimi olmuştur. 
Özel sektör yatırımları bir önceki yıla göre 
yüzde 49 oranında artış göstermiş ve 60 
katrilyon 664 milyar lira seviyesine ulaş-
mıştır. Tarım sektöründe, yüzde 2 de olsa, 
reel bir gelişme söz konusudur. Sanayide 

yüzde 9.4, ticarette yüzde 12.8 bir büyüme 
elde edilmiştir. İnşaat sektörü uzun bir ara-
dan sonra nihayet yükselişe geçmiş ve yüz-
de 4.6 oranında büyüme kaydedilmiştir.

Burada büyümeyle ilgili bir başka noktaya 
dikkatinizi çekmek istiyorum. 2004 yılın-
da, özel tüketim harcamaları, bir önceki 
yıla göre yüzde 10.1 oranında artmıştır. 
Gıda maddelerinde yüzde 2; dayanıklı 
tüketim maddelerinde yüzde 29.7 ve ko-
nut sahipliğinde de yüzde 1.8’lik bir artış 
olmuştur.

Şimdi bu rakamlara, bu gerçekten sevindi-
rici tabloya rağmen birilerinin milletimizin 
sevincini gölgelemeye çalıştığına üzülerek 
şahit oluyoruz. Bütün dünyanın hayran-
lıkla izlediği bu rekor büyümeye de kulp 
takanların olduğunu hayretle görüyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Bugün tüm dünyada hangi ülkeye bakarsa-
nız bakın, enflasyonla mücadelenin işsiz-
lik getirdiğini görürsünüz. Yine büyüyen 
ekonomilerde enflasyonun da yükseldiği 
bilinen bir gerçektir. Oysa ülkemizde bir 
yandan yüksek büyüme hızları elde edil-
miş, bir yandan enflasyonla başarılı bir 
mücadele sürdürülmüş, bir yandan da 
işsizliğin artması önlenmiştir. 

Hatta işsizlik oranlarında bir miktar da 
düşüş olduğunu sevinerek müşahede 
etmekteyiz. 2004 yılına ilişkin İstihdam 
rakamları da geçtiğimiz hafta içinde yayın-
landı. 2004 yılında işsizlik oranı, 10.5’den 
10.3’e gerilemiştir. Bu gerileme arzu etti-
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ğimiz oranda bir gerileme değildir. Ancak 
nüfusumuzun yaklaşık 1 milyon arttığı ve 
649 bin kişinin istihdama katıldığı dikkate 
alınırsa, bu gerileme daha iyi anlaşılacak-
tır. Yani 2004 yılında 649 bin vatandaşı-
mız iş bulmuş, ilk defa çalışmaya başlamış, 
bunun yanında bir miktar vatandaşımız 
da yeniden iş bularak işsizlikten kurtul-
muştur. Yeri gelmişken burada istihdama 
ilişkin bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak 
istiyorum.

Değerli arkadaşlar…

Şimdi Toplu Konut İdaremizin çalışmala-
rına lütfen dikkat ediniz. Bakınız, TOKİ, 
kurulduğu 1984 yılından, 2003 yılı başına 
kadar geçen 19 yıl içinde toplam 43.145 
konut üretmiştir. 2003 yılından itibaren 
1.5 yıl içinde ise, 94.993 konutun ihalesi 
yapılarak inşaatlarına başlanmış, bun-
lardan 8,557 konut tamamlanmış, 2.788 
konut da tamamlanma aşamasına gelmiş-
tir. 2005 yılı sonuna kadar da 81 ilimizde 
toplam 150 bin konutun başlatılması he-
deflenmektedir.

Sadece bu çalışmalar, 600 bin kişiye is-
tihdam olanağı sağlayacaktır. Türkiye’nin 
yıllık istihdam artışı da yaklaşık 600 bin 
kişidir. Yani önümüzdeki dönemde işsizlik 
daha hızlı bir düşüş eğilimine girecektir.

Değerli arkadaşlarım…

Yine 2004 yılına ilişkin bir başka göster-
geyi, borçlanmaya ilişkin bazı verileri de 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye, 
uzun yıllar boyunca, kelimenin tam anla-

mıyla insafsız bir borç politikasıyla yöne-
tilmiş, borçlanma için çok yüksek faizler 
ödenmiş, vadeler çok kısa tutulmuş ve 
borç yükümüz inanılmaz derecede artış 
göstermiştir. İktidarımız döneminde ise 
gerçekçi, akılcı ve milletin emanetini aza-
mi derecede gözeten bir borçlanma politi-
kası yürütülmüş, bunda da yine büyük bir 
başarı elde edilmiştir. Tıpkı enflasyonda, 
büyümede olduğu gibi borçlar konusunda 
da bazı çevrelerin kamuoyunu yanıltma 
gayreti içinde olduğunu görüyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Bir ülkenin borç yükü, borcun miktarın-
daki değişimle değil, borç yükünün gayri 
safi milli hasılaya oranıyla ölçülür. Bugün 
dünyanın en gelişmiş ülkelerine bakın. 
Amerika’nın, Japonya’nın, Almanya’nın, 
İngiltere’nin borçlarının bizimkiyle kıyas-
lanamayacak derecede yüksek olduğunu 
görürsünüz. Ancak önemli olan, Borç yü-
künün Gayri Safi Milli Hasıla’ya oranıdır. 
Bu oran 2002 yılında yüzde 78.5 seviye-
sindedir.

Önceki gün Kızılcahamam’da yaptığım 
konuşmada bu oranın yüzde 67’nin altına 
düştüğünü ifade etmiştim. Bugün itibariy-
le bu oran da açıklanmıştır. Türkiye’nin 
Borç yükünün GSMH’ye oranı, 2004 yılın-
da yüzde 64.5 olmuştur. Böylece Türkiye, 
Maastricht kriterlerine çok yaklaşmıştır 
ve inşallah kısa süre içinde bu kritere de 
ulaşılmış olacaktır. Öte yandan faizlerin 
nereden nereye geldiğini, borçlanma vade-
lerinin ne kadar uzadığını burada hatırlat-
mama gerek yok sanırım.
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Değerli arkadaşlarım…

Ekonomide elde ettiğimiz başarılar elbette 
bunlardan ibaret değil. 2004 yılı gerçekleş-
melerinin hangisine bakarsanız bakınız, 
geçmişle mukayese edilemeyecek ölçüde 
bir başarı elde ettiğimizi göreceksiniz. Öte 
yandan 2005 yılının ilk aylarında da bir-
çok göstergede sevindirici gelişmeler elde 
ettik. Örneğin ilk üç aylık ihracatımız bir 
önceki yıla göre yüzde 26 oranında artış 
gösterdi, Turizmde Ocak-Şubat dönemin-
de bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 22.4 artış elde ettik. 

Uluslararası yatırımlardaki artış, bütçe 
gerçekleşmeleri, esnaf kredilerinde artış... 
Tüm bu alanlarda Allah’a şükür çok sevin-
dirici gelişmeler kaydediyoruz. Bu liste 
uzayıp gidiyor. Ekonomide ulaştığımız 
noktayı, elde ettiğimiz başarıları, çözdüğü-
müz, çözüm yoluna koyduğumuz sorunla-
rı öyle bir kalemde anlatmak zor. Bunları 
daha sonraki buluşmalarımızda sizlerle 
paylaşmayı ümit ediyorum.

Başta da belirttim. Bu seviyeleri asla ve 
asla yeterli görmüyoruz. Bütün bunlar, 28 
aylık süre içinde elde ettiğimiz başarılar. 
Oysa bizim hedeflerimiz çok daha yük-
sek. İnşallah Türkiye’nin kişi başına milli 
geliri 10 bin,15 bin dolar seviyelerine 
çıkacak, ihracatta 200-300 milyar dolar 
seviyesi yakalanacak, Türkiye dünyanın 
turizm ve yatırım üssü haline gelecek, 
işsizlik, enflasyon, yüksek faizler tarihe 
karışacak. Bütün bunlara ütopya diyen-
ler, hayal kuruyorsunuz diyenler olabilir. 
Onlara 28 ay gibi kısa bir süre içinde elde 

ettiğimiz başarıları göstermemiz sanırım 
yeterli olacaktır.

Değerli arkadaşlar…

Bu başarılar sizin eserinizdir. Türkiye’yi 
bugüne getirdiniz yarınki Türkiye’yi de 
siz inşa edeceksiniz. Allah yolumuzu açık 
etsin. 
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Sevgili gençler... yarınki Türkiye’nin ger-
çek temsilcileri... Sizleri en kalbi duygular-
la selamlıyorum. AK Parti gençliği olarak 
1. Olağan Genel kurulunuz hayırlı olsun.

Türkiye sizin heyecanınızla, sizin aklınız-
la, sizin ideallerinizle, sizin ülke sevginiz-
le modern dünyada geleceğe daha emin 
adımlarla ilerliyor. Yarınki Türkiye’yi inşa 

etmek için bugünden bütün memleket me-
seleleri üzerinde kafa yorduğunuz, elinizi 
taşın altına koyduğunuz için sizleri tebrik 
ediyorum. Türkiye’de siyasetin, yönetimin 
sizin enerjinize, sizin heyecanınıza büyük 
ihtiyacı vardır. 

Türkiye, genç nüfusuyla, yetişmiş insan 
gücüyle, beşeri ve ekonomik kaynaklarıyla 

AK Parti 1. Gençlik Kolları 
Kongresi

Ankara | 10 Nisan 2005 
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dünyanın en dinamik birkaç ülkesinden 
biridir. Sizin bu gücünüz, sizin bu heyeca-
nınız dünyanın her yanında hissedilmek-
te, fark edilmektedir. Bu nedenle sözlerime 
bu salondan, bu kongreden bütün ülkemi-
ze yansıyan dinamizminizi, özgüveninizi 
alkışlayarak başlıyorum. 

Özgüven duygusu bir milletin ayakta ka-
labilmesinin en temel şartıdır. Türkiye’de 
ve dünyanın her yerinde siyaset kurumu 
hiçbir alanda zaaf kabul etmiyor. Sizin 
kendinize güveniniz tam olursa, toplumun 
da, dünyanın da size güveni tam oluyor. 

Sevgili gençler…

AK Parti, genç dimağların enerjisini siya-
sete katarak yola çıkmış ve milletle bütün-
leşmiş bir hareketin eseridir. Statükonun 
bu ülkenin üstüne serdiği ölü toprağını 
silkeleyen bu hareket, bu yeni siyaset akı-
mı, Türkiye’nin zayi edilmiş, kaybedilmiş 
yıllarından sonra bir umut olarak doğmuş-
tur. AK Parti siyaseti kendini toplumsal 
merkezle tanımlayan büyük bir harekettir. 

Milletin derdini kendi derdi bilen AK 
Parti, kişisel ikbal arayışlarının eseri de-
ğildir, olmamıştır, olmayacaktır. Bu parti, 
Türkiye’yi bir bütün olarak kucaklamak 
üzere yola çıktığı içindir ki, daha yolculuk 
başlar başlamaz Türkiye’de o sis bulutları 
dağılmıştır. Türkiye bugün o derin girdap-
tan çıktıysa, yediden yetmişe herkes önü-
nü görebiliyorsa, kalpleri yeniden umut 
dolduruyorsa, bu başarı hepinizin eseridir, 
sağ olun, var olun.

Sevgili gençler...

Gençliğin siyasetle ilişkisi ve siyasetin 
gençlikle ilişkisi Türkiye’de her zaman 
önemsenmiş, her zaman konuşulmuş, 
ama ne yazık ki çoğu zaman, gençliğin 
iradesi “elde bir” olarak düşünülmüştür. 
Gençliğin iradesini “elde bir” zanneden 
siyasetçiler kısa vadede kalabalıklar topla-
mışsa da, uzun vadede gençliğin önüne bir 
perspektif, bir vizyon, bir gelecek ideali ko-
yamamışlardır. Zira genç insanların kısa 
vadede yanılma ihtimalleri olsa da, uzun 
vadede gerçek ayan beyan ortaya çıkmış, 
o vizyonsuzluk, o dirayetsizlik gençleri 
sükutu hayale uğratmıştır.

Hiç kimseyi, ama en çok da genç insanları, 
genç dimağları, genç heyecanları ilanihaye 
sanal bir dünyada tutamazsınız. Gerçek 
olan ile sanal olanın farkı bir gün mutlaka 
ortaya çıkacaktır, nitekim geçmişte bu sık-
lıkla yaşanmıştır. Genç insanın siyasetle 
ilişkisi, eski siyasi anlayışların sandığının 
aksine bir hevesten ibaret değildir, sahici 
bir ilişkidir, sahici bir sorgulamadır. Bu 
sorgulamalardan bugün kaçanlar, yarın 
yine aynı sorgulamalara cevap vermek du-
rumunda kalırlar. 

Dün öyle oldu, yarın da öyle olacak. Zira, 
genç insanın siyasetle ilişkisi, bütün dün-
ya ile ilişkisi, bütün insanlık ile ilişkisi, 
ülkenin bütün meseleleriyle ilişkisidir. 
Türkiye gibi nüfusu genç bir ülkede; si-
yasetin gençlikle ilişkisi, daha sahici bir 
Türkiye ve dünya tasavvuruna yaslanma-
yı gerektiriyor. Eğer bir dünya tasavvu-
rundan yoksun iseniz, kendi gerçeğinizi 
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de doğru analiz edemezsiniz, doğru kav-
rayamazsınız.

Eğer, bir Türkiye tasavvurundan yoksun 
bırakılmışsanız; yarın öbür gün gerçeklik-
le sınandığınızda hayatın dar bir alanına 
mahkum edilir, dünyanın evirildiği isti-
kameti anlamakta gecikirsiniz. Hayat ise 
gecikmeyi kabul etmiyor, affetmiyor. 

Sevgili arkadaşlarım...

Sizlere sadece genç insanlar olarak hitap 
etmenin biraz eksik kalacağını, sizlere 
biraz haksızlık olacağını düşünüyorum. 
Zira sizler, bu ülkenin bütün meselelerini, 
modern dünyanın bütün ilişkilerini sor-
guluyorsunuz. Elinizdeki cevaplar kadar 
sorularınızla, sorgulamalarınızla da say-
gıdeğersiniz. Sizlerden ricam, ayağınızı 
bastığınız toprakların değerini, kıymetini 
daha iyi idrak etmenizdir. Zira bu toprak-
lar büyük medeniyetlerin beşiğidir. Büyük 
ve itibarlı bir ülkede yaşamanın onurun-
dan daha manidar bir şey yoktur.

Lütfen, tarihi zeminimizin, toplumsal do-
kumuzun, millet olarak zaman ve mekan 
şuurumuzun ne kadar muhkem, ne kadar 
sağlam olduğunu bilerek geleceğe bakınız. 
Dönemsel zaaflarımız, yanlışlarımız nere-
den kaynaklanıyor, meselelerin derinine 
inerek tespit etme gayreti içinde olunuz. 
Yaşadıklarımızın sebep sonuç ilişkilerini 
iyi analiz ederek gençliğinizi, enerjinizi, 
dinamizminizi ve en önemlisi bu ülkenin 
geleceği için beslediğiniz hayallerinizi ko-
ruyunuz. Lütfen sizler geçmiş nesillerimi-
zin takıldığı engellere bir daha takılarak, 

bir daha yanılarak zamanınızı, heyecanını-
zı zayi etmeyiniz.

Sağlam bir kültürel zemin, derin bir me-
deniyet duygusu, çağın gerektirdiği azami 
donanım ve sarsılmaz bir gelecek inancı 
ile adımlarınızı her gün daha ileriye atınız. 
Kendiniz için, sizlerin mürüvvetini gör-
mek isteyen anne ve babalarınız için, bu 
milletin, bu ülkenin, bu aziz toprakların, 
bu ay yıldızın geleceği için çok daha parlak 
adımlarla, çok daha ileri hamleler içinde 
olunuz. Bu vatanın, bu ülkenin, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin mürüvveti sizlerin mut-
luluğu ve saadetiyledir.

Bunu görmek için hepimiz sabırsızlanı-
yoruz. Ama hayatın en önemli hakikatle-
rinden biri sabırdır, unutmayın sabır ile 
koruk, üzüm olur. Sadece hissiyatla, sade-
ce duygularınızla değil, bu bilim çağında 
aklınızla, muhakeme gücünüzle, analiz 
yeteneğinizle, mukayese kabiliyetinizle 
ancak donanım sahibi olabilirsiniz. Dar 
alanda oynanan oyunlar, kısır düşünceler 
hızınızı kesmemelidir. Kocaman bir hayat, 
büyük bir ülke, açık ve şeffaf bir toplum, 
demokratik bir hukuk devleti zemininde 
hepimize çok şey katacak, çok şey kazan-
dıracaksınız. 

Sizden önceki nesiller büyük zorluklarla 
yüzleşti, sayısız yanlışlarla sınandılar. Hâlâ 
o yanlışların bedeli, faturası ödetiliyor. O 
zamanlar dünyanın her yanında olduğu 
gibi ülkemizde de siyah beyaz gözlükler 
dağıtılıyordu genç insanlara. Oysa o göz-
lüklerle dünya bir bütün olarak görülmü-
yordu. Modern dünyada insanlığın elde 
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ettiği imkanlar ve kazanımlar genç nesil-
lerden esirgeniyordu. Herkesin ufku sınır-
lanmak isteniyordu, çünkü bu ufuk darlığı 
birilerinin işini kolaylaştırıyordu. 

Üzülerek, kahrederek ifade ediyorum 
ki Türkiye’nin kaybolan yıllarını anla-
tan hikayenin en büyük parçası budur. 
Türkiye’nin adil ve kalkınmış yıllarının 
hikayesini yazmak için yola çıkmış yeni 
nesillerimiz olarak bu acı hikayeden ge-
rekli ibret dersini alacağınıza gönülden 
inanıyorum.

Değerli kardeşlerim...

Türkiye AK Parti’nin açtığı ufukla birlikte 
dünyadaki gelişmeleri iyi okuyarak, iyi 
analiz ederek gücünün farkına varıyor. Bu 
dönemde beni en çok bahtiyar eden şey 
insanımızın kaybolmakta olan özgüven 
duygusunu yeniden kazanmış olmasıdır. 
AK Parti olarak millet kararıyla iktidara 
geldiğimizde, Türkiye’yi beklediğimizin 
de ötesinde zaruretler içinde bulduk. Tür-
kiye her alanda büyük bir değişim ihtiyacı 
içindeydi. İnsanlarımızı güç kaybına sebep 
olan dar alan tartışmalarından hızla çıkar-
mak gerekiyordu. Ülkeyi hem yaşanmakta 
olan çok ağır bir ekonomik krizden çıkar-
mak, hem de dünya devletleri arasında 
saygın bir yere taşımak zorundaydık. De-
mokrasinin kollarını açmak, ülkeyi bütün 
meseleleriyle kucaklamak şarttı.

Allah’a şükürler olsun, bunu yaptık, bunu 
yapmaya çalışıyoruz. Sağlam bir zemin 
üzerinde olduğumuzdan emindik ve o em-
niyetle yola çıktık. Devletin bütün birimle-

ri arasındaki ahenk ve uyum ülkemizin iti-
barına itibar kattı. Şunu gördük ki, devlet 
ahenk içinde olursa, toplum da o ahengi, 
o kardeşlik iklimini solumaya başlıyor. 
Bizim yaptığımız şey, yeni bir şey değildi; 
yeni bir iklim, yeni bir dizayn oluşturma-
dık. Bunu yapsak zaten eşyanın tabiatına, 
insanın yaradılışına ve toplumun ortak 
vicdanına aykırı olurdu.

Biz ne yaptık? Milletimizin zaten var olan 
kardeşlik ve ahenk içindeki yaşama üslu-
bunu bir siyaset üslubuna dönüştürdük. 
Yani bizim siyaset üslubumuz milletimi-
zin hayat ve medeniyet üslubudur. Seçim-
den aldığımız sonucu milletimizin başarısı 
olarak değerlendirdik, krizden kurtuluşu 
milletin başarısı olarak gördük. Başarıla-
rımızın başımızı döndürmeyeceğini söy-
ledik, Allah’ın izniyle başımız dönmedi. 
Yolun başındaki heyecanımızı, coşkumu-
zu her zaman korumaya çalıştığımız için; 
milletimiz 17 aylık icraatımıza bakarak 3 
Kasımdan sonra bize verdiği ödülün kıy-
metini 28 Mart yerel seçimlerinde daha 
da artırdı. Huzur ve güvenin, istikrar ve 
adaletin kıymetini, değerini biliyoruz. Bize 
verilen şerefli emanetin şuurundayız ve 
öyle devam edeceğiz. 

Bakınız sayısız konuşmamda belki de 
sevincimizi gölgeleyecek bir vurguyla 
temel ilkemizi hatırlatıyorum. Zira temel 
ilkemiz, üzerinde durduğumuz bu zemine 
sadakattir. Biz hiçbir zaman bu zemini 
unutmayacağız, bu zemin Türkiye’dir. 
Türkiye’nin geleceği, yetmiş milyonun 
bize emanetidir. Her şeyimiz mükemmel-
miş gibi, hiçbir eksiğimiz, yanlışımız yok-
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muş gibi bir iddia içinde değiliz, olamayız. 
Milletvekillerimiz gecelerini gündüzlerine 
katarken, teşkilatlarımız gece gündüz AK 
Parti aidiyetini insanımıza anlatırken hep 
bu zeminden hareket ediyor. Gençlerimiz 
elde ettiğimiz başarılarla yetinmeyerek 
yeni hedeflere doğru koşarken, kadınları-
mız toplumun bütün kesimlerine ulaşmak 
için çaba harcarken bu membadan besle-
niyor. Biz de dünyanın bütün merkezlerini 
Türkiye’nin tezlerini anlatmak için dola-
şırken her zaman ayağımızı bu zemine 
basıyor, bu zemine işaret ediyoruz.

Türkiye’nin geldiği nokta ortadadır. De-
mokrasiyle birlikte güçleniyor ekonomi-
miz... Toplumla birlikte güçleniyor devleti-
miz... Bizim siyasetimize göre toplum zaaf 
içindeyken devletin güçlenmesi, itibar elde 
etmesi, saygın muhataplar bulabilmesi dü-
şünülemez. Toplumu zaaflarla baş başa bı-
rakanlar Türkiye Cumhuriyeti devletini de 
müttefikleri, dostları, komşuları nezdinde 
küçük düşürüyorlardı. Türkiye’nin temsili 
dünyaya yansımıyordu. Türkiye’nin tezle-
ri, imkanları, potansiyeli dünyaya anlatıl-
mıyordu. Türkiye, Türkiye büyüklüğünde 
düşünemeyen kafalarca, Türkiye büyük-
lüğünde inanamayan yüreklerce istismar 
edildi. Toplumumuz kifayetsiz siyasetlerle 
çok değerli zamanlarını, insanımız özgü-
venlerini, gençlerimiz hayallerini yitirdi.

Ama şuna kesin olarak inanınız ki bugün 
tarihin değiştiği gündür. Bu ülke geleceğini 
kazandıracak olan gücü, yaşadığı bu acı 
dolu tecrübelerden çıkaracak büyüklüğe 
sahiptir. Bu ülkeyi geleceğine taşıyacak 
olan sizlersiniz. Üstat N. Fazıl, “Tomurcuk 

derdinde olmayan ağaç odundur” diyor. 
İşte bizi bugün bir araya getiren sebep bu 
ülkenin geleceği için taşıdığımız “tomur-
cuk” kaygısıdır. İstiyoruz ki bu ülkenin her 
yanında tomurcuklar umuda açsın. Bu ülke 
sizlerden çok şey bekliyor, bu gerçeği asla 
aklınızdan ve kalbinizden çıkarmayınız.

Sizler bu ülkeyi geleceğe taşıyacaksınız. 
Bu millet bir daha bu acı tecrübeleri yaşa-
masın, bu badireleri yaşamasın, bir daha 
bu ülkenin umutları kırılmasın diye sizler 
daima geleceğe bakacak, kısır düşüncelere 
asla kapılmayacaksınız. Bugünün kaza-
nımları, yarının başarıları olmaksızın bir 
anlam ifade etmez. Çünkü bir şeyi bozmak 
kolaydır, bugün doğru adımlarla hale, yola 
sokulan her şey, yarın birkaç yanlış adımla 
kaybedilebilir. Burada önemli olan, bugün 
yapılan doğrunun üstüne, her yeni günle 
birlikte yeni doğrular ekleyebilmektir.

İşte sizi bekleyen görev budur. Cumhuriye-
tin emanet edildiği Türk gençliği “birinci 
vazifesi”ni asla unutmayacaktır. Bu vazife 
Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk tarafından verilmiş bir 
vazifedir. Hatırlayınız: Ey Türk Gençliği! 
Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cum-
huriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa 
etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin 
yegane temeli budur. Bu temel, senin, en 
kıymetli hazinendir.”

Bu sorumlulukla; Türkiye’yi doğrularda 
sabit tutacak, bu milleti tökezletecek taş-
ları geleceğin yollarından temizleyecek-
siniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Anlamsız 
çekişmelerle kısır bir döngüde kalarak, 
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kavga çıkartarak, şiddetli tartışmalara 
tutuşarak değil elbette... Bu ülkeyi ayakta 
tutan değerlere sahip çıkarak, bu mille-
tin büyük gücüne daima inanarak, çağın 
ihtiyaçlarına karşı donanımınızı sürekli 
arttırarak çalışacaksınız. İşini doğru ya-
pan, insana hizmeti temel önceliği kabul 
eden siyasetçiler, doktorlar, mühendisler, 
gazeteciler, çiftçiler, memurlar, işçiler 
olacak, bu ülkenin derdini kendi derdiniz 
bileceksiniz. Bilgiye açlığınız hiç doyma-
yacak ama neyi öğrenmeniz gerektiğini 
de bileceksiniz.

Geçmişte bu toprakları canından aziz 
bilen kahramanlar bu ülkenin istiklalini 
korudular. Şimdi sizler, dünya için değerli 
sözler söyleyerek, zengin fikirler üreterek, 
doğrulukla hizmet ederek bu ülkeye kat-
kıda bulunacaksınız. Ülkesini bu çağın 
karmaşık problemlerine karşı koruma-
yı, insanların refahını ve mutluluğunu 
sağlamak için geceli gündüzlü çalışmayı 
göze alan gençler de bu zamanın yiğitleri 
sayılacaktır. Ben o yiğitlik ışığını sizlerin 
gözlerinizde görüyor, sizlere sonuna kadar 
inanıyor, güveniyorum.

Sizler Türkiye’nin aydınlık geleceğine gö-
nülden inanıyor musunuz? Hayalleriniz-
deki adil ve kalkınmış Türkiye’ye ulaşmak 
için bütün gücünüzle çalışmaya hazır mı-
sınız? Şair Behçet Necatigil bir şiirinde in-
san ruhuna dair bir ikileme işaret ediyor: 
“Ya ümitsizsiniz. Ya da ümit sizsiniz. Ya 
çaresizsiniz. Ya da çare sizsiniz.” Sizler bu 
milletin ümidi, bu ülkenin çaresi olmaya 
azmedenlerden olunuz.

Siz sevgili gençler, Türkiye kadar büyük 
düşünmenizi istiyorum. Allah yollarınızı 
açık etsin. Allah Türkiye’nin yardımcısı 
olsun. HERŞEY TÜRKİYE İÇİN!
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Değerli milletvekilleri… değerli misafir-
ler… basınımızın değerli temsilcileri…. Siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye, büyük dönüşümünü gerçekleştir-
me yolunda tarihi yürüyüşünü hızlandıra-
rak devam ediyor. Bu süreci yönetmenin 
millet iradesiyle bütünleşmiş sağlam bir 

irade gerektirdiği her geçen gün daha çok 
ortaya çıkıyor. Bu iradenin temsilcileri siz 
saygıdeğer AK Parti Milletvekillerisiniz. 
Bizim siyasetimiz arızi olaylardan besle-
nen, lokal olaylara göre istikamet değişti-
ren, bugünü kurtarmaya dönük bir siyaset 
değildir. Biz, milletimizin birlik ruhundan 
doğmuş, bu birlik ruhunu zedeleyecek en 
küçük bir dil sürçmesine bile tahammülü 
olmayan bir siyasi aksiyonuz. Siyasetimiz, 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 13 Nisan 2005 
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Türkiye’yi devletiyle toplumuyla birlikte 
büyütme siyasetidir. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye Cumhuriyeti, bir kabile ya da aşi-
ret devleti değildir. Demokratik bir hukuk 
devletidir. Demokrasisini ve hukukunu 
evrensel standartlara kavuşturma istikame-
tinde hasbi ve ciddi bir kararlılık içindedir. 
Son iki buçuk yıldır Türkiye’nin çoğulcu 
demokrasiyi ve hukuk devletini tahkim 
etme, temel hak ve özgürlükler zeminini ge-
nişletme yönündeki iradesi, gözle görülür 
bir ivme kazanmıştır. Türkiye’nin eski ma-
razlarını, korkularını aşarak hem siyasette 
hem ekonomide yapısal bir değişim süre-
cine girmesi, Türkiye’yi kendi hesaplarına 
göre şekillendirmek isteyen içerdeki ve dı-
şarıdaki bazı hayalperest güçleri, mahfilleri 
rahatsız etmiş, telaşlandırmıştır.

Şunu herkes iyi bilsin. Türkiye, başkala-
rının yazdığı bir senaryonun figüranı ol-
mayacaktır; kendisinin yazdığı senaryoda 
başrolü oynayacaktır. Türkiye, demokratik 
meşruiyete bağlı kalarak kendi denklemini 
kendisi kuracaktır. Bu denklem toplumun 
iradesi, talepleri üzerine bina edilmiştir ve 
Türkiye’nin adil, demokratik, müreffeh, 
barışçı, dış dünyada saygın bir ülke olma 
kararlılığını yansıtmaktadır. Son günler-
de yaşanan bazı müessif hadiseler, kendi 
denklemi içinde hareket eden Türkiye’nin 
yolunu kesmeye, eski korkularını nükset-
tirmeye dönük provokatif teşebbüslerdir.

Milletimizden, vatandaşlarımızdan ricam, 
bu tür teşebbüslere pirim vermemeleri, 

demokratik birlik zemininde hareket 
etmeleridir. Türkiye’de yaşayan, Türkiye 
Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı 
olan insanlar, bireyler bir millet teşkil edi-
yorsa, millet olmanın şuuru içinde davran-
mak durumundadırlar. Millet olma şuuru, 
kabileye, aşirete özgü reflekslerin, dar asa-
biyetin dışında bir hali ifade eder. Millet 
olmanın esası, ortak bir tarihe ve ortak bir 
gelecek iradesine sahip olmaktır.

Bu manada millet, farklılıkları dışlayan, 
her bakımdan tek tip bireylerden oluşan 
bir bütün değildir. Farklılıklar, farklı fi-
kirler, ortak bir gelecek iradesine sahip 
milletin zenginliğidir. Millet içindeki fark-
lılıkları, farklı fikirleri gerekçe göstererek 
iç düşmanlar icat etmek, en önce millet 
kavramına zarar verir, bu kavramı rencide 
eder. Farklılıklar, farklı fikirler, potansiyel 
suç olarak addedilemez. Aksine, hukuk 
içinde kalarak bu farklılıkların ifade edil-
mesi, demokratik hukuk devletinin garan-
ti altına alması gereken bir haktır.

Eğer ortada bir suç ya da hukuka aykırılık 
var ise, bunu soruşturacak, kovuşturacak, 
yargılayacak ve cezalandıracak otoriteler 
bellidir. Hiçbir grup, hiçbir birey, ülkesini 
daha çok sevdiği iddiasıyla hukukun ken-
disine vermediği bir hak ihdas edemez. 
Hak, hukuktan doğar. Hukukun vermediği 
haklar ihdas etmek, kamu alanında kaosa 
yol açar, dolayısıyla millet bütünlüğünü 
tehdit eder. Türkiye, devleti ve milletiyle 
bu provokatif teşebbüsleri hukuk zeminde 
aşacak ve Avrupa Birliği hedefiyle bir ara-
da yürüttüğü demokratikleşme hamlesini 
daha da yukarıya taşıyacaktır. 
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Değerli arkadaşlar…

Türkiye yakın geçmişinde yaşadığı ekono-
mik ve siyasi sıkıntıların ağırlığını önemli 
ölçüde üstünden atmış, huzuru yakalamış 
ve yıllardan sonra nihayet kendine yakışan 
hedefleri kovalamaya başlamıştır. İşte bu 
ülkenin tansiyonunu yükseltmek, dikka-
tini dağıtmak, bu milletin huzurunu ka-
çırmak isteyenleri rahatsız eden de budur. 
Türkiye büyüyor, Türkiye güven ve istik-
rar içinde tarihinin gösterdiği medeniyet 
mecraına doğru akıyor. Türkiye demokra-
siyle, özgürlüklerle, barışçı politikalarla 
samimiyetle kucaklaşarak ilerliyor.

Bu millet ne zaman sıkıntılardan başını 
kaldırıp ileriye bakmaya başlasa, bu ülke ne 
zaman gücünü toplayıp gelişme iradesini 
yakalasa, birileri bundan rahatsız oluyor. 
Bugün de rahatsız olanlar aynı adreslerdir. 
Biz sıklıkla tekerrür eden bu tarihi hesabın 
farkındayız. Ülke olarak, millet olarak bu 
defa oyuna gelmeyecek, Türkiye’nin önün-
deki on yılları, yakın geçmişindeki kayıp 
yıllar gibi havaya savurmayacağız. Bu ülke-
nin hedefi adaletle, demokrasiyle, hukukla 
kalkınmak, bu milletin izzetini şartlar ne 
olursa olsun korumaktır.

Bakınız millet diyorum; çünkü bu ülkenin 
kimyasını, rengini, zenginliğini ve birliği-
ni temsil eden terkip budur. Bu ülkenin 
vatandaşı olan her insanımızın en medeni 
şekilde yaşama hakkı bizim için muazzez-
dir. Kim aksini söylüyorsa, yalan söylüyor. 
Kim aksini söylüyorsa, bu ülkenin gelece-
ğine inanmıyor, bu ülkenin menfaatinden 
ayrı bir menfaat güdüyor demektir.

Değerli arkadaşlarım…

Bugün ülkemizin farklı bölgelerinde, 
bizim insanımızın kültürüne son dere-
ce yabancı bir takım davranışlar ortaya 
konuyor. Biliniz ki, Türkiye’nin kültürel 
dokusuna uygun olmayan bu olaylarla eli-
mizden alınmak istenen şey; son dönemde 
Türkiye’nin elde ettiği medeni kazanımlar-
dır. Milletimin her bir ferdini, sizlerin ara-
cılığınızla uyanık olmaya, yeni Türkiye’ye, 
ülkemizin medeniyet hedeflerine sahip 
çıkmaya çağırıyorum. Bizim millet olma 
irademiz, bu kör tahrikleri, bu bunalım 
kışkırtıcılarını, bu karanlık gölge oyunla-
rını alt edecek güce ve bilince fazlasıyla 
sahiptir.

Bu ülkenin sokaklarında tutuşturulmaya 
çalışılan yangın, bizim gelişme meşalemi-
zin ışığı altında ezilmeye, sönüp gitmeye 
mahkumdur. Hükümet olarak bu ülkenin 
geleceğini anarşiden medet umanlara da, 
üç beş kendini bilmeze de bırakmayacak 
dirayete, dikkate ve maharete sahibiz. Top-
lumumuzun her kesiminden, sivil toplum 
örgütlerimizden, muhalefet partilerimiz-
den, aydınlarımızdan, basınımızdan gelen 
eleştiri ve uyarıları dikkatle değerlendiri-
yoruz.

Türkiye’de toplumun büyük çoğunluğu-
nun yaşanan bu üzücü olaylarla ilgili doğ-
ru teşhis ve hassasiyet noktalarında bu-
luşuyor olması da memnuniyet vericidir. 
Güvenlik güçlerimizin bu türden olaylarla 
mücadelede olması gerektiği kadar dikkat-
li, soğukkanlı ve etkin bir anlayış içinde 
hareket etmesi için gerekli çalışmalar ilgili 
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kurumlarımız tarafından yürütülüyor. 
Burada önemli olan olayların hiçbir in-
sanımızın burnu kanamadan atlatılması, 
demokrasi ve özgürlükler yara almadan 
güvenliğin sağlanmasıdır.

Devlet olarak Türkiye’nin huzurunu ka-
çırmaya yönelik bu çatışma noktasının iki 
tarafına da yakın durmayacağımızı açıkça 
ilan ediyorum. Bizim ne özgürlüklerini 
anarşi meydana getirmek için kötüye kul-
lananlara, ne de bu ülkeyi sevmeyi kendi 
inhisarında zanneden ve hukuku hiçe sa-
yanlarla bir yakınlığımız yoktur. Hukuku 
çiğnedikleri anda bu ülkenin yargı meka-
nizmaları bu iki suç eğilimini aynı adalet 
terazisinin eşit kefelerinde yargılamaktan 
asla geri durmayacaktır.

Bu noktada, işlenen suçların cezasız 
bırakıldığına ilişkin kimi iddiaları da 
maksatlı ya da daha iyimser bir ifadeyle 
bilgisizce bulduğumu ifade etmek isterim. 
Türkiye’de adalet, hukuk, demokrasi ve 
güvenlik asla tartışmaya açık kavramlar 
değildir, herhangi birinde bir zafiyet gö-
rüldüğünde toplumsal mutabakat çerçeve-
sinde Türkiye’ye yakışan meşru çözümler 
mutlaka bulunur. 

Değerli arkadaşlar…

Çeşitli uluslar arası zeminlerde Türkiye’nin 
önüne temcit pilavı gibi sürülen bazı konu 
başlıkları var. Malumunuz bu dönemde de 
bu dosyalardan bazıları gündeme getirili-
yor. Kendileriyle samimi ilişkiler yürütmek 
konusunda gerçekten fedakarca yaklaşım-
lar gösterdiğimiz kimi dış çevrelerin bilim-

sellikle ve objektiflikle bağı son derece zayıf 
birtakım tavırlardan kurtulamadıklarını 
görmek bizi üzüyor. Türkiye Cumhuriyeti, 
istiklalini canıyla kanıyla kazanmış bir 
ülkedir. Dolayısıyla hiçbir komplekse kapıl-
mayacak bir tarihe sahibiz. 

Biz bu milletin tarihi serüveninin hiçbir 
sayfasıyla kavgalı değiliz. O sayfalardan 
hiçbirini görmezden gelmeyi, duymazdan 
gelmeyi, unutmayı, örtmeyi gerektirecek 
bir ayıba da sahip olmadığımız kanaatini 
taşıyoruz. Şunu açıklıkla ifade edeyim 
ki, Türkiye’nin sahip olduğu bütün tarih 
kayıtları tarihte hakikat arayanların em-
rine amadedir. Bu konuda bizim hiçbir 
çekincemiz, açığımız yoktur. Ancak tarihi 
önyargılarla okuyan, vehimlerinden men-
faat devşirmek isteyenler varsa, onları da 
ciddiye alacak halimiz yoktur. Çünkü tari-
hi görmek istemeyen gözler için tıp henüz 
bir çare bulabilmiş değildir.

İkide bir bu iler tutar yeri olmayan ka-
ralama kağıtlarını Türkiye’nin önüne 
uzatanları, önce kendi tarihlerini gözden 
geçirmeye, kendi samimiyetlerini temize 
çekmeye çağırıyoruz. Türkiye’nin tarihini 
yalanlarla doldurmaya kimsenin gücü 
yetmez ve sağlanabilecek hiçbir menfaat, 
bu milletin onurlu medeniyet yolculuğuna 
leke sürme kudretine sahip olamaz.

Değerli arkadaşlar…

Dış dünya ile ilişkilerimizi barış zeminin-
de ve dostluk temelinde geliştirme yolun-
daki gayretlerimiz bütün hızıyla sürüyor. 
Geçtiğimiz hafta benim Fas ve Tunus’a, 
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hemen ardından Norveç’e yaptığım ziya-
retlerden sonra Dışişleri Bakanımız Sayın 
Abdullah Gül de Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Cezayir’e birer resmi ziyaret gerçekleş-
tirmiştir. Bu ziyaretler son derece başarılı 
geçmiş, Türkiye’nin bugüne kadar ihmal 
ettiği coğrafyalarla bağını güçlendiren, 
ekonomik ve siyasi işbirliği imkanlarını 
geliştiren neticeler ortaya çıkmıştır.

Bu adımların Türkiye’ye neler getireceğini 
inşallah yakın zaman içinde hep birlikte 
göreceğiz. Türkiye, aksini bekleyenlere 
inat her geçen gün kabuğunu kırmakta-
dır. Yeter ki, bu ülkenin hiçbir vatandaşı, 
ama hiçbir vatandaşı asla bu ülkeye olan 
inancını, heyecanını, güvenini kaybetme-
sin. Bu ülkenin feda edecek tek bir evladı, 
kaybedecek tek bir saati yoktur. Hepinize 
sevgiler, saygılar sunuyorum. 
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Değerli milletvekilleri… değerli misafir-
ler… Basınımızın saygıdeğer temsilcileri… 
Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

 AK Parti grubumuzun toplantıları, ülke-
mizin meseleleri üzerinde yoğunlaştığı-
mız en önemli siyasi platformdur. Burada 
meseleleri ele alış tarzımızla, siyaset 
üslubumuzla yurdumuzun meselelerine 

çözüm üretmeye, bize yöneltilen soruları 
birlikte cevaplamaya çalışıyoruz. Kuşku-
suz Türkiye, meseleleri birkaç başlık altın-
da toplanamayacak olan bir ülkedir. Ama 
hemen şunu ifade edelim ki, bizim çoğu 
meselemiz birbiriyle doğrudan bağlantılı-
dır. Sebep sonuç ilişkisini takip ederseniz, 
çoğu kez bir tek meseleyi çözmekle onun 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı
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doğurduğu sayısız düğümü de çözmüş 
olursunuz. 

Mesele dediğimiz, sorun dediğimiz alanlar 
ekonomiden dış siyasete, sosyal alanlardan 
yönetim sorunlarına kadar birbirinden 
farklı gibi görünse de çözüm ve çare, her 
zaman millet iradesinin sağlam temsilidir. 
Millet iradesinin temsili her zaman, ama her 
zaman milletle birlikte olmaya bağlıdır. AK 
Parti, milletin düşünce üslubunun, talep-
lerinin, ihtiyaçlarının temsilcisi olarak her 
zaman milletle birliktelikten güç alacaktır. 

Bizim varlığımızı temellendirdiğimiz 
yer milletimizin birliğidir. Milletimiz, 
nasıl muhkem bir duruş sergiliyorsa, 
ona hizmet için seferber olan partimiz 
ve iktidarımız da bütün meseleler karşı-
sında aynı vakur ve muhkem duruşunu 
sürdürecektir. Allah’ın izniyle, ülkemizi 
temsil etmede asla zaafa düşmeyeceğiz. 
Yola çıktığımız ilk gün halkımızla nasıl 
açık bir dille konuştuysak, yarın da aynı 
şekilde açık bir dille konuşacağız. Elbette 
siyasetin, toplumun, dünya ile birlikte yü-
rümenin tabiatı gereği, hayat hiçbir zaman 
düz bir çizgi üzerinde seyretmiyor. Biraz 
önce, ülkenizin temel bir sorununu çözdü-
ğünüzün müjdesini almışken az sonra sizi 
anlık tereddüde sevk edecek bir gelişmeyi 
duyabilirsiniz. 

Bütün mesele olayların bütün içindeki ye-
rini doğru tespit etmeniz ve bakışlarınızı 
bütünlükten ayırmamanızdır. Bütünlük 
dediğim, ülkenin, milletin, devletin bütün-
lüğüdür. Eğer durduğunuz zemine, halka 
yeterince güveniyor, arkanızda halkın 

gücünü hissediyorsanız önünüze gelen 
zorluklar kolaylıkla aşılacaktır. Yeter ki, 
millet olarak özgüven duygumuzu sarsa-
cak bütün davranışları bertaraf edelim. 
Yeter ki hepimiz, aklıselime kulak verelim, 
karşılıklı güven duygusunu derinleştire-
lim. Yeter ki, ürettiğimiz siyasetin sonuç-
ları vatandaşımızın taleplerine, ülkemizin 
ihtiyaçlarına cevap olsun.

Değerli arkadaşlar…

İstikrar ve güven duygusunun oturmasıyla 
içte ve dışta ezberi bozulan bazı çevreler 
olabilir. Onlar, eski ezberlerini hatırlama 
telaşıyla acaba zaaf alanları doğar da bize 
de rol çıkar mı derdinde olabilirler. Onlara 
bir şey söylemek istiyorum. Sizin ezberi-
nizi milletimiz bozdu. Artık, denenmiş, 
demode numaralarla kendinize yer aça-
mazsınız. Artık, bu ülkenin aklıselimi, yani 
milletimizin ortak iradesi, ülkeyi zaafa 
uğratacak adımlara fırsat vermeyecektir. 
Türkiye’de herkes kazanımlarının şuurun-
dadır. AK Parti de ülkesine neler kazandır-
dığını iyi biliyor.

Değerli arkadaşlar…

Türkiye bugün bütün enerjisiyle gelecek 
hedeflerini kovalamak durumunda olan, 
bütün dikkatini bu noktaya yöneltmesi 
gereken bir ülkedir. Bu ülkede yıllar yılı 
tartışılan bazı konu başlıklarını yeniden 
gündem maddesi haline getirmeye çalı-
şanlara kaptıracak tek bir dakikamız yok. 
Önümüze bakacağız, hedeflerimizi kova-
layacağız, bu milletin derdine nasıl deva 
buluruz, bunun hesabını yapacağız.
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Şunu bilesiniz ki, bu ülkenin dikkatini da-
ğıtmak, hızını kesmek ve gözünü gelecek 
hedeflerinden çevirmek isteyenler her za-
man olmuştur, bundan sonra da olacaktır. 
Biz bu ülkeyi yönetme görevini üstümüze 
almışsak, bu türden bilinçli-bilinçsiz ma-
nipülasyon girişimleriyle mücadele etmeyi 
ve bu ülkenin zihin açıklığını, görüş mesa-
fesini korumak mecburiyetindeyiz. Neden? 
Çünkü bu ülkenin boşa harcadığı yılların 
kayıplarını ortadan kaldıracak bir hızla 
gelişme yolunda mesafe alması gerekiyor. 
Elbette demokrasi çerçevesinde söylenen 
her ciddi sözü, her uyarıyı can kulağıyla 
dinleyecek, değerlendireceğiz. Ancak bizi 
bu seslere sağırlaştıran kuru gürültülere 
pabuç bırakmamayı da bileceğiz. 

Hedeflerimiz belli; ekonomimizin kaza-
nımlarını geliştireceğiz, demokrasimizi 
en olgun seviyeye taşıyacağız, insanımıza 
adil ve müreffeh bir hayat temin edeceğiz. 
Gülmeyen yüzleri güldürmek, kaybolan 
umutları geri getirmek için çalışacağız. 
Siyasi ve ekonomik açıdan Türkiye’yi 
dünyanın en itibarlı, en güçlü, en aktif 
ülkelerinden biri haline getireceğiz. Ço-
cuklarımıza çağın gerisinde kalmayan bir 
eğitim, vatandaşlarımıza insanca sağlık 
hizmeti, sokaklarımıza da asayiş getire-
ceğiz. Bugüne kadar yaptığımız gibi, bu 
ülkenin insanlarına yakışan, sorumlu 
ve etkin bir yönetim anlayışı ile üstü-
müze düşen görevleri yerine getireceğiz. 
Türkiye’yi dünyanın birinci ligine taşı-
yacak olan büyük değişimi yorulmadan, 
yılgınlığa kapılmadan, aksamaya uğrat-
madan tamamlayacağız.

Değerli arkadaşlar…

Bütün bunları yaparken AB üyeliği konu-
sunda samimi gayretlerimiz devam ede-
cek. Önümüzde açık bir takvim var, 3 Ekim 
tarihinde başlayacak müzakere sürecine 
en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. 
Türkiye bu konuda baştan beri samimi, iyi 
niyetli ve istekli biçimde üzerine düşeni 
yapıyor. AB’nin resmi makamları ile yü-
rüttüğümüz görüşmelerde şu an itibariyle 
arızi bir problem mevcut değildir. Ancak, 
kabul etmeliyiz ki karşımızda tek sesli, tek 
merkezli yekpare bir Avrupa Birliği olma-
dığı için, zaman zaman AB üyesi bazı ül-
kelerden, kendi kamuoylarını etkilemeye 
yönelik çatlak sesler duyuluyor. Bu sesler, 
bizim metanetimizi, soğukkanlılığımızı, 
dikkatimizi dağıtamaz. Biz, ne istediğimizi 
biliyoruz. Türkiye’nin yüzü aktır. 

Değerli arkadaşlar… 

Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, bizim bu 
ülkede iki buçuk yıldır sürdürme gayreti 
içinde olduğumuz değişim, milletimizin 
ortak iradesinin bir tezahürüdür. Bu bü-
yük değişim iradesi, bir toplumun büyük 
bir olgunlukla gerçekleştirdiği özeleştiri 
sürecinin neticesinde ortaya çıkmıştır ve 
sadece bunun için bile saygıyı hak etmek-
tedir. Türkiye’nin dostu olduğunu söyle-
yen herkesin bu noktayı iyi düşünmesi ve 
beyanlarını bu saygı çerçevesinde titizlikle 
seçmesi gerekir.

Zaman zaman yabancı muhatapları-
mızın Türkiye’nin bu hassasiyetine, bu 
hissiyatına uygun düşmeyen tavırlarıyla 
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karşılaştığımız oluyor. Her zaman söyle-
dik; Türkiye’nin AB üyeliği uzun ince bir 
yoldur, bu yolda zaman zaman güçlüklerle 
karşılaşabiliriz. Biz 17 Aralık sürecinde bu 
konuda çok iyi bir sınav verdiğimizi ve her 
meselede aktif diplomatik adımlar atarak 
iyi niyetimizi, samimiyetimizi ortaya koy-
duğumuz kanaatini taşıyoruz.

Bizim bu başarımız kendi kişisel hesabımı-
za kaydettiğimiz bir başarı değil, ülkemizin 
başarısıdır. Gösterdiğimiz bu yaklaşımın 
karşılığını görmek en tabii hakkımızdır. 
AB üyesi ülkelerin de Türkiye’nin ruhunu 
iyi anlaması, anlama çabası içinde olması 
gerekir. Türkiye, asırlardır en ufak bir arı-
zaya uğramamış, çözülmemiş, aslını yitir-
memiş bir beraberlik kimyasına sahiptir. 
Bu ülkeyi zengin kılan, güçlü kılan, dina-
mik kılan temel unsur işte bu bütünlük 
ruhu ve bilincidir. Kim bu tarihi gerçeği 
tersine çevirebileceği konusunda bir ham 
hayale kapılırsa sadece vehimleriyle baş 
başa kalır. 

Bu ülke, tarih boyunca olduğu gibi bugün 
de kendi esenliğini sağlama iradesine 
fazlasıyla sahiptir. Yaklaşan müzakere sü-
recini hem AB’nin hem de Türkiye’nin ge-
leceği için bugünden etkilemeye çalışan 
iyi niyetli herkes bu sürece olumlu katkı-
larda bulunmak durumundadır. Unutma-
yalım ki, nihai hedef olarak Türkiye’nin 
AB üyeliği, sadece Türkiye’nin kazançlı 
çıkacağı bir sonuç olmayacak AB de bu 
sonuçtan büyük kazanımlar elde edecek-
tir. İnanıyorum ki, yöneteceğimiz müza-
kere sürecinde birbirimizi çok daha iyi 
anlayacak, medeniyet birikimine neler 

katabileceğimizi çok daha net olarak gös-
terebileceğiz. 

Değerli arkadaşlar…

Bakınız Kıbrıs’ta bir seçim daha yapıldı ve 
bu seçimden de bir kez daha demokrasi 
galip çıktı. Demokrasi içinde hayatiyetini 
sürdüren, uluslararası camianın çözüm-
den yana beklentilerine pozitif yaklaşan 
KKTC’nin artık dünya tarafından da görül-
mesi gerekmektedir. KKTC’ye uygulanan 
haksız yaptırımların kaldırılmaması dün-
yanın en büyük çelişkisidir. Bu konuda 
Sayın Denktaş ile olduğu gibi KKTC’nin 
yeni Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat 
ile de dayanışma içinde çalışmaya devam 
edeceğiz.

Kıbrıs’ta yeni bir dönem başlamıştır, bu 
yeni dönemde de en üst düzeyde işbirliği-
miz sürecektir. Bu vesileyle KKTC tarihi 
boyunca çok değerli hizmetler vermiş, 
Kıbrıs davasının sembolü olmuş Sayın 
Denktaş’a milletim adına şükranlarımı 
sunmayı borç biliyorum. Aynı zamanda 
KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Mehmet 
Ali Talat’a da tebriklerimi iletiyor, bu 
önemli görevinde başarılar diliyorum.

Değerli arkadaşlar…

Önümüzdeki Cumartesi günü 23 Nisan 
Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutla-
yacağız, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
85. yılını idrak edeceğiz. Bu bayram vesile-
siyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ta-
rihi ve kimliği üzerinde yeniden düşünme 
imkanı bulacağız. Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi, Cumhuriyetimizin ve demokrasi-
mizin kalbidir. Bu Meclis, Milli Mücade-
leyi yürütmüş, Milli Mücadelenin en zor 
günlerinde dahi demokrasiden, demokra-
tik müzakere zemininden ayrılmamıştır.

Bu Meclis, milletin meclisidir; milli irade 
bu Mecliste cisimleşmektedir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin itibarı, mille-
timizin itibarıdır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin itibarı,  demokrasimizin, 
Cumhuriyetimizin itibarıdır. Cumhuriye-
timizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 
Milli Mücadeleyi başlatırken millet ege-
menliği fikrini hareket noktası olarak be-
lirlemiştir. Amasya Tamiminde, Erzurum 
Kongresi ve Sivas Kongresi kararlarında 
millet egemenliği fikri bariz bir şekilde 
ifade edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, 
Samsun’a çıkışının üzerinden bir yıl bile 
geçmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
toplamış, Milli Mücadelenin her safhasını 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin öncülü-
ğünde gerçekleştirmiştir.

Millet olmak, millet olmanın şuuruyla 
hareket etmek, bizim en büyük sermaye-
mizdir. Bu şuurla en zor şartların, en sıkın-
tılı dönemlerin üstesinden geldik. Millet 
olma şuuruyla hareket ettiğimiz sürece, 
bundan sonra da üstesinden gelemeye-
ceğimiz hiçbir mesele yoktur. Bu büyük 
milletin fertleri olarak her birimiz farklı 
fikirlere, farklı beğenilere sahip olabiliriz. 
Bu manada çoğulculuk, milletin zengin-
liği, dinamizmidir. Bizi millet yapan asıl 
unsur, bu vatan üzerinde birlikte yaşama 
irademizdir.

Milletimizin her ferdinin bu iradeye sım-
sıkı bağlı olduğundan hiç kimse şüphe 
edemez. Tarihimiz, tecrübemiz, böyle bir 
şüpheye yer bırakmaz. Bu düşünce ve duy-
gularla bütün milletimizin 23 Nisan Milli 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı şimdiden 
kutluyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selam-
lıyorum.
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Saygıdeğer başkanlar… değerli arkadaş-
lar… Sözlerime başlarken hepinizi sevgiy-
le, muhabbetle selamlıyorum. 28 Mart 
seçimlerinden sonraki bu ilk toplantımı-
zın ülkemize, şehirlerimize ve partimize 
hayırlar getirmesini diliyorum.

3 Kasım seçimlerinden sonra ülke mesele-
lerine ürettiğimiz çözüm yolları 28 Mart 
2004’te halkımızdan en büyük ödülü al-
mıştır. 3 Kasımdan 28 Mart’a, 28 Mart’tan 
bugüne halkımızla birlikte partimiz de 
büyümüştür. Allah’a hamd olsun ki, yü-
zümüzün akıyla bugün çok daha ileri bir 
noktadayız. Zira her birimiz milletimizden 
aldığımız oylar kadar önemli, belki daha 
önemli bir de dua aldık. O dua şuydu: Al-
lah, mahcup etmesin. Evet, bütün çabamız 
bunu hak etmektir, bu sağlam millet irade-
sine layık olmaktır. 

Değerli arkadaşlarım… 

Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesi, demok-
rasinin yerleşmesi şehirlerimize bağlıdır. 
Şehirlerimizin akıbeti de iyi yönetilmele-

rine bağlıdır. AK Parti büyük bir siyasal 
hareket ve akım olarak zaten öncelikle 
şehirlerimizin demokrasi talebinden, 
insanımızın hizmet talebinden doğmuş 
bir harekettir. Şehirler ülkemizin, mede-
niyetin aynasıdır. Bu aynayı siz belediye 
başkanlarımız ellerinizde tutuyorsunuz. 
Unutmayın, bu aynada hem sizler görünü-
yorsunuz hem de temsil ettiğiniz şehirle-
rimiz görünüyor. Bu aynayı özenle parlat-
mak zorundasınız. 

Emanetini omuzlarımıza yükleyen milleti-
mizin bizi hayırla anması, emanet bilincini 
taşımamıza ve halka layık olabilmemize 
bağlıdır. Halkımız mazeret siyaseti üre-
tenler tarafından yorulmuştur. Mazeret 
siyasetinin arkasına hiçbir arkadaşımın 
sığınmayacağından emin olmak isterim. 
Eğer temsil ettiğiniz şehrin kendi dinamik-
lerini, kaynaklarını, imkanlarını harekete 
geçiremiyorsanız açıkça ifade edeyim ki, 
temsilde bir sorun vardır. 

Yerel yönetim tecrübesinden, Türkiye’nin 
özeti olan İstanbul’u temsilden buraya gel-

AK Parti Belediye Başkanları 
Toplantısı

Ankara | 22 Nisan 2005 
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diğim için en açık ve net cümlelerle konu-
şuyorum. Türkiye’yi milletiyle, devletiyle 
birlikte, ama mutlaka “birlikte büyütme” 
sevdasındayız. Aksini düşünemeyiz. Tür-
kiye çok zaman kaybetmiş olabilir, yanlış 
ellerde güç kaybetmiş olabilir. Bunu zaten 
tecrübe ederek yaşıyorsunuz. Ama sorunla-
rımız çözümsüz değildir. Büyüme iradesini 
ister geçmişin mevzuat kirliliği engellemiş 
olsun, ister bizatihi insanlar engellemiş ol-
sun bu düğümü çözmek zorundayız. 

Türkiye’de ipe un serme alışkanlığı kamu 
yöneticilerimizi yıllarca esir almıştır. Kamu 
alanı sanki toplumdan, halkın sorunların-
dan, talep ve ihtiyaçlarından bağımsız, ayrı 
ve adeta insansız bir ada gibi tanımlan-
mıştır. Gerçek şudur. Bu ülkeyi seviyorsak, 
şehirlerimizin mamur olmasını istiyorsak, 
toplumun huzur ve barışını istiyorsak 
kendimize ayrı, halktan yalıtılmış adalar aç-
mak yerine aslolan halkla bütünleşmektir. 

 AK Parti iktidarı, AK Parti siyaseti hiçbir 
zaman halktan kopuk bir alanda şekillen-
memiş, şekillenmeyecek. Bizim siyaset 
üslubumuz, yönetim anlayışımız bir bütün 
olarak bu ülkenin güçlenmesidir. Unut-
mayalım, toplum güçlenmemişse devletin 
güçlü olması, devlet hak ettiği itibara ka-
vuşmamışsa toplumun güçlenmesi müm-
kün değildir. Türkiye’yi büyütme konusun-
daki azmimizi, aşkımızı, sevdamızı sizlerle 
paylaştığımız için mutluyuz, bahtiyarız.

Siz belediye başkanlarımızla birlikteliği-
miz Türkiye ile birliktelik anlamına geli-
yor. Yıllar yılı Türkiye bu birlik ve vahdet 
sahnesine özlem duydu. Bizim birliğimiz-

den Türkiye’yi baştan başa aydınlatan bir 
sinerji doğuyor. Güven ve istikrar zemini 
sağlamlaşıyor. Her türlü ayrımı önce ka-
falarımızda sonra da ortaya koyduğumuz 
pratikle reddediyoruz. Bu ülkenin bütün 
vatandaşlarına eşit yakınlıkta olmayı siya-
setimizin esası kabul ediyoruz. 

Vatandaşımız bizden tarafgirlik, ayrımcı-
lık beklemiyor, imtiyaz istemiyor, adalet 
istiyor. Adalet ise güneş gibi olmayı, her ta-
rafı aydınlatmayı gerektirir. İşte Adalet ve 
Kalkınma Partisi adıyla, ışığı temsil eden 
sembolüyle, ilkeleriyle Türkiye’yi aydınlat-
ma misyonunu taşıyanların partisidir. Baş-
kalarının dar ufukları, dar çember siyaset-
leri bizi rüyalarımızdan, ideallerimizden 
alıkoymaz. Türkiye, dış politikada birçok 
alanı ihmal etmeseydi bugün çok daha 
güçlü olurdu. İçerde demokrasinin en te-
mel kriterlerini bile tartışarak güç kaybına 
uğramasaydık bugün hem toplum, hem de 
devletimiz çok daha güçlü olurdu. Allah’a 
şükürler olsun ki, yine güçlüyüz ama daha 
güçlü olmamız gerekiyor.

Biliyorsunuz AK Parti iktidarı, huzur ve 
sükunun mümkün olduğunu, güven ve 
istikrarın mümkün olduğunu, kavga etme-
den de yürümemizin mümkün olduğunu 
gösterdi. Bu süreçte Türkiye’yi eski tartış-
ma temalarıyla germek isteyenler, halkı 
yeniden yormak isteyenlerin gerekçeleri 
ellerinden alınmıştır. 

Değerli arkadaşlar…

Ekonomi yönetiminden bütün siyasi inisi-
yatif alanlarına kadar Türkiye bugün zaaf-
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larıyla değil, başarılarıyla dünyanın gün-
deminde olan bir ülkedir. Bu atmosferden, 
bu bahar ikliminden dolayı herkesin AK 
Parti’ye teşekkür etmesi gerektiğini, her-
kesin bütün alışkanlıklarını bırakması ge-
rektiğini söylemiyoruz. Bazı alışkanlıkları 
bırakmanın zor olduğunu biliyoruz. Ama 
Türkiye bir daha eski girdaba çekilmek is-
tense de oraya gitmeyecektir. Hepimiz, bu 
ülkenin bütün evlatları artık ileriye doğru 
bakıyorlar. Bizim gündemimizde sadece 
ama sadece Türkiye’nin yüzünü güldür-
mek var. İşte şehirlerimizde sizler bunun 
için varsınız. 

Değerli başkanlar… değerli kardeşlerim…

Ben bugün bu birlikteliğimizi vesile kıla-
rak mahalli idarelere, şehir yönetimine 
bakışımızla ilgili bazı hususları da sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Mahalli idareler, 
belediyeler, bugünün demokratik yönetim 
anlayışı içinde giderek artan bir önem 
kazanmaktadır. Esas itibarıyla mahalli 
idarelerin gerçekleştirmesi gereken fonk-
siyonlar arasında iki husus ön plana çık-
maktadır.

Bunlardan biri, daha demokratik bir yö-
netim tarzına ulaşılması, diğeri ise daha 
etkin, daha verimli işleyen bir yönetimin 
gerçekleştirilmesidir. Hemen herkesin 
üzerinde uzlaştığı nokta, hizmetlerin su-
numunda demokratikliğin ve etkinliğin 
sağlanması için mahalli idarelerin daha el-
verişli bir zemin oluşturduğu yönündedir.

Bildiğiniz gibi, Türkiye’de de mahalli 
idarelerin güçlendirilmesine yönelik tar-

tışmalar uzun yıllarımızı almıştır. Ancak, 
tarihi zemine ve yerleşikliğe sahip mer-
keziyetçi devlet geleneği ve bu geleneğin 
ürettiği zihnî yapı, idare sistemimizin 
yeniden yapılandırılması ve mahalli ida-
relerin sistem içindeki ağırlığının artırıl-
ması istikametindeki gayretlerin bugüne 
kadar neticeye ulaşmasını engellemiştir. 
Merkeziyetçi gelenekten kaynaklanan bu 
zihnî yapı içinde mahalli idarelere hep 
şüphe ile bakılmıştır. Mahalli idareler, 
uzun yıllar merkezi idarenin merkez dı-
şındaki uzantıları şeklinde algılanmış, 
mahalli idareler asli vasıfları olan mali ve 
idari özerklik bakımından sınırlı birimler 
olarak kalmışlardır.

Bize göre, mahalli idarelere güvensizlik, 
topluma karşı beslenen güvensizliğin bir 
yansımasıdır. Bütünüyle asayiş zeminine 
hapsolmuş bir yönetim anlayışı ve onun 
ürettiği idarî pratikler, merkeziyetçi kont-
rolü öncelikli hale getirmiş, toplumun 
idarî süreçlere katılarak tercihlerini dil-
lendirmesini engellemiştir. Yaşanan bu 
süreç, mahalli idareler açısından da çeşitli 
olumsuzlukları beraberinde getirmiştir. 
Merkeziyetçi geleneğin ve merkezi idare-
nin problemleri mahalli idarelere de sira-
yet etmiş, mahalli idarelerin olgunlaşması, 
reşit bir nitelik kazanmaları mümkün ol-
mamıştır. Belediyeler, hemşehrilerle, şehir 
sakinleriyle sağlıklı bir bütünleşme sağ-
layamamışlar, onların yönetim sürecine 
katılımını temel bir gereklilik olarak kav-
rayamamışlardır. Bunun yanında, yerel 
siyaset de şehirdeki rantın paylaştırılması 
gibi dar bir zeminde yürütülmüş, mahalli 
idareler, şehir kimliği ve şehir dokusu esa-
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sında bir şehirlilik bilinci üretememişler-
dir. Şehre bir medeniyet perspektifinden 
bakamamışlardır.

Değerli başkanlar… değerli arkadaşlar…

İşte bizim gerek Kamu Yönetimi Temel 
Kanun Tasarısı ile gerek Belediyelere ve 
Büyükşehir Belediyelerine ilişkin kanun 
düzenlemeleriyle yapmaya çalıştığımız, 
hem merkezi idarenin hem de mahalli ida-
relerin fonksiyonlarını demokratik bir ida-
renin gereklerine uygun olarak yeniden 
düzenlemek ve süreç içinde idari yapımıza 
hakim olan zihniyeti dönüştürmektir. He-
pinizin malumudur ki, kanuni düzenleme-
ler belli bir zihni yönelişin ürünüdür. 

Bahsi geçen kanunlar, devlete, siyasete, 
ekonomiye, topluma bakışımızla doğru-
dan alakalıdır. Bizim bakış açımıza göre 
merkezi idarenin üstleneceği hizmetler, 
esas olarak, devletin asli fonksiyonlarıyla 
ilgili hizmetler olmalıdır. Bunun dışında 
kalan mahalli nitelikli ve mahallinde gö-
rülmesi mümkün bütün hizmetler, mahal-
li idareler tarafından yerine getirilmelidir. 
Böylelikle hem daha demokratik hem de 
daha verimli bir devlet ve yönetim yapısı-
nın ortaya çıkacağına inanıyoruz.

Bugün hem dünyadaki gelişmeler hem de 
bizim çalışmalarımız sonucunda “kamu 
hizmeti” kavramı ciddi bir mahiyet de-
ğişimi geçirmektedir. Kamu hizmeti, bu 
hizmeti kullananlardan ve onların tercih-
lerinden ayrı mütalaa edilmemektedir. 
Kalitesi ve sunum şekli tek taraflı olarak 
kamu otoriteleri tarafından belirlenen, 

vatandaş tercihlerini dışlayan kamu hiz-
meti anlayışı geçerliliğini yitirmiştir. Bu 
sebeple demokratik katılım bakımından 
daha uygun bir coğrafi alana tekabül eden 
mahalli idarelerin kamu hizmetlerinin 
yürütülmesindeki ağırlığı ve önemi art-
maktadır. Bunun da ötesinde, mahalli ih-
tiyaçları kavramada, bu ihtiyaçlara uygun 
hizmet ölçülerini belirlemede mahalli ida-
relerin daha rasyonel hareket edebileceği 
aşikardır.

Değerli arkadaşlar…

Ancak, bu çerçevede şunu hemen ifade et-
meliyim ki, mahalli idareler kendiliğinden 
demokratik yapılar şeklinde algılanmama-
lıdır. Türkiye’nin tarihi tecrübesi de bunu 
açıkça göstermektedir. Mahalli idarelerin 
demokratik vasıf larının tebarüz etmesi, 
ancak demokratik süreçleri işletmeleriyle, 
toplumun katılımına imkan veren meka-
nizmaları açık tutmalarıyla mümkündür. 
Tabii bu durum esaslı bir zihniyet değişik-
liğini gerektirmektedir.

Demokratik belediyecilik anlayışı yanın-
da, bir şehre ait olmanın bilincini geliştir-
memiz, şehri bütün unsurlarıyla yaşayan 
canlı bir organizma gibi görmemiz gerekir. 
Yaşayan canlı bir organizma olarak şehrin 
sahiplerini, yani şehir halkını yönetim ve 
karar sürecinin en önemli unsuru olarak 
görmediğimiz müddetçe, demokratik bir 
belediyeciliği hayata geçirmemiz mümkün 
değildir. Bunun için biz, 28 Mart Mahalli 
Seçimlerinin gecesinde kendimizi ve be-
lediye başkanlarımızı bağlayacak şekilde, 
belediye başkanlarımızın bütün şehir 
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halkının belediye başkanı olacağını, bütün 
hemşehrilerini kucaklayacaklarını, şehir 
zemininde azami bir demokratik ortam 
tesis edeceklerini taahhüt ettik. Sizlerle 
birlikte bu taahhüdümüzün sonuna kadar 
arkasındayız.

Mahalli yöneticilerimize düşen en önem-
li görevlerden biri, her şehrin bir ruhu, 
bir kimliği olduğunu bilmek ve bu ruha, 
bu kimliğe uygun davranmaktır. Şehir, 
içinde yaşayan insanlarla, tarihi doku-
suyla, gelecek perspektifiyle bir mede-
niyetin göstergesidir. Şehirler, medeni-
yetin gerçek mekanıdır. Medeniyetler, 
onları var eden şehirlerle kaimdir. Mede-
niyetin kadim değerleri, ancak şehirde 
hayat bulur. İstanbul’u, Edirne’yi, Konya’yı, 
Bursa’yı, Malatya’yı, Mardin’i, Diyarbakır’ı, 
Erzurum’u, Tokat’ı, Antalya’yı, İzmir’i anla-
madan bizim medeniyetimiz anlaşılabilir 
mi? Bu şehirleri sevmeden bizim medeni-
yetimiz sevilebilir mi? İstanbul başta ol-
mak üzere bu şehirlere bakmadan medeni-
yetimizin kadim değerleri görülebilir mi?

Evet, şehirlerimiz bu ülkenin kalbidir, 
ruhudur. Onları kendi kalbimiz, kendi 
ruhumuz gibi koruyacağız. Bu ruha dik-
katle eğilmesi gereken, bu ruhu koruması 
gereken, beslemesi gereken sizlersiniz. Be-
lediyecilik anlayışımızın, siyaset anlayışı-
mızın, ülkeye, topluma bakışımızın, mede-
niyet kavrayışımızın en güzel, en ince, en 
rafine örneklerini ortaya koymak zorunda-
yız. Sizlerden beklentim, bu sorumluluğun 
ağırlığını sürekli omuzlarınızda hissetme-
nizdir. Bütün belde sakinlerinin size ema-
net olduğunu asla unutmamalısınız.

Şehir üzerinde bütünlüklü bir bakış ge-
liştirmeniz, her mahalleyi, her meydanı, 
her sokağı kendi eviniz gibi hissetmeniz, 
şehir halkının bütününü kucaklamanız, 
onların dertleriyle, sıkıntılarıyla hemhal 
olmanız özel bir önem arz etmektedir. 
Adaletli olmak, adil davranmak en önemli 
gücünüzdür.

Değerli Başkanlar… Değerli arkadaşlar… 

Şunu da ifade etmek durumundayım ki, 
Türkiye siyasetinde başarılı ve kalıcı ol-
mamız, şehirlerimizi mamur kılmamızla 
doğrudan ilgilidir. Bu manada yapacağınız 
işler, Parti olarak çıktığımız yolculuk açı-
sından da hayati bir değer taşımaktadır. 
Sözlerime son verirken hepinizi muhab-
betle selamlıyorum. Allah yardımcınız 
olsun.
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Değerli arkadaşlar…

Türkiye’nin önemli dış gündem maddeleri 
var. Kendi içimize kapanarak kısır tartış-
malarla kaybedecek vaktimiz yok. 40 sene-
yi aşan bir ortalık ilişkisi ve 10. yılına giren 
bir Gümrük Birliği içinde olduğumuz 
AB’yle ilişkilerimizde hükümetimizin kay-
dettiği gelişmeler ortadadır. AB ile ilişkile-
rimizde bugüne kadarki en ileri noktaya 
vardığımızı herhalde muhaliflerimiz dahi 
inkar edemez. Halkımızdan ve Parlamen-
to’muzdan aldığımız destekle, hükümet 
olarak ortaya koyduğumuz kararlılık saye-
sinde Türkiye’nin AB üyeliğinin gerçekten 
ulaşılabilir bir hedef olduğunu kendimize 
de, Avrupa’ya da ispat ettik. Buna rağmen, 
17 Aralık’ta Brüksel’de alınan tarihi karar 
sonrasında AB istikametinde yavaşladı-
ğımızın ileri sürülebilmesini anlamakta 
zorlanıyorum. 

Açık söylüyorum böyle bir şey yok. Şu bi-
linmelidir ki, hükümetimiz halkımıza en 
ileri siyasi, ekonomik ve sosyal standart-
ları sunma hedefinden asla vazgeçmeye-
cektir. AB üyelik sürecimiz de esasen bu 
hedefimizle örtüşen ulusal bir mutabakatı 

ve Türk insanının haklı beklentilerini ve 
demokratik özlemlerini yansıtmaktadır. 
Biz nereye, niçin dahil olmak istediğimizi 
çok iyi biliyoruz. Halkımızın refahı ve 
mutluluğu için gerekenleri kararlılıkla 
yapacağız. Bunu yaparken ne kimliğimizi 
değiştirmemiz, ne de milli çıkarlarımızı 
unutmamız gerekir. 

Bunu anlamakta güçlük çekenler, bugün-
kü uluslararası ortamda Avrupa gerçeğini 
de Türkiye gerçeğini de kavrayamamış-
lardır. Önemli olan, gerçekçiliği elden 
bırakmadan evrensel değerler için mü-
cadeleyi devam ettirmektir. Bu sürecin 
sürdürülebilir olduğunu bildiğimiz gibi, 
müzakere sürecinin karşılıklı olduğunu 
da ve bu sürecin dikkatle yönetilmesi ge-
rektiğini de biliyoruz. AB olsa da, olmasa 
da, eksiklerimizin üzerine gitmeye devam 
edeceğiz, hukuk devleti anlayışı içinde 
demokratik rejimimizi kuvvetlendirmeyi 
sürdüreceğiz. Bu arada, münferit bazı 
olayları, her ülkede görülebilecek tek tük 
eksikleri yoldan çıkma olarak göstermek 
isteyenleri daha isabetli gözlem ve muha-
keme yapmaya, resmin tamamını görmeye 
davet ediyorum.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 27 Nisan 2005 
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Değerli arkadaşlar…

İçinde bulunduğumuz süreçte Avrupalı 
muhataplarımızın da artık bizi bir “taraf ” 
değil, bir “ortak” ve bir “müstakbel üye” 
olarak görmelerinin gereği ortadadır. 
Esasen Birliğin daha etkin bir uluslararası 
aktör haline gelmesi ve küresel barış için 
daha iyi bir örnek oluşturması bakımın-
dan Türkiye’nin Birliğe kazandıracaklarını 
iyi tahlil eden çok sayıda Avrupalı dostla-
rımız vardır. AB’nin geleceğinin de yoğun 
bir şekilde tartışıldığı son dönemde, devlet 
adamlarından aydınlara, uzmanlardan 
sokaktaki insanlara kadar birçok Avrupa-
lı, ülkemizin üyeliğini destekleyerek ileri 
görüşlü ve çağdaş bir tavır ortaya koymak-
tadırlar. 

Tabiatıyla, üyelik iki tarafa da kazanımlar 
sağlayacağı gibi, sorumluluklar da yükle-
mektedir. Türkiye, sorumluluklarını ye-
rine getirmekte ortaya koyduğu iyi niyet, 
samimiyet ve tutarlılığı AB’den de bekle-
mektedir. Biz altına imza attığımız vaatle-
rin ne olduğunu biliyor ve yükümlülükle-
rimizi yerine getirmekten çekinmiyoruz. 
Üyelik sürecini ciddiye alan ve AB kural 
ve uygulamalarını iyi bilen bir aday ülke 
olarak, üyelik süreci kapsamında nelerin 
bizden talep edilebileceğini, nelerin talep 
edilmemesi gerektiğini de biliyoruz. 

Örneğin, Kıbrıs konusunda kimin ne yap-
ması gerektiği hakkında tartışmaya dahi 
girmenin gereksiz olduğu açıktır. Bu ko-
nuda zaman zaman Avrupa’dan duyduğu-
muz “haksızlığın farkındayız, ama gereğini 
yapamıyoruz” yönündeki izahların AB’nin 

inandırıcılığını zedelediği açıktır. Haksız-
lığın farkında olmak haksızlığı gidermeye 
katkıda bulunmayı gerektirir. Biz yıllarca 
bu duruma düşebilecekleri uyarısını dile 
getirdik, ama maalesef muhataplarımız 
aynı ileri görüşlülüğü gösteremediler. 

Değerli milletvekilleri…

Türkiye taahhüt ettiği gibi Uyum Proto-
kolünü imzalayacaktır. AB’nin de KKTC 
için öngörülen mali yardım ve doğrudan 
ticaret tüzüklerini onaylamasını bekle-
mek hakkımızdır. Aynı şekilde, adeta 
Türkiye’nin üyelik ihtimalinin somutlaş-
masıyla orantılı olarak Avrupa’da kimi ke-
simlerde gayri resmi şekilde dile getirilen 
ve esasen üyelik süreciyle alakası olmayan 
hususların, bu kez resmi AB çevrelerince 
dillendirilmeye çalışılmasının yanlışlığı 
açıktır. Bu, bizim halk olarak kapsamlı bir 
bütünleşme sürecine girmeyi öngördüğü-
müz AB’den beklediğimiz “Avrupalı” bir 
tavır değildir. 

Değerli arkadaşlar…

Bir kez daha ifade etmek istiyorum; Tür-
kiye hem Avrupa için hem bölgesi için bir 
güven ve istikrar kaynağıdır. Dünyadaki 
ve çevresindeki sorunların çözümüne sü-
rekli katkı sağlama çabası içerisindedir. 
Komşularımızla ilişkilerimizde son on 
yılda kaydettiğimiz ilerleme sahip olduğu-
muz uzlaşı kültürünün en güzel örneğidir. 
Türkiye’nin amacı sürekli yeni dostlar 
kazanmaktır. Bunu yaparken geleneksel 
dostluklarımızı korumak ve güçlendirmek 
için de azami özeni gösteriyoruz.
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Bütün dünya devletleriyle ilişkilerimiz 
karşılıklı güven zemininde derinleşiyor. 
ABD’yle ilişkilerimiz de halklara mal ol-
muş bu tür dostlukların başında gelmek-
tedir. ABD’yle ilişkilerimiz hakkında son 
dönemde basında ve kamuoyunda çok şey 
yazılıp söylenmektedir. Maalesef bunların 
bir kısmının gerçeği yansıtmadığını ya 
da abartılı değerlendirmeler içerdiğini 
üzülerek gözlemliyorum. Öncelikle şunu 
belirtmem gerekir ki, ABD’yle ilişkiler dış 
politikamızın temel eksenlerinden biri 
olmaya devam etmektedir. 50 yıllık ittifak 
ilişkisinin yarattığı sağlam zemin, bugün 
21. yüzyılın çok yönlü tehditleriyle mü-
cadele gerekliliğinin doğurduğu çıkar ve 
amaç birliğinin de etkisiyle önemini artı-
rarak korumaktadır. 

Zaman zaman arızi olaylar karşısında izle-
necek yönteme ilişkin farklılıklar yaşasak 
da, bunların nihai hedefe ilişkin ortak 
anlayışı ve işbirliği gerekliliğini ortadan 
kaldırmadığı açıkça görülmektedir. Mese-
la, bugün Irak’ta toprak bütünlüğü içinde 
demokratik bir sistem oluşturulması yö-
nündeki ortak hedef, iki ülkenin birbiriyle 
yakın eşgüdüm ve işbirliği içinde olmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bu ihtiyaç iki ülkeyi 
de yakından ilgilendiren bir çok konu için 
geçerlidir. Bu itibarla, gerek içeride, gerek 
dışarıda izlediğimiz politikalar sayesinde 
sadece bölgemizde değil küresel anlamda 
da önemli ve saygın bir güç haline gel-
mekte olan Türkiye ile ABD arasındaki 
ilişkilerin ortak çıkar ve karşılıklı yarar 
doğrultusunda geliştirilmesi hükümetimi-
zin başlıca önceliklerindendir. 

Bunun için öncelikle, sağlıklı bir diyalo-
gu mümkün kılacak şekilde her düzeyde 
etkin şekilde işleyen iletişim kanallarının 
açık olması önem taşımaktadır. Memnu-
niyetle ifade edebilirim ki, bu görüş iki 
ülke yetkililerince de aynen paylaşılmak-
tadır. Başta Dışişleri Bakanı Rice olmak 
üzere ABD yetkililerince son dönemde 
ülkemize gerçekleştirilen ziyaretleri taki-
ben, geçen hafta Dışişleri Müsteşarımız 
Washington’da yararlı temaslarda bulun-
muş ve işbirliğinin geliştirilmesi yönünde 
iki tarafta da kuvvetli bir iradenin bulun-
duğunu teyit etmiştir. İki ülke arasındaki 
üst düzey temas ve ziyaretler önümüzdeki 
dönemde de devam edecektir. 

Öte yandan, ABD yönetiminin son dönem-
de müttefikleriyle her konuda karşılıklı di-
yaloga ağırlık veren bir tutum izlemesi ve 
etkin çok-taraflılık siyaseti doğrultusunda 
somut adımlar atması da, hem transatlan-
tik ilişkiler hem de bu kapsamda önemli 
yer tutan Türk-Amerikan ilişkileri için 
memnuniyet verici bir gelişmedir. Tran-
satlantik ilişkilerin gündeminde bulunan 
hemen her konu Türkiye’nin ve Türk-
Amerikan ilişkilerinin gündeminde de yer 
almaktadır. 

Irak’tan Arap-İsrail ihtilafının çözümüne, 
Kaf kasya ve Orta Asya’nın istikrarın-
dan Orta Doğu’daki reform çabalarına, 
Afganistan’ın yeniden imarı ve terörle 
mücadeleden enerji güvenliğine kadar 
her konuda ileriye dönük pozitif bir gün-
dem çerçevesinde işbirliğini geliştirerek 
sürdürmeliyiz. Tabiatıyla, Kıbrıs’ta adil 
ve kalıcı bir çözüme ulaşılması, PKK terö-
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rüyle mücadele ve Ermeni iddiaları gibi 
hususlar da ikili gündemimizin önemli 
unsurlarını teşkil etmektedir. 

Bu konularda da birlikte hareket etme-
miz halinde, ilgili tüm tarafların yararına 
önemli ilerlemeler kaydedilebileceği ve 
Türk-Amerikan ilişkilerinin daha da güç-
leneceği açıktır. Bu veriler ışığında, ilişki-
lerimizin gelişmesinden rahatsızlık duyan 
çeşitli grup ve lobilerin gündemimizi 
saptırma çabalarına karşı uyanık olmalı ve 
bunlara hiçbir surette izin vermemeliyiz. 
Örneğin, son dönemde gündeme getirilen 
ve iki tarafta da yanlış algılamalara yol 
açan bu tür bir iddia Türkiye’de yaygın 
Amerikan karşıtlığı olduğu yolundadır. 

Türk halkı, yarım asır boyunca dayanışma 
içinde olduğumuz ABD’nin, daha sonra 
da, AB üyeliğimizden, terörle mücadeleye 
ve enerji güzergahlarının belirlenmesine 
kadar bir çok konuda bize verdiği desteği 
unutmadığı gibi, bugün ve gelecekte de 
birbirimize ihtiyaç duyacağımızın bi-
linci içindedir. Bununla birlikte, sadece 
ABD’nin değil, tüm müttefiklerimizin ve 
ortaklarımızın, haklı beklentilerimize 
olumlu tepki vermelerinin kamuoyumuz-
da zaman zaman oluşan düş kırıklıkları-
nın giderilmesine büyük katkı sağlayacağı-
nı da açıkça ifade etmem gerekir. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye, tarih, medeniyet ve devlet biriki-
miyle, ekonomik gücüyle, büyük milleti-
mizin olgunluğuyla, sağlam siyasi irade-
siyle bu coğrafyanın, bu bölgenin barış ve 

güven sigortası olmaya devam edecektir. 
Barışı gölgeleyecek, öfkeyi ve şiddeti çağ-
rıştıracak kavramları bile milletimizin 
hayat felsefesi, kültürü, medeniyet ve tarih 
tecrübesi tümüyle reddeder. 

Nitekim Türkiye, bu özelliği ve bu gücüyle 
bölgesindeki yakın ve uzak komşularıyla 
tüm ilişkilerini karşılıklı saygı ve çıkar 
temelinde geliştirmektedir. Türkiye, İs-
rail-Filistin ihtilafında da, diğer ihtilaflı 
alanlarda da gerçekçi ve dengeli bir poli-
tika izleyerek tarafların güvenini kazan-
maktadır. Son dönemde kayda değer bir 
fırsat penceresi yakalayan barış sürecinin 
ilerletilmesi konusunda hem Filistin hem 
de İsrail tarafıyla yakın bir çalışma ilişkisi 
içinde bulunuyoruz. 

Bu çerçevede Mayıs ayı başında Filistin ve 
İsrail’e yapacağım ziyaretlerin, ilişkileri-
mizin daha da geliştirilmesi bakımından 
önemli bir vesile teşkil edeceğine inanı-
yorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 
Türkiye’nin büyük hedefleri için hepiniz-
den gayretlerinizi eksik etmemenizi dili-
yorum. 
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Değerli arkadaşlar... Hepinizi en içten sev-
gi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bu güzel buluşmada sizlerle birlikte olmak-
tan son derece mutluluk duyduğumu be-
lirtmek istiyorum. Ülkemizin daha güçlü ve 
müreffeh bir ülke olma yolunda adımlarını 
hızlandırdığı çok önemli bir kavşağı dön-
mekte olduğumuz hepinizin malumudur. 

Ağır bir ekonomik krizin ardından, bugün 
kendi ayakları üstünde duran, sürekli büyü-
yen, kronik problemlerini çözmüş, dengeli 
işleyen, yeniden üretmeye, yeniden gelece-
ğe dönük projeler geliştirmeye başlayan bir 
ülke konumuna geldik.

Yıllar yılı bu ülkenin üstünde bir ağırlık 
olarak duran köhne siyaset kurumu, yerini 

AK Parti Il Teşkilatı ile Toplantı

Uşak | 30 Nisan 2005 
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işleyen ve kendini yenileyen bir yönetim 
anlayışına, demokratik standardı yükselen 
bir siyaset tarzına bıraktı. Geleceğinden 
ümidini kesmiş genç kuşaklarımız, yeni-
den bu ülkeye ve geleceğine gönülden bağ-
landılar, umutlarını tazelediler. Şuna hepi-
miz kesin olarak inanmalıyız ki; Türkiye o 
karanlık günlere bir daha dönmemek üze-
re kendini yenilemekte, tazelemektedir.

Meclisimizden yükselen irade; Türkiye’yi 
çağdaş bir ülke haline getirecek, siste-
min aksayan kısımlarını değiştirecek çok 
önemli, çok hayati bir yasama atılımı ger-
çekleştirmiştir. Yakalanan istikrar ve gü-
ven ortamı ile ekonomimiz, daha düne ka-
dar kimse için inanılır gelmeyen hedefleri 
birer birer yakalar hale gelmiş, dünyanın 
en dinamik ekonomileri arasında ön sıra-
lara yükselmiştir. Rota geleceğe çevrilmiş; 
Türkiye devleti ve milletiyle yeni ufuklara 
doğru kararlılıkla yol almaya başlamıştır.

Değerli arkadaşlarım...

İnanıyorum ki Türkiye önüne koyduğu 
medeniyet hedef lerinden bir daha asla 
sapmayacak, rotasını yeniden karanlıklara 
çevirmeyecektir. Türkiye’nin gelecek he-
deflerinden sapmaması için gereken deği-
şim atılımı, hızımızı kesmek isteyen bütün 
art niyetli girişimlere rağmen her alanda 
azimle ve kararlılıkla gerçekleştirilmekte-
dir. Etkin ve doğru bir yönetim anlayışıyla 
ayağa kalkan, istikrar ve güvenin sağlan-
masıyla makro ekonomik dengelerini ku-
ran ekonomimizde artık yapılanın üstüne 
yenisini koyma dönemi başlamıştır.

Türkiye ekonomisinin makro ekonomik 
göstergelerine baktığımızda son iki yıl 
içinde tarihi başarıların elde edildiğini ra-
hatlıkla görebiliriz. Büyümede, enflasyon-
da, faiz oranlarında, dış ticaret hacminde, 
kamu borç yükünün GSMH’ye oranında 
ve benzer birçok göstergede rekor düzey-
lerde gelişmeler kaydedilmiştir. Makro 
ekonomik göstergelerde kaydedilen iyi-
leşmelerin, tüm alanları olumlu yönde 
etkilediğini, başta yatırım ve üretim olmak 
üzere, birçok alanda önemli iyileşmelerin 
yaşandığına bizzat şahitsiniz.

Bakınız büyüme hızında Gayri Safi Mil-
li Hasıla’da yüzde 9.9, Gayri Safi Yurt 
İçi Hasıla’da yüzde 8.9 oranına ulaşmış 
durumdayız. Bu oranlar, son 39 yılın bü-
yüme rekorudur. Dünyadaki en yüksek 
büyüme hızlarından da biridir. Sadece 
özel sektör yatırımlarında bir önceki yıla 
göre yüzde 49 oranında artış yaşanmıştır. 
Bu yatırımın rakamsal büyüklüğü tam 60 
katrilyon 664 milyar lira seviyesine ulaş-
mış bulunuyor.

Bunlar Türkiye’nin ekonomik güzergahı-
nın ne kadar doğru, gelecek hedeflerinin 
ne kadar ulaşılabilir olduğunu gösteren 
rakamlardır. Bu tablo Türkiye’nin el ele gö-
nül gönüle yürüyerek gerçekleştirdiği bü-
yük atılım hareketinin göstergesidir. Başta 
da söylediğim gibi artık hepimiz önümüze 
yeni hedefler koymak, yeni stratejiler ge-
liştirmek durumundayız.

Bugünün dünyası yerinde sayanın ayakta 
kalmasına müsaade etmiyor. Hızlanmak, 
yenilenmek, yeni hedeflere doğru koşmak 
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zorundayız. Biz hükümet olarak her za-
man bu ülkeye hizmet etme idealine sahip 
olanların yanındayız, yanında olacağız.

Değerli arkadaşlar…

Rakamların gösterdiği bu tartışmasız geliş-
me tablosuna rağmen maalesef Türkiye’de 
kötümserlikten, kara çalmaktan, kendi 
menfaati için milletin menfaatlerini hiçe 
saymaktan vazgeçmeyen, felaket tellallı-
ğıyla siyaseti birbirine karıştıran gafiller 
eksik olmuyor. Diyorlar ki göstergeler ta-
mam ama vatandaşın cebine giren bir şey 
yok. Bu dünyanın en haksız, en adaletsiz, 
en insafsız önyargısıdır.

Bakınız bu insanları BM insani gelişme 
raporu nasıl tekzip ediyor. Bu rapora göre 
ilk defa bu yıl Türkiye’den hiçbir il az geliş-
mişlik sıralamasında yer almamıştır. Daha 
önceki yıllarda aynı raporda maalesef 
Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki bazı 
iller bu sıralamada yer alıyordu. Türkiye 
iki buçuk yıllık performansıyla bu üzücü 
tabloyu değiştirmiş, şehirlerini bu utanç 
verici listeden çıkaracak kalkınma adımla-
rını atmıştır.

Elbette insanımızın halen sıkıntıları var-
dır, biz gelinen noktayı asla ideal olarak 
değerlendirmiyoruz. Ama insaf etmek 
lazım, BM gelişme raporlarına akseden 
aşikar iyileşme bile bizim felaket tellal-
larımıza bir şey söylemiyorsa, onlar için 
yapılacak bir şey yok demektir. Onları 
kendi kötümserlikleriyle baş başa bıra-
kıyoruz.

Değerli arkadaşlar…

Şunu asla unutmamak, unutturmamak 
lazım; bundan iki buçuk yıl önce göreve 
geldiğimizde Türkiye bir felaketler ülke-
siydi. Neden unutturmamak lazım; çünkü 
aradan geçen iki buçuk yıllık sürede bu 
millet çok büyük bir atılım gerçekleştire-
rek ayağa kalktı ve bugün dünyanın gözde 
ekonomik güçlerinden biri olmaya aday 
gösterilen bir seviyeye geldi. İşte bunu 
unutturmamak lazım; bu milletin azme-
dince, birlik olunca, gözünü geleceğe çevi-
rince nasıl büyük bir güç haline geldiğini 
hiçbir insanımız aklından çıkarmamalıdır. 
Çünkü bu güce, bu birliğe, bu azim ve se-
batkarlığa Türkiye’nin çok ihtiyacı var.

Geleceği yakalamak için, bugün neye sa-
hip olduğumuzu iyi bilmemiz lazım. Ben 
bu ülkenin bu birlik ve beraberlik ruhunu 
koruduğu ve dikkatini dağıtmadığı takdir-
de önüne koyduğu medeniyet hedeflerine 
rahatlıkla ulaşabileceğine bütün sami-
miyetimle inanıyorum. Son iki buçuk yıl 
içinde her alanda silkinerek toplum olarak 
imzamızı attığımız büyük değişim hareke-
ti neler başarabileceğimizin en büyük gös-
tergesi, delilidir. Hepimiz buna inanalım; 
gelecek Türkiye’nindir. Bu duygularla söz-
lerime son veriyor, hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar... saygıdeğer basın men-
supları... kıymetli misafirler,

Bugünkü grup toplantımızda özellikle dış 
politika konusuna yönelik bilgilendirici 
açıklamalar yapmak istiyorum. Zira, çeşit-
li zeminlerde, çeşitli mahfillerde resmin 
bütününü göremeyenler, körün fili tarifi 
gibi, tuttukları yeri esas alarak daha ziyade 
komploya dayanan değerlendirmelerde 
bulunuyorlar. Oysa resmin bütünü bize 
daha fazlasını anlatmaktadır. Türkiye, tari-
hinin ve coğrafyasının gereklerine uygun 
bir dış politika güzergâhında emin adım-
larla ilerlemektedir.

Bir yandan Avrupa Birliği üyeliği sürecin-
de geldiği nokta, diğer yandan küresel-
leşme esasında yeniden yapılanan dünya 
sistemi içindeki konumu ile Türkiye, 
uluslararası politikada itibarlı bir aktör 
olma vasfını her geçen gün daha da pekiş-
tirmektedir. Türkiye, küresel ve bölgesel 
meselelerde inisiyatif alan, bölge ve dünya 
barışına katkı yapan ülke kimliği ile tarihi 
misyonuna sahip çıkmaktadır.

Dış dünyadaki bu güç, bu itibar, esas itibarıy-
la içeride sağlanan istikrarın ve kaydedilen 
gelişmelerin bir neticesi, bir yansımasıdır. 
AK Parti Hükümetinin ülkemize kazandır-
dığı istikrarlı gelişme çizgisi, Türkiye’nin dış 
politikadaki hareket kabiliyetini artırmış, 
saygın ve çok boyutlu bir dış politika için 
elverişli bir zemin sağlamıştır. Demokratik-
leşmede, özgürlükler bahsinde, ekonomik 
alanda yaşanan gelişmeler, sadece içerideki 
istikrara hizmet etmemiş, aynı zamanda 
Türkiye’nin uluslararası politikadaki gücü-
nü, güvenilirliğini tahkim etmiştir.

Bazılarının ezberi, alışkanlıkları küçük 
meselelere odaklı olabilir ama artık, diz ka-
pağımıza bile gelmeyen bu küçük sularda 
biz kulaç atamayız. Bu küçük sularda debe-
lenmek isteyenler işlerine, alışkanlıklarına 
varsın devam etsinler. Biz, çıtayı en yüksekte 
tutarak, ülkemize sonuna kadar güvenerek 
ertelenmiş meselelerimizi tarih ve medeni-
yet perspektifinden çözme kararlılığındayız.

Değerli arkadaşlar…

İsrail ve Filistin’e yaptığımız son ziyaret, 
ikili ilişkileri geliştirme, İsrail-Filistin ihti-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 3 Mayıs 2005 
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lafının çözümüne katkıda bulunma, bölge-
sel barışı sağlama ve uluslararası camiada-
ki barış ivmesini teşvik etme amaçlarıyla 
önceden belirlenmiş bir plan çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaret, yeni plan-
lanmış değildir. Daha önce Dışişleri Baka-
nımızın gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 
temeli atılmıştır. 

Bazıları bu ziyaretimizi, kısa vadeli taktik 
amaçların bir neticesi şeklinde değerlen-
dirmek eğilimindedirler. Şunu herkes 
bilmelidir ki, bu ziyaret, başkaları istediği 
için değil, tarihi, milli, insani ve bölgesel 
mecburiyetlerin gereği olarak yapılmıştır. 
Arafat sonrası bölgede ortaya çıkan yeni 
durum karşısında bir inisiyatif almaya ta-
lip olduğumuz için bölgeye gittik.

Bu ziyaret, aynı zamanda, dış politikadaki 
perspektifimizin de bariz bir göstergesidir. 
Artık Türkiye’nin dış politikası, kriz odaklı 
değil, vizyon odaklı, ön alıcı bir dış politi-
kadır. Bu dış politika perspektifinin birinci 
halkasında komşu ülkeler yer almış, Irak 
hariç bütün komşu ülkelere ziyaretler 
gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Irak’a 
Komşu Ülkeler Toplantısının sekizincisi 
de geçen hafta İstanbul’da yapıldı.

Irak halkına destek vermeyi, komşu ülke-
leri ortak bir platformda, ortak bir tavırda 
buluşturmayı, Irak temelinde bölge istik-
rarını sağlamayı ve uluslararası planda 
ortak bir ses oluşturmayı amaçlayan bu 
inisiyatif Birleşmiş Milletler tarafından da 
tanınmıştır. Ayrıca İstanbul’daki toplantı-
ya Birleşmiş Milletler temsilcisi yanında, 
ilk defa Arap Birliği, İslam Konferansı 

Örgütü ve Avrupa Birliği temsilcileri de 
katılmıştır. İkinci halkayı tarihi ve kültürel 
bağlarımızın kuvvetli olduğu coğrafyalar 
oluşturmaktadır.

Bu çerçevede daha önce Bosna Hersek’e, 
Arnavutluk’a, Afganistan’a gittik. Filistin 
ziyaretimiz de bu anlayış çerçevesinde de-
ğerlendirilmelidir. Ayrıca dış politika pers-
pektifimizin giderek genişleyen halkaları, 
Türkiye’yi küresel bir aktör konumuna ta-
şımaya yöneliktir. Avrupa Birliği Ülkeleri, 
ABD, Çin, Rusya ve Japonya ziyaretlerimiz 
de küresel güçlerle olan yapıcı ilişkilerimi-
zin bir neticesidir. 

Hükümetimiz sadece iç siyasette değil, dış 
siyasette de ezberi bozan politikalar iz-
lemektedir. Türkiye, inisiyatif alan, aktif 
dış politikasıyla Kıbrıs’ta, Ermenistan ile 
ilişkilerde, Ortadoğu’da tarihi problemle-
ri çözme yönünde önemli mesafeler kat 
etmiştir. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’nin en büyük ihtiyacının özgüven 
olduğunu başından beri hem vurgulama-
ya çalışıyoruz hem de bu özgüvenin prati-
ğini dünyaya gösteriyoruz. Özgüvenin en 
büyük semereleri dış politikada, dünya ile 
temaslarımızda alınıyor. Türkiye gücünü 
topladıkça, kudretini muhataplarına his-
settirdikçe esasen dış ve iç siyaset ayrımı 
da kendiliğinden bir bütünlüğe kavuşu-
yor.

Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Aynı anda 
ihracatınız rekorlara koşarken, aynı anda 
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milyonlarca insan ülkenize turist olarak 
gelebilmek için rezervasyon yapabiliyor. 
Ortadoğu Barışı gibi yüz yıllık İsrail-Filis-
tin sorununa çözüm üretirken İslam dün-
yasının Sivil Toplum Örgütleri aynı anda 
İstanbul’da toplanarak yıllarca konuşula-
mayan meselelerimizi konuşabiliyorlar. 

Bakınız, hafta sonu İstanbul’da hayati 
bir toplantı yapıldı. 35 ülkeden 100 ya-
bancı delegenin katıldığı İslam Dünyası 
Sivil Toplum Kuruluşları Birliği resmen 
kuruldu ve Birliğin Genel Merkezi İstan-
bul olarak kabul edildi. Türkiye’nin Sivil 
Toplum Örgütlerinden biri olan Gönüllü 
Teşekküller Vakfı Başkanı Nemci Sadı-
koğlu 3 yıllığına bu birliğe Genel Sekreter 
olmuştur. 

Diğer taraftan IMF, Dünya Bankası dahil 
olmak üzere toplam cirosu 900 milyar 
euroyu bulan dünyanın en büyük uluslar 
arası şirketlerine İstanbul’da Türkiye’nin 
potansiyel ve imkanlarını anlatabiliyor-
sunuz. Geçen hafta yapılan bu toplantıda 
Türkiye’nin yıldızının ne kadar parlamak-
ta olduğunu muhataplarımızdan dinle-
mek büyük heyecan vericiydi. 

Değerli kardeşlerim, AK Parti’nin değerli 
milletvekilleri… 

Türkiye küresel bir güç olacak iddiamızla 
kastettiğimiz şey işte budur. Bakınız şu 
anda, Asya Kalkınma Bankası’nın 38. Ge-
nel Kuruluna İstanbul ev sahipliği yapıyor. 
41’i bakan düzeyinde 63 ülkenin yönetici 
ve temsilcileri geleceğin dünyasıyla bir-
likte Türkiye’yi Türkiye’de konuşuyorlar. 

Burada küresel ekonomiyi etkileyecek 
kararlar alınıyor. Asya ile Avrupa’nın gele-
ceği konuşuluyor. Yoksulluğun azaltılması, 
Bölgesel işbirliğinin imkanları konuşulu-
yor. Burada, Asya Pasifik Bölgesinde Geliş-
mekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal 
kalkınma projeleri tartışılıyor. 

Bu toplantı, ülkemizin bugüne kadar 
düzenlediği en büyük uluslar arası orga-
nizasyonlardan biridir. Bakınız şu anda 
İstanbul’da kimler var? Bileşmiş Milletler, 
Uluslar Arası Para Fonu, Dünya Bankası, 
İslam Kalkınma Bankası, Dünya Sağlık Ör-
gütü, Dünya Ticaret Örgütü gibi 53 uluslar 
arası organizasyonun 3 bin (evet 3 bin) 
temsilcisi şu anda İstanbul’dadır. İşte bu-
dur, büyüme, kalkınma, ülkesinin itibarını 
artırma, geleceğe birlikte yürüme. Biz, bu 
iradeyle geleceğe yürüyoruz. 

Peki, sözün burasında hiçbir detaya gir-
meden şunu sormak istiyorum. Böyle 
bir dönemde Türkiye’de giyim kuşam 
tartışması açmak isteyenler ne yapmış 
oluyorlar? Geçiyorum ve diyorum ki, biz 
aynı ufka bakalım. Millet olarak, devlet 
olarak, ülke olarak aynı uf ka bakalım. 
Ufkumuz Allah’ın izniyle çok açıktır, çok 
aydınlıktır. 

Bakınız, hafta sonu 1 Mayıs kutlamaları 
bütün ülkede demokratik bir zeminde dü-
zenlendi ve ne iyi oldu. Peki ne kaybettik? 
Şunu söylüyoruz. Biz, Kutlu Doğumu da, 1 
Mayıs’ı da, 23 Nisan’ı da, Nevruzu da aynı 
ruh haliyle, birlik içinde kutlamaya mukte-
dir, yüce gönüllü bir milletiz.
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Değerli arkadaşlar…

Türkiye’yi yönetme iddiası büyük düşün-
me becerisini zaruri kılar. Büyük düşünme 
becerisi ise Türkiye’ye dair bir medeniyet 
ve tarih şuurunu gerektirir. Kendine güve-
nen, özgüvene sahip bir siyasetin üzerinde 
inşa edileceği zemin, bu medeniyet ve ta-
rih şuurudur. Biz, bu ülkeye, bu millete, bu 
müşterek tarihimize, potansiyelimize yü-
rekten güveniyoruz. Bu güvenle Türkiye’yi 
yeniden dünya ile, medeniyet coğrafyasıy-
la buluşturuyoruz. Bu buluşmayı hiçbir 
komplekse, korkuya kapılmadan gerçek-
leştiriyoruz.

Yıllardır bizi kendi temelsiz korkularının 
küçük dairesine hapsetmeye çalışan, ufku-
muzu daraltan önyargıları, peşin fikirleriy-
le bizi mecalsiz bırakan köhne siyasetleri 
yeninde ısıtıp önümüze sürmeye çalışanla-
ra geçit vermeyeceğiz. Türkiye artık, kendi 
kozasında debelenen bir ülke kimliğinden 
sıyrılmıştır. Dünya ile bütünleşen, kendi 
dinamiklerine güvenen, dış dünyayı anla-
yan ve kendisini dış dünyaya anlatabilen, 
paylaşımı, işbirliğini esas alan bir siyasi 
idrake kavuşmuştur. 

Dar, sığ, sathi çerçeveleri içinde sun’i 
gündemler oluşturup kendilerini yara ka-
şımaya adayanların bu ülkeye verebilecek-
leri hiçbir şey yoktur. Milletimiz bu yara 
kaşıyıcılara itibar etmemektedir, etmeye-
cektir. Biz, milletimizle birlikte geleceğe, 
Türkiye’nin aydınlık yarınlarına bakıyo-
ruz. Biz, küçük hesapların matematiğine 
yabancıyız. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye bugün hem siyasi, hem de ekono-
mik anlamda dünyanın ilgisini, dikkatini 
üstünde toplayan bir ülke haline gelmiştir. 
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta 11 ayrı ül-
keden 19 uluslararası dev kuruluşun tem-
silcisi ile İstanbul’da II. Yatırım Danışma 
Konseyi toplantısını gerçekleştirdik. Son 
derece yararlı görüşmelerin gerçekleşti-
rildiği bu toplantıdan çıkan ortak kanaat, 
Türkiye’nin ekonomik atılımının bugün 
artık gözle görülür sonuçlar üretmeye baş-
ladığıdır.

Bu gerçekler, toplantının sonuç bildirge-
sinde açıkça ifade edilmiş ve Türkiye’nin 
ekonomik performansının etkileyici bu-
lunduğu kayda geçirilmiştir. Türkiye’nin 
kalkınma yolunda attığı fedakarca adım-
ları görmezden gelmeyi alışkanlık haline 
getiren kulaklar duysun diye IMF Başkanı 
Rodrigo de Rato’nun medyaya da yan-
sıyan sözlerini bu kürsüde tekrarlamak 
istiyorum:

“Türk hükümeti kendi programını uygula-
maya devam ediyor, IMF de bunu destek-
liyor. Bu durum oldukça önemli ekonomik 
sonuçları beraberinde getirmiştir. Belki 
de son yüzyıldaki en önemli başarılar elde 
edilmiştir.” Bunu söyleyen, global ekono-
minin en önemli aktörlerinden biri olan 
IMF’in başındaki isimdir. Bu sözleri biz 
söylediğimizde inanmak istemeyenlerin 
dikkatine sunuyorum. Ama biliyorum ki 
Türkiye’nin ilerlemesinden, kalkınmasın-
dan, büyümesinden adeta rahatsız olanlar 
yine bildiklerini okumaya devam edecekler. 
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Yine Dünya Bankası Türkiye Direktörü 
Andrew Vorkink de şöyle diyor: “Yabancı 
yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan 
güveninin, Türk firmalarından çok daha 
fazla olduğunu gördük. Bu çok ilginç bir 
gelişme” İşte biz, “Felaket tellallığı yapma-
yalım, kötümserlik havası yaymayalım” 
derken bu üzücü gerçeğe dikkat çekmek is-
tiyoruz. “Türkiye asla başaramaz” önyargı-
sına kilitlenmiş bazı zihinler, Türkiye’nin 
kalkınma heyecanını, enerjisini, hızını 
kesmeye adeta azmetmişler.

Rakamlar ne söylerse söylesin, onların 
siyaset pusulası felaketten başka bir şey 
göstermiyor. Biz her vesileyle Türkiye’nin 
ağır ekonomik sarsıntılardan çıkarak gel-
diği bu güzel noktayı delilleriyle tek tek 
izah etmemize rağmen onlar bozuk plak 
gibi dediklerini tekrar ediyorlar. Bize inan-
mıyorsanız, buyurun dünya ekonomisinin 
devlerine kulak verin, onların Türkiye 
ekonomisi hakkında söylediklerini dinle-
yin. Bu ülkenin başarısıyla neden gurur 
duyamıyorsunuz? Bu ülkenin geleceği 
adına neden heyecana kapılmıyorsunuz? 
Gelin bu güzel ekonomik baharı bizimle 
birlikte coşkuyla yaşayın, gelin bu ülkenin 
ilerleme koşusunda yerinizi alın. Alın ki 
bu millet sizden de razı olsun.

Değerli arkadaşlar…

Şundan eminiz ki, Türkiye’nin kuşandığı 
bu tazelenme heyecanı milletimizin ortak 
iradesinin eseridir. Bu sebeple, bu milletin 
kalkınma hevesini, medeniyet aşkını, o 
çatlak seslere, boş polemiklere, gündem 
kapkaççılarına kurban etmeyeceğiz. Tür-

kiye, bir barış ve demokrasi ülkesi olarak 
adım adım geleceğini kazanacaktır. Bize 
inanmayanlara, bu milletin gücüne, azmi-
ne, zekasına güvenmeyenlere her gün bir-
birinden güzel haberlerle cevap vereceğiz.

Bakınız uzun yıllardır enflasyon oranıyla 
hep ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, 
IMF verilerine göre geçen yıl 30.’luğa ka-
dar gerilemiştir. 2002 yılında yüzde 44.8 
enflasyonla dünya dördüncüsü olan ülke-
miz, 2003 yılında yüzde 25.3 enflasyonla 
sekizinci, nihayet 2004 yılında yüzde 10.6 
enflasyonla 30’uncu sırada yerini almıştır. 
Bakınız sadece iki buçuk yıllık bir sürecin 
getirdiği bir başarıdan söz ediyoruz.

İstikrarımızı koruyup, bizim kalkınma dik-
katimizi dağıtacak niyetlere karşı milletçe 
uyanık olmayı başarabilirsek, Türkiye çok 
kısa bir zaman sonra adı “enflasyon” anıla-
bilen bir ülke olmaktan tümüyle uzaklaşa-
caktır. Bunun için birlik beraberliğimizin, 
her geçen gün olgunlaşmakta olan demok-
rasimizin, binlerce yıllık birikimimizin ve 
zengin potansiyelimizin kıymetini bilecek, 
bu ülkenin gelecek ideallerine gözümüz 
gibi bakacağız. Her geçen büyüyen, her yıl 
biraz daha fazla üreten, ürettiğini en iyi 
şartlarda satarak ekonomisini güçlendiren 
bu dinamizmimizi koruyacağız.

Her zaman söyledik; bugünün dünya 
şartlarında sırtını devlete dayayan hiç-
bir ekonomi ayakta kalamaz. Dedik ki 
devlet temel hizmet alanlarında milletin 
ihtiyacını azami hız, yaygınlık ve kalitede 
karşılayacak, ekonomik kalkınmanın bay-
raktarlığını da özel sektör, özel girişimci 
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yapacak. Burada çok çarpıcı bir göstergeye 
dikkatinizi çekmek istiyorum… 

Bakınız DİE istatistiklerine göre; toplam 
özel kesim sabit sermaye yatırımları 2003 
yılında yüzde 20.3.2004 yılında ise yüzde 
45.5 gibi yüksek oranlarda reel olarak art-
mıştır. Bu tablo, Türkiye’nin kalkınma ka-
rarlılığının toplumsal zeminde fazlasıyla 
karşılık bulduğunun, hükümet olarak bi-
zim seslendirdiğimiz gelecek hedeflerinin 
özel sektörümüz tarafından da heyecanla 
paylaşıldığının bir göstergesidir. Bu güç 
birliği Türkiye’nin hem iç istikrarını, hem 
dış etkinliğini arttıran en temel faktördür.

Nitekim Türkiye’nin küresel dinamiklere 
uyumlu siyasi ve ekonomik açılımları 
meyvelerini vermeye devam ediyor. Son 
açıklanan TİM rakamlarına göre Nisan 
ayı ihracatı, yüzde 14.59 artışla 6 milyar 
84 milyon dolar olarak gerçekleşmiş bu-
lunuyor. Ocak-Nisan dönemini kapsayan 
dört aylık ihracatımız ise, yüzde 22.90 ar-
tışla 23 milyar 437 milyon doları bulmuş 
durumdadır. Türkiye’nin yıllık dış ticaret 
hacmi 170 milyar dolara ulaşmıştır.

Bunlar dışa açılma iradesi gösteren bir eko-
nomik bütünlüğün işaretleridir. Türkiye’yi 
geçmişte olduğu gibi kendi içine kapanan, 
kendi dertleriyle yorulan bir ülke olmak-
tan hızla çıkartıyoruz, çıkartacağız. Geldi-
ğimiz nokta, gidebileceğimiz yolun küçük 
bir parçasıdır. Daha nice kalkınma hedefle-
rine, nice ilerleme başarılarına devlet mil-
let el ele vererek, gözümüzü her gün biraz 
daha ileriye dikerek, çıtayı her gün biraz 
daha yükseğe koyarak ulaşacağız.

Bu millete verdiğimiz her sözün dün ol-
duğu gibi bugün de arkasındayız, yarın da 
arkasında olacağız. Bu milletin hakikati 
yalandan, samimiyeti kaypaklıktan, dolu 
sözü boş sözden ayırt etme dirayetinden 
her zaman emin olduk, şimdi de eminiz. 
Türkiye’nin mutlu ve kalkınmış geleceğini 
tesis edecek kıvılcım da zaten bu ortak his-
siyatın eseri olacaktır. Bu sözlerle konuş-
mama son veriyor, hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar… Hepinizi en derin sev-
gi ve saygılarımla selamlıyorum.

Milletimizin Türkiye’nin meselelerine 
çözüm getirecek yeni bir siyaset arayışı-
na onay verdiği günlerden bugünlere iki 
buçuk yılı aşkın bir zaman geçmiş bulu-
nuyor. Şükürler olsun ki, bu geçen sürenin 
Türkiye’nin lehine işlediğini, siyasi krizle-
rin sona erdiğini, ekonominin düze çıktı-
ğını ve Türkiye’nin önünün açıldığını hep 
birlikte müşahede ettik. Toplumumuzun 
bütün kesimlerinden insanlarımızın katı-
lımıyla oluşan bu güzel tablo, bir iktidar 
partisinin seçim meydanlarında verdiği 
sözlerle bugün yaptıklarının ne kadar bir-
biriyle örtüştüğünü göstermesi bakımın-
dan çok önemlidir.

Biz her zeminde Türkiye’de geçmiş yö-
netimlerin halkın potansiyelini harekete 
geçirmek yerine, o potansiyelin önünü 
tıkayacak bir aymazlıkla siyaset yaptıkla-
rını vurguladık. O anlayışlar, halkın sesine 
sağırlaşmaktan ve siyaseti kendi kısır çe-
kişmelerine alet etmekten vazgeçmeyince, 
halk iradesiyle siyaset sahnesinden silin-
diler. Yine aynı halk iradesi, milletin sesini 

kendi sesi saymış, ülkesinin menfaatlerini 
en büyük sorumluluğu bilmiş, daha güçlü 
ve müreffeh Türkiye idealini hedefi olarak 
seçmiş olan AK Parti’yi büyük bir tevec-
cühle iktidara getirdi.

Allah’a şükürler olsun ki bugün Türkiye’yi 
yeniden ayağa kalkmış ve aydınlık hedef-
lerine doğru adımlar atmaya başlamış 
olarak görmenin gururunu ve mutluluğu-
nu hep birlikte yaşıyoruz. AK Parti olarak; 
milletimize verdiğimiz sözleri birer birer 
yerine getirmenin, Türkiye’yi cesaret ve 
kararlılıkla içinde bulunduğu krizlerden 
çekip çıkaran icraatlar ortaya koymanın 
huzuru içindeyiz.

Değerli arkadaşlar...

Türkiye geçen iki buçuk yıla yakın zaman 
içinde aciliyet taşıyan meselelerinin pek 
çoğunu hale yola koymuştur. Siyasetteki 
kısır çekişmeler, menfaat çatışmaları, an-
tidemokratik alışkanlıklar bugün ortadan 
kalkmış, siyaset yeniden güven kazanan 
bir kurum haline gelmiştir. Çünkü vatan-
daşlarımız, insanı odağına alan, değişim 
rotasında ilerleyen ve millet menfaatini 

AK Parti Il Teşkilatı ile Kahvaltı

Siirt | 7 Mayıs 2005 
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kendi menfaati sayan bir siyasi yaklaşımla 
problemlerin adım adım çözülebildiğini 
görmüştür.

Bugün Türkiye için siyaset yeniden bir 
umut haline gelmiştir. Ekonomide dikkatli 
ve cesur bir yönetim anlayışıyla kriz şart-
ları tamamen ortadan kaldırıldığı gibi, bü-
tün alanlarda yeniden güç kazanılmıştır. 
Kararlı ve sorunların üstüne giden, suisti-
mallere imkan vermeyen yeni bir yönetim 
anlayışıyla Türkiye ekonomisi dünyada 
son yılların en dikkat çeken ekonomisi 
olmuştur. Ekonomik göstergelerde Cum-
huriyet tarihinin bütün performans rekor-
ları alt üst edilmiş, enflasyon tek haneli 
rakamlara çekilirken, büyüme rakamların-
da hedefleri aşan bir başarı yakalanmıştır. 
Bugün Türkiye dünyada ekonomik kriz 
yaşamakta olan ülkelere örnek gösterilen 
bir ülke haline gelmiştir. 

Sadece ekonomide, sadece siyasette değil, 
değişim her alanda kendini göstermiş, 
Türkiye top yekun bir yapısal dönüşüm 
için harekete geçmiştir. Sağlıktan eğitime, 
çalışma hayatından tarıma, turizmden 
yerel yönetimlere kadar her alanda, gelece-
ğin Türkiye’sinin ihtiyacı olan düzenleme-
ler yapılmış, adımlar atılmış ve bunların 
karşılıkları da alınmaya başlamıştır. Sade-
ce içeride değil, dış dünyada da bugün Tür-
kiye bundan iki buçuk yıl öncesinden çok 
daha farklı ve pozitif bir fotoğrafla tanınır 
hale gelmiştir. 

Bunda izlediğimiz aktif ve cesur barış 
diplomasisinin, dünyanın dört bir tarafına 
yaptığımız sayısız dış ziyaretin, muhatap-

larımızla kurduğumuz sıcak diyalogun 
etkisi büyüktür. Şunu net olarak söyleye-
bilirim ki Türkiye, son iki buçuk yıl içinde 
özgüvenini yeniden kazanmış ve dünyaya 
artık yeni bir yüzle, yeni bir dinamizmle, 
yeni bir kalkınma iradesiyle büyüklüğünü 
ilan etmiştir. Türkiye geleceğinden asla 
vazgeçmeyeceğini, o gelecekte medeni-
yet hedeflerini yakalamış bir ülke olarak 
dünyanın en önde gelen aktörlerinden biri 
olacağını bir kere daha ortaya koymuştur.

Değerli arkadaşlar...

İktidar olduğumuz günden bu yana, 
Türkiye’ye krizler yaşatan köhne siyaset 
anlayışını değiştirmek ve Türkiye’yi yeni-
den yöneten bir idari sisteme kavuşturmak 
için büyük bir çaba gösteriyoruz. Gerek 
aksayan merkezi yönetimimizi, gerekse bir 
türlü gereken etkinliğe kavuşamamış bu-
lunan yerel yönetimlerimizi daha verimli 
ve fonksiyonel hale getirmek için tedbirler 
aldık, alıyoruz. Biz milletimize olan bor-
cumuzun bilincindeyiz ve milleti iktidara 
getirmek üzere yola çıktığımızı da asla 
unutmayacağız. 

Bu amaçla gecemizi gündüzümüze ka-
tarak çalışıyoruz. Sizlerin de bu gayreti-
mize eş gayretler göstereceğinize ve AK 
Parti’nin taşıdığı millet yüküne omuz 
verecek, siyaset misyonuna güç katacak 
çalışmalar içinde olacağınıza inanıyorum. 
Gelecek Türkiye’nin yıldız gibi parladığı 
günlere gebedir, bundan kimsenin şüphesi 
olmasın. Bu vesileyle hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanıme-
fendiler, saygıdeğer konuklar, değerli ba-
sın mensuplarımız, AK Parti Kadın Kolları 
Kongresi ülkemize, partimize, siyasetimize 
hayırlı olsun. AK Parti siyasetinin kolları 
bütün Türkiye’yi sarıncaya kadar, Türkiye 
yediden yetmişe bütün özlemlerine kavu-

şuncaya kadar demokrasi ve hukuk müca-
delesi verecek olan siz değerli kardeşleri-
mi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 

Bugün, gerçek anlamıyla tarihi bir gündür. 
Kuruluşundan bir yıl sonra Türkiye’nin 
emanetini omuzlamak için millet irade-

AK Parti Kadın Kolları Kongresi 

Ankara | 8 Mayıs 2005 
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siyle iktidara gelen AK Parti, bugün bütün 
organlarıyla, bütün birimleriyle yeni siya-
set anlayışını kelimenin tam karşılığıyla 
kurumsallaştırıyor ve kurumsal kimliğini 
yeniden ilan ediyor. 

Bugün, Türk siyaset tarihinde daha önce 
örneği hiç yaşanmamış bir ilk adım atılı-
yor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir si-
yasi partinin kadın kolları ilk defa kongre 
yapıyor. Demokrasi tarihimizi, siyasi tari-
himizi, partilerimizi araştıranlar 14 Mayıs 
2005 tarihini bir dönüm noktası olarak 
kaydedeceklerdir. 

Bugün 14 Ağustos kadar, 3 Kasım kadar, 
28 Mart kadar önemli bir gündür. Zira 
bugün, kadınların siyasette temsiliyle ilgili 
çok temel bir tartışmaya son noktayı koyu-
yoruz. Millet iradesinin siyasette tam ola-
rak temsili için on yıllarca konuştuğumuz 
ve fakat hiçbir partinin hayata geçirmediği 
bir meselenin çözümüne doğru bugün ta-
rihi bir adım atıyoruz. 

Bugün attığımız adım, Türk kadınına 
seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 
tarihinden bu yana kadınlarımızın siyase-
tin esas aktörü olma yolunda attıkları en 
büyük adımdır. Kadınlarımızın siyasete 
yön vermesi, demokratik sürece eksiksiz 
olarak katılmasında AK Parti Kadın Kol-
larının bu kongresi kelimenin tam karşılı-
ğıyla bir devrim niteliği taşıyor.

Bu kongre eksiksiz demokrasi anlayışımı-
zın en önemli adımlarından biridir. Ve bu 
kongre, AK Parti’nin başından beri millete 
yaslanan yeni siyaset anlayışını en açık 

biçimde ortaya koyuyor. Bugüne kadar ne 
kendilerini sağda tanımlayan partiler ne 
kendilerini solda tanımlayan partiler bu 
cesareti gösterebildiler. 

Değerli kardeşlerim… 

Nüfusun yarısını dışlayan, kadınlarımızı, 
annelerimizi, kızlarımızı dışlayan bir siya-
set, siyaset olamaz. Göstermelik bir temsil 
hakkıyla kadınların iradesine ipotek ko-
yan ve onların sadece oylarını isteyen bir 
siyaset kurumuyla gerçek bir demokrasi 
inşa edilemez. AK Parti Kadın Kolları ola-
rak ne mutlu sizlere ki, Anneler Günü gibi 
anlamlı bir günü kadınlarımız için bir de-
mokrasi şenliğine döndürdünüz.

Anneler gününüz gibi kongreniz de hayır-
lı olsun, ülkemize yeni hayırlar getirsin. 
AK Parti çatısı altında demokrasi müca-
delesi veren ve bu mücadeleyi kurumsal-
laştıran siz saygıdeğer hanımefendileri 
milletim adına, partimiz adına, partimi-
zin bütün birimleri adına sevgiyle saygıy-
la selamlıyorum.

Değerli kardeşlerim… 

Bundan sonra Türkiye’nin bakışları daha 
çok üzerinizde olacaktır. Bugüne kadar bü-
tün siyasi partilerin kadın kolları, gençlik 
kolları oldu ama, hiçbirinin kadın kolları 
kongre yapacak kadar kadınlarımızı siyasi 
temsil düzeyine taşımadı. Türkiye’ye yeni 
bir siyaset getiren AK Parti, öncekiler gibi 
göstermelik parti organları oluşturmadı, 
milletin bütün gücünü, kadınıyla erkeğiy-
le, genciyle yaşlısıyla harekete geçirdi. 
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İşte bu zamana kadar görülmeyen mil-
let gücünün yarısı buradadır. AK Partiyi 
kurduğumuz gün siyasetimizin rotasını 
milletimizin bütün fertlerinin birliğinde 
görmüştük. İşte siyaset rotamızın vardığı 
yer burasıdır. Milletimize güvenerek yola 
çıktık ve milletimiz kendine güvenenlere 
güven verdi. 

Türkiye’de siyasetin saygınlığının bitme 
noktasına geldiği bir dönemde umudun 
kapılarını böyle açtık. Milletin bahtı, ülke-
mizin bahtı kapandı deniyordu, kapanma-
dığını gördük ve Allah’ın izniyle bu şerefli 
emanet bizim omuzlarımıza yüklendi. 
Bizim siyasetimiz milletimizi maddi ve 
manevi olarak zenginleştirme siyasetidir. 
Bizim siyasetimiz milletimizi, ülkemizi 
güçlendirme siyasetidir. 

Bu yolda gerçekten çok kısa zaman içinde 
büyük başarılara imza attık, Allah’ın yardı-
mıyla çok daha büyüklerine imza atacağız. 
Ekonomiden uluslar arası ilişkilerimize 
kadar, enflasyondan büyümeye kadar ka-
ranlık bir tünelden ülkemizi çıkardık ve 
aydınlığa kavuşturduk. Bugün sadece mil-
letimizin değil, bu salondaki yabancı ko-
nuklarımızda olduğu gibi bütün dünyanın 
gözleri üzerimizdedir. Türkiye, kimliğini 
düşürmeden, özünü reddetmeden, özgü-
venine yeniden kavuşmuş olarak muasır 
medeniyet çizgisinde ilerliyor. 

Bu, başarı bizim elimizle, sizin sayenizde 
nasip oldu. Kendi kaderimizi milleti-
mizden ayrı bir kader çizgisi üzerinde 
görmüyoruz. Milletimizin derdini kendi 
derdimiz biliyoruz. Bu ülkenin bütün evle-

rindeki bütün annelerin, bütün babaların, 
bütün evlatların, bütün ocakların derdini 
taşıyoruz. Kime hitap edersek aynı dille 
gönlümüzü açıyoruz. 

Biz, gençlerimize hitap ederken ayrı bir dil, 
kadınlarımıza ayrı bir dil, çiftçimize ayrı 
bir dil, sanayicimize ayrı bir dil ile seslen-
miyoruz. Açık yüreklilikle Türkiye’nin im-
kanlarını Türkiye’ye kazandırıyoruz. Biz, 
Türkiye’yi bütün meseleleriyle bütünlük 
içinde sahipleniyoruz. Burada hangi heye-
canla konuşuyorsak yurt dışında ülkemizi 
temsil ederken de, müzakere masalarında 
ülkemizin tezlerini anlatırken aynı heye-
canı taşıyoruz. Gücümüzü milletimizden 
alıyoruz ve Allah’ın izniyle milletimizin 
başını yere eğdirmiyoruz. 

Milletimiz bize emanetini taşıma görevi 
verirken arkamızdan “Allah mahcup etme-
sin” dedi. Bunu hiç aklımızdan çıkarmı-
yoruz ve sadece buna layık olmaya çalışı-
yoruz. Gücümüzü, enerjimizi sadece, ama 
sadece ülkemiz için seferber ediyoruz. Bu 
şeref, bu onur bize yeter de artar diyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Bildiğiniz gibi, kısa bir süre önce 10 Nisan 
2005 tarihinde 1.Gençlik Kongremizi yap-
tık. Şimdi de Kadın Kongremizi yapıyoruz. 
Gençlerimize söyleyebildiğim bazı husus-
ları siz saygıdeğer hanımefendilerle de 
paylaşmak istiyorum. 

Türkiye sizin heyecanınızla, sizin aklınız-
la, sizin ideallerinizle, sizin ülke sevginizle 
geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor. Ya-
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rınki Türkiye’yi inşa için bütün memleket 
meseleleri üzerinde kafa yorduğunuz, eli-
nizi taşın altına koyduğunuz, siyaset kuru-
muna kalite getirdiğiniz için sizleri tebrik 
ediyorum. Türkiye’de siyasetin, yönetimin 
sizin enerjinize, sizin heyecanınıza büyük 
ihtiyacı vardır. 

Bu ihtiyaç her zaman vardı. Her zaman 
da dile getirildi ama, bu heyecanı kuvve-
den fiile çıkarmak AK Parti’ye nasip oldu. 
Türkiye, genç nüfusu, yetişmiş insan gücü, 
beşeri ve ekonomik kaynaklarıyla dünya-
nın en dinamik birkaç ülkesinden biridir. 
Emin olun ki, sizin gücünüz, heyecanınız 
dünyanın her yanında hissedilmekte, fark 
edilmektedir. 

Bu nedenle bu salondan, bu kongreden 
bütün ülkemize yansıyan dinamizminizi, 
özgüveninizi bir kez daha alkışlıyorum. 
Özgüven duygusunu bir milletin ayakta 
kalabilmesinin en temel şartı olarak gö-
rüyoruz. Bizim derdimiz sadece ayakta 
kalmak değil, Türkiye’yi hedeflerine, men-
ziline koşarak vardırmaktır. Bu yüzden 
yüreklerimizdekilerin paylaşılmasına her 
zamankinden daha çok ihtiyacımız var. 

Türkiye büyük badireleri, büyük zorlukları 
geride bıraktı. Bir daha o acılı günlere dön-
meyeceğiz. Bugün, hepimizin en büyük 
ihtiyacı daha çok daha çok özgüvendir. 
Babalarımızın da, evlatlarımızın da, an-
nelerimizin de ihtiyacı özgüvendir. Emin 
olunuz ki, bu dünyada en büyük servet, 
en büyük sermayedir. Bugünkü dünya, ne 
yazık ki, gücünü koruyamayanları, teslim 
olanları teslim alan, haksız rekabetlerin 

had safhada olduğu, bireyi ve toplumu çö-
zen bir dünyadır.

Bu dünyada ayakta kalmanın sırrı sağlam 
bir donanımla tam bir özgüvene sahip 
olmaktır. Ferdi hayatımızda olduğu gibi, si-
zin kendinize güveniniz tam ise, toplumun 
da, dünyanın da size güveni tam oluyor. 

Değerli kardeşlerim… 

AK Parti, toplumun bütün enerjisini si-
yasete katarak yola çıkmış ve yola çıkar 
çıkmaz milletle bütünleşmiş bir hareketin 
adıdır. Bu yolun tüm yolcuları kendilerini 
ülkesine, milletine, insanlık idealine ada-
mışlardır. Bu adanmışlılığın özünde insan-
lığın evrensel değerlerini yükseltme çabası 
ve iddiası vardır. Bu adanmışlığın özünde, 
kendi hukukunu savunmak, başkasının 
hakkını korumak, haksızlıkları yeryüzün-
den kaldırmak gibi temel değerler vardır. 

Bu değerler, sadece maddi gücün, para sal-
tanatının belirlediği değerler değil, yürek-
lerin enerjisini harekete geçiren, insanı, 
aileyi, toplumu ve bütün insanlığın kalbini 
ısıtan, insan hak ve özgürlüklerine daya-
nan, demokrasiyi içselleştiren, herkesin, 
hatta her canlının, deği sadece insanların, 
hayvanların ve bitkilerin de, tabii çevrenin 
de hukukunu kendi hukuku gibi koruyan 
temel insani evrensel değerlerdir.

Bu anlamda biz eşsiz zenginliklere sahip 
bir ülkeyiz. Dünya bizi değerlerimizle, 
medeniyet mirasına katkılarımızla, gör-
kemli tarihimizle tanıyor. Bu zeminimizin 
sağlamlığından dolayıdır ki, doğuya da 
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Batıya, yakın uzak komşularımıza da öğ-
reteceğimiz çok şey var. Ve müjdeleyerek 
söyleyeyim ki, bütün kötümser senaryo-
lara rağmen ülkemizin bu merkezi önemi 
dünyada her geçen gün biraz daha fark 
ediliyor. Zira biz değerlerimizi aşındırma-
dan dünya ile konuşuyor, dünya bütünle-
şiyoruz. 

Unutmayalım ki, bugün yerküre sadece 
siyaseti, sadece savaşları, sadece güç den-
gelerini konuşmuyor, dünya aynı zamanda 
akıbetini konuşuyor. Dünyanın her tarafı-
nı saran amansız hastalıklarına da, çevre-
nin hoyratça tahrip edilmesinden, çılgınca 
silahlanmaya, yoksulluktan uyuşturucu 
belasının nesilleri yok etmesine kadar bir 
çok derdine de derman arıyor insanlık. 

Bu anlamda Türkiye, Allah’a şükürler ol-
sun, yüzü ak ülkelerden biridir. Bu ülkeye 
mensubiyetten hepimiz şeref duyuyoruz. 
Zaaflarımız var ama onları aşıyoruz. Güçlü 
olmadığımız alanlar var ama, güçleniyo-
ruz. Toplumun gücünü yönetime aktardık-
ça, insanımız kendi ülkesiyle bütünleştik-
çe bu zamana kadar bizi anlamakta güçlük 
çeken yabancılar da Türkiye’nin önemini 
daha iyi anlıyorlar. 

AK Parti’nin birlik ve bütünlük siyaseti bu 
gücü kuvveden fiile çıkardı. Statükonun 
bu ülkenin üstüne serdiği ölü toprağını 
silkeleyen bu hareket, bu yeni siyaset akı-
mı, Türkiye’nin zayi edilmiş, kaybedilmiş 
yıllarından sonra bir umut olarak doğmuş-
tur. AK Parti siyaseti kendini toplumsal 
merkezle tanımlayan büyük bir harekettir. 
Milletin derdini kendi derdi bilen AK Par-

ti, kişisel ikbal arayışlarının eseri değildir, 
olmamıştır, olmayacaktır. Bu partiyle bir-
likte Türkiye’de sis bulutları dağılmışsa bu 
kazanımı geri götürecek bir adıma milleti-
miz izin vermeyecektir. 

Türkiye bugün o girdaptan çıktıysa, yedi-
den yetmişe herkes önünü görebiliyorsa, 
kalpleri yeniden umut dolduruyorsa, bu 
başarıda hepinizin payı var. Sağ olun, var 
olun. 

Bize göre kadınlarımızın siyasetle ilişkisi, 
ülkenin bütün meseleleriyle ilişkisi, bütün 
dünya ile ilişkisi, bütün insanlık ile iliş-
kisi anlamına geliyor. Bugünkü dünyayı 
çok iyi takip etmek, tanımak zorundayız. 
Eğer bir dünya tasavvurundan yoksun 
iseniz, kendi gerçeğinizi de doğru analiz 
edemezsiniz, doğru kavrayamazsınız. Eğer, 
bir Türkiye tasavvurundan yoksun bıra-
kılmışsanız hayatın dar bir alanı size layık 
görülür ve haksızlıkları yenme iradesi gös-
teremezsiniz. 

İşte AK Parti Kadın Kolları bu anlayış ne-
deniyle en güçlü siyasi kurumsallaşmayı 
gerçekleştiriyor. Biz, bu şarkı burada bit-
mez derken, beraber yürüdük bu yollarda 
derken, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak derken Türkiye’nin geleceği 
bugünleri ve emin adımlarla varacağımız 
yarınları kastettik. 

Değerli kardeşlerim… 

Bugünlere sizlerle geldik. Yarınlara da siz-
lerle yürüyeceğiz. 2004 Ağustosundan Ni-
san 2005’e kadar 850 ilçede 81 ilde kong-
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relerini yapan ve bugün büyük kongresini 
gerçekleştiren AK Parti Kadın Kolları dün-
ya siyaset sahnesinde de eşine az rastlanır 
bir demokratik tecrübe ortaya koyuyor. 
Burada sadece AK Parti kadın kollarının 
siyasi perspektifi ortaya konmuyor, burada 
Türkiye’nin gelecek perspektifi üzerinde 
düşünce üretiliyor. Bu düşünceler sadece 
bu salonlarda kalmıyor, Türkiye’nin her 
köşesine, dünyanın her yanına ulaşıyor. 

Peki biz neler yaptık, neler yapıyoruz? AK 
Parti hükümeti olarak ülkeye, hukuk, de-
mokrasi, ekonomi, uluslar arası ilişkilerde 
yaptıklarımızı, Meclisimizin gerçekleş-
tirdiği reformları, belediyelerimizin ba-
şarılarını anlatma ihtiyacı duymuyorum. 
Bunları zaten yakından biliyor, dikkatle 
takip ediyorsunuz. 

Biz ne yaptık? Biz, milletimizin zaten var 
olan kardeşlik ve ahenk içindeki yaşama 
üslubunu bir siyaset üslubuna dönüştür-
dük. Yani bizim siyaset üslubumuz mil-
letimizin hayat ve medeniyet üslubudur. 
Seçimden aldığımız sonucu milletimizin 
başarısı olarak değerlendirdik, krizden 
kurtuluşu milletin başarısı olarak gördük. 
Başarılarımızın başımızı döndürmeye-
ceğini söyledik, Allah’ın izniyle başımız 
dönmedi. Bundan sonra da başarılarımız 
bizim başımız döndürmeyecek, zeminimi-
zi unutturmayacak. 

Yolun başındaki heyecanımızı, coşkumu-
zu her zaman korumaya çalıştığımız için; 
milletimiz 17 aylık icraatımıza bakarak 3 
Kasımdan sonra bize verdiği ödülün kıy-
metini 28 Mart yerel seçimlerinde daha da 

artırdı. Bugün ülkemiz huzur ve güvenin, 
istikrar ve adaletin kıymetini, değerini 
daha iyi biliyor. Bize verilen şerefli emane-
tin şuurundayız ve öyle devam edeceğiz. 
Zira temel ilkemiz, üzerinde durduğumuz 
bu zemine sadakattir. 

Biz hiçbir zaman bu zemini unutmaya-
cağız, bu zemin Türkiye’dir. Türkiye’nin 
geleceği, yetmiş milyonun geleceği bize 
emanettir. Hiçbir eksiğimiz, yanlışımız 
yokmuş gibi bir iddia içinde olmaya-
cağız. Türkiye’nin Edirne’den Kars’a, 
Hakkari’den Muğla’ya ertelenmiş talepleri-
ni, özlemlerini biliyoruz. Yani zeminimizi 
biliyoruz ve bu zemine sonuna kadar güve-
niyoruz. Milletvekillerimiz gecelerini gün-
düzlerine katarken, teşkilatlarımız gece 
gündüz AK Parti aidiyetini insanımıza an-
latırken hep bu zeminden hareket ediyor.

Gençlerimiz elde ettiğimiz başarılarla 
yetinmeyerek yeni hedef lere doğru ko-
şarken, kadınlarımız toplumun bütün 
kesimlerine ulaşmak için çaba harcarken 
bu membadan besleniyor. Biz de dünyanın 
bütün merkezlerini Türkiye’nin tezlerini 
anlatmak için dolaşırken her zaman aya-
ğımızı bu zemine basıyor, bu zemine işaret 
ediyoruz.

Türkiye’nin geldiği nokta ortadadır. De-
mokrasiyle birlikte güçleniyor ekonomi-
miz... Toplumla birlikte güçleniyor devleti-
miz... Bizim siyasetimize göre toplum zaaf 
içindeyken devletin güçlenmesi, itibar 
elde etmesi, saygın muhataplar bulabil-
mesi mümkün değil. Toplumu zaaflarla 
baş başa bırakanlar Türkiye Cumhuriyeti 
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devletini de müttefikleri, dostları, kom-
şuları nezdinde küçük düşürüyorlardı. 
Türkiye’nin temsili dünyaya yansımıyor-
du. Türkiye’nin tezleri, imkanları, potansi-
yeli dünyaya anlatılmıyordu. 

AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye’nin 
imajı Türkiye’ye yaraşır bir hüviyet ka-
zanmıştır. Bu hüviyet, bu kimlik bizim 
kimliğimizdir.  Zira biz,  Türkiye’nin 
kimliğiyle siyaset yapıyor, bu kimliğe 
layık olmak için çaba sarf ediyoruz. Bu 
kimliğe sahip çıktığınız için sizlere ve 
halkımıza müteşekkiriz. Bu bakımdan 
gerek AK Parti bünyesinde, gerek Türk 
siyasetinin genel manzarası içinde siz 
hanımlarımızın ağırlığının giderek art-
makta olmasından büyük bir mutluluk 
duyuyorum.

Türk siyaseti, çağın gereklerine uygun, ül-
kemizin ihtiyaçlarına cevap verecek bir yol 
haritasına sahip olacak ve kendini sürekli 
yenileyecekse, hanımlarımızın sesine, has-
sasiyetlerine, sezgi ve birikimlerine mut-
laka kulak vermek durumundadır. Açıkça 
ifade edeyim ki; hanımların etkili olmadığı 
bir siyasi hareketi sadece renksiz ve derin-
liksiz bulmakla kalmıyor, demokrasinin 
temsil kabiliyeti bakımından da sakıncalı 
ve sağlıksız buluyorum.

Bu nedenle, sizler gerek siyaset anlayışı-
mızın yenilenmesinde, gerek Türkiye’nin 
değişim hedef lerinin yakalanmasında, 
gerekse siyaset kültürümüzün zengin-
leşmesinde ağırlığınızı koymak duru-
mundasınız. Siyasetimizin yerleşik kötü 
alışkanlıkları var; gerekirse bu kötü alış-

kanlıklarla da mücadele etmek ve siyasi 
varlığınızı herkese kabul ettirmek zorun-
dasınız.

Değerli kardeşlerim…

AK Parti siyaseti, milletin sesine kulak 
veren, Türkiye’yi geleceğe hazırlayan bir 
niteliğe, bir karaktere sahiptir. Biz milleti 
kadındır, erkektir, çocuktur, yaşlıdır, diye 
ayırt etmiyoruz. Her bir vatandaşımızın 
bizim başımızın üstünde yeri vardır. Biz 
bu ülkenin iktidarına talip oluyorsak, her 
bir vatandaşımıza da refah ve mutluluk 
borçlanıyoruz demektir. Toplumumuzun 
bütün kesimlerinin dertleriyle, problemle-
riyle, sıkıntılarıyla tek tek ilgilenmek, tek 
bir insanımızı ıskalamayacak bir siyaset 
anlayışını bütün kurumlarıyla tesis etmek 
durumundayız.

Hanımlarımız sadece bu ülke nüfusunun 
yarısını teşkil etmiyor; aynı zamanda 
Türkiye’nin yaşadığı bütün krizlerin, 
bütün darboğazların aşılmasında en ağır 
yükü yükleniyor, en büyük fedakarlığı 
yapıyor. Açıkça itiraf edeyim ki, hanımla-
rımızın engin maharet ve fedakarlıkları 
olmasa, bu toplum bu büyük ekonomik 
depremlerin enkazı altından çıkamazdı.

Yaşanan onca sıkıntıya, yokluğa, yoksul-
luğa rağmen, ailelerimizi ayakta tutan, ço-
cuklarımızı karnı tok, sırtı pek dolaştıran, 
bütün eksik ve gedikleri kapatmak için 
çırpınan kadınlarımız, bugün ayağa kalkıp 
geleceğe doğru yürüyen Türkiye’nin de 
mimarlarıdır. Bu vesileyle, bu ülkenin Baş-
bakanı olarak sizlerin aracılığınızla bütün 
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kadınlarımıza şükran duygularımı ifade 
etmek istiyorum.

Değerli kardeşlerim… 

Türkiye, Türkiye büyüklüğünde düşüne-
meyen kafalarca, Türkiye büyüklüğünde 
inanamayan yüreklerce istismar edildi. 
Toplumumuz kifayetsiz siyasetlerle çok 
değerli zamanlarını, insanımız özgüven-
lerini, çocuklarımız, gençlerimiz gelecek 
hayallerini yitirdi. Ama bugün tarih değişi-
yor. Bu ülke geleceğini kazandıracak olan 
gücü, yaşadığı bu acı dolu tecrübelerden 
çıkaracak büyüklüğe sahiptir.

Bu ülkeyi geleceğine taşıyacak olan siz-
lersiniz. İnanıyorum ki, sizler sahip oldu-
ğunuz analık duygularınızla bu hayale 
çocuğunuz gibi sahip çıkacak, bu hayalin 
gerçeğe dönüşmesi adına herkesten çok 
heyecanlanacaksınız. Sizlere inanıyor ve 
güveniyorum. AK Parti siyasetinin geçen 
zaman içinde rutinleşmemesi, heyecanını, 
ışığını yitirmemesi için sizleri bir güvence 
olarak görüyorum.

Mutlu ve kalkınmış bir Türkiye özlemi-
nin sizlerin gönüllerinizde asla tazeliğini, 
canlılığını yitirmeyeceğine, asla küllen-
meyeceğine inancım tamdır. Gelin gönül 
zenginliklerinizi, hayat meziyetlerinizi bu 
ülke siyasetine katın; böylece siyaset ka-
zansın, millet kazansın, Türkiye kazansın. 
Sizlerden Türkiye kadar büyük düşünme-
nizi istiyorum. Kongreniz hayırlı olsun. Al-
lah yollarınızı açık etsin. Allah Türkiye’nin 
yardımcısı olsun. Her şey Türkiye için!..
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Değerli arkadaşlarım… saygıdeğer misafir-
ler… basınımızın değerli temsilcileri… He-
pinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye, milletin tercihiyle bir “yeni siya-
set” dönemine girmiştir. Ancak, zihnen 
“eski” siyasetten kopamayanlar, belli me-

seleler gündeme geldiğinde, “eski” siyasete 
ait refleksleri sergilemekten geri durmu-
yorlar. Bu meselelerden biri de özelleştir-
me meselesi… 

Son günlerde özelleştirme konusunda mu-
halefetin sergilediği tavır, esas itibarıyla 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 10 Mayıs 2005 



220

Recep Tayyip ERDOĞAN

fikrî arka planı zayıf, reflekse dayalı bir 
tavırdır. Özelleştirme, onların zannettiği 
gibi, kamunun elindeki zarar eden işletme-
lerin özel sektöre satılması, devredilmesi 
değildir. Özelleştirme politikası, devlete, 
topluma, ekonomiye, kamu sektörüne 
bakış esasında şekillenen, kamu işletme-
lerinin satılmasının ötesinde sonuçlar 
doğuran bir araçtır. Esasında özelleştirme, 
devletin fonksiyonlarıyla, devlet-toplum 
ilişkileriyle, devletin etkinliğiyle ilişkili 
daha geniş bir tartışma alanıdır.

Biz, daha güçlü, daha etkin ve asli fonk-
siyonlarını eksiksiz yerine getiren bir 
devlet anlayışını benimsediğimiz için 
özelleştirmeden yana tavır alıyoruz. Bize 
göre güçlü ve etkin devlet, özel sektörün 
de üretebileceği mal ve hizmetleri üreten, 
piyasa içinde ağırlık taşıyan bir devlet 
değildir. Bize göre güçlü ve etkin devlet, 
adalet, iç güvenlik, milli savunma gibi 
asli fonksiyonlarını eksiksiz olarak yerine 
getiren ve kamusal nitelikli sosyal hizmet-
leri yeterli seviyede ve kaliteli bir şekilde 
sunan devlettir.

Bunun yanında, kamu sektörünün eko-
nomideki payının azaltılması, devleti 
zayıf latmayacağı gibi, aksine toplumu 
güçlendirici bir etkiye sahiptir. Yani, siyasi 
ve ekonomik anlamda demokrasi için de 
kamu sektörünün ekonomideki payının 
azaltılması gerekmektedir. Kamu sektörü-
nün ekonomideki ağırlığının olumsuz ne-
ticelerinden biri de bürokratik bir iktidara 
ve bununla bağlantılı olarak bürokratik 
yozlaşmaya yol açmasıdır.

Kamunun belli malları üretmesi, “sosyal 
devlet” ilkesi çerçevesinde de savunula-
maz. Çünkü devletin ekonomideki payının 
büyüklüğü, toplumun bütününe yönelik 
fırsat eşitliğini sağlayıcı sosyal hizmetleri 
üretmesini de engellemektedir. İşte biz 
özelleştirmeye bu pencereden bakıyoruz. 
Daha demokratik, daha güçlü, daha verim-
li, daha adil bir devlet yapılanmasının ara-
yışı içinde meseleleri değerlendiriyoruz. 
Muhalefetten de “eski siyaset” refleksleri 
yerine, mümkünse fikrî temeli olan tavır-
lar bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar…

Zaferlerin daima sahibi çoktur, yenilgiler 
ise sahipsizdir. Enf lasyon tarihinin en 
düşük seviyelerine çekilmiş, Türkiye Cum-
huriyeti Hazinesi tarihinin en düşük faiz 
oranlarıyla borçlanmış, ekonomi büyüme 
hızında dünyada ilk sıralarda yer almış, 
dış ticaret, turizm gelirlerinde adeta patla-
ma yaşanmış, uluslararası sermaye girişin-
de yine rekorlar kırılmış, Kamu Net Borç 
Stokunun Gayri Safi Milli Hasıla’ya oranı 
yüzde 63.5’e çekilmiş, borçlanma faizleri 
düşmüş, borç vadeleri azalmış, işsizlikte, 
nüfus artışına rağmen bir miktar düşüş 
sağlanmış, ekonominin tüm göstergelerin-
de millete umut veren iyileşmeler yaşan-
mış, istikrar sağlanmış, güven ortamı tesis 
edilmiş, Türkiye dünyanın dikkatini çeken 
atılımlar gerçekleştirmiş...

Peki bunlar başarı mı? Evet, başarı… Bun-
ları kim yapmış? Bakıyorsunuz, sahiple-
nen çok kişi var. Ama bu ülkenin eşiğine 
kadar geldiği felaketlerin sahibi yok. Bun-



221

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-2

dan sadece birkaç yıl önce bu ülkede neler 
yaşanıyordu, bir hatırlayalım: Enflasyon 
yüzde 130’lar seviyesini aşmış, bir gecede 
faiz oranları inanılmaz seviyelere yüksel-
miş, ekonomi yüzde 9.5 oranında küçül-
müş, borç stoku GSMH’nın yüzde 90’ını 
aşmış, işsizlik artmış, yoksulluk artmış, 
istikrar kalmamış, güven kalmamış, her 
şeyden önce umut kalmamış...

Peki kim ülkeyi bu karanlığa sokmuş, kim 
bunların sahibi? Bunların sahibi yok, bun-
lar cami avlusuna bırakılmış… Şimdi biz 
bu tartışmalarla ne kendimizi, ne de mil-
letimizi oyalayacak değiliz. Biz iş yapmak 
için geldik, çözüm üretmek için geldik, yol 
almak için geldik ve çok şükür iki buçuk 
yıl gibi kısa bir süre içinde de oldukça 
uzun bir yol kat ettik.

Elde edilen başarıları milletimizin her bir 
ferdiyle paylaşmaktan da imtina etmeyiz. 
Ancak şimdi bakıyorsunuz, bazı çevreler 
bir hususu dillerine dolayıp bu başarıya 
gölge düşürmek istiyorlar. Neymiş? 2004 
yılında işsizlik oranı yüzde 10.3’müş, 2005 
yılında 11.5’e yükselmiş. 

Değerli arkadaşlarım…

Devlet İstatistik Enstitümüz 2005 yılından 
itibaren işsizliğe ilişkin verileri, daha önce 
üçer aylık dönemler halinde açıklarken, 
şimdi aylık olarak açıklamaya başladı. 
Nisan ayında da, 2004 Aralık – 2005 Ocak 
– Şubat dönemini içeren, “2005 Ocak” ve-
rileri açıklandı. Bu verilerle henüz kıyasla-
ma yapma imkanımız yok. 

Ne zaman kıyaslama yapabileceğiz? Bu 
ayın sonunda, Şubat 2005 verileri açıkla-
nınca, geçen senenin ilk çeyreğiyle kıyasla-
ma mümkün olacak. Şimdi eğer, bu sistem 
değişikliğini göz ardı edip, “işsizlik arttı, 
bakın yüzde 11,5’e yükseldi” derseniz, ku-
sura bakmayın, buna ekonomiden anlayan 
herkes güler.

Hiç rakamları eğip bükmeye, öncesini 
sonrasını görmeden yorum yapmaya, “ben 
yaptım, oldu” demeye gerek yok. Bizim 
hiçbir çekincemiz, hiçbir kompleksimiz, 
hiçbir korkumuz yok. Başarılı olduğumuz 
alanlarda çıkıp bunu gururla anlatıyoruz. 
Başaramadığımız, henüz başaramadığımız 
alanlarda da şapkamızı önümüze koyup 
özeleştirimizi dobra dobra yapıyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Halkımızın beklentileri çok yüksek, bunu 
çok iyi biliyoruz, çok iyi hissediyoruz ve 
çok açık olarak görebiliyoruz. Haklılar. Yıl-
larca kemer sıkmışlar, yıllarca fedakarlıkta 
bulunmuşlar, yıllarca umutlandırılmış-
lar... Ama sonuç koskoca bir hayal kırıklığı 
olmuş. Haklı olarak esnaf, çiftçi, köylü, işçi, 
memur, sanayici, işveren, yani toplumun 
bütün kesimleri artık bu sorunların tü-
münü unutmak, tümünü geride bırakmak 
istiyor.

Her zaman söylüyoruz, bizim elimizde de 
sihirli bir değnek yok. On yıllar boyunca 
üst üste birikmiş, kronik hale gelmiş so-
runları öyle bir anda kesip atmak maalesef 
mümkün değil. Bakınız; Kişi Başına Milli 
Gelirimiz 2001 yılında 2.102 dolar, 2002 
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yılında 2.623 dolar, 2003 yılında 3.383 
dolar ve 2004 yılında 4.172 dolar. Gittikçe 
artıyor. Ama henüz yeterli değil. 10 bin – 
15 bin dolar seviyelerini de inşallah yaka-
layacağız ve işte o zaman fark çok daha iyi, 
çok daha yakından hissedilecek.

Ha bakın şunu da yapabiliriz: Merkez Ban-
kamıza söyleriz, kağıt var, mürekkep var, 
para basın deriz. İşçiye, memura, çiftçiye, 
esnafa bol keseden dağıtırız. O ne verdiyse 
biz 5 fazlasını veririz. O zaman ortalık gül-
lük gülistanlık olur. Ama birkaç ay geçme-
den başladığımız yere döneriz. Enflasyon-
da, borç yükünde, faizlerde, bütçe açığında, 
ekonominin bütün göstergelerinde yeni bir 
hayal kırıklığı, yeni bir yıkım yaşarız.

Sağlam basmak zorundayız, kararlı olmak 
zorundayız, disiplini asla bozmamak zo-
rundayız. AK Parti iki buçuk yılda bunu 
başarmıştır, bunun meyvelerini de topla-
maya başlamıştır. Bu kazanımları başlan-
gıç sayıyoruz, önümüzde görülecek, yaşa-
nacak çok daha güzellikler var. 

Değerli arkadaşlar… 

Bildiğiniz üzere önceki gün İkinci Dünya 
Savaşı’nın sona ermesinin 60. yıldönü-
mü törenlerine katılmak üzere Rusya 
Federasyonu’na bir ziyaret gerçekleştir-
dik. Tabiatı üzere kısa süren bu ziyare-
timiz sırasında, törene katılmak üzere 
Moskova’da bulunan otuza yakın lider ve 
devlet adamıyla da görüşme imkanı bul-
duk. Bu görüşmeler neticesinde sadece 
yabancı dostlarımıza iyi dileklerimizi ilet-
mekle kalmadık, Türkiye’nin de yakından 

ilgili olduğu çeşitli uluslararası meselelere 
ilişkin görüş teatisinde de bulunduk.

Devletler arasında zaman zaman yaşanan 
tıkanmaların, karşılıklı yanlış anlamaların 
aşılmasında böyle buluşmaların, böyle yüz 
yüze görüşmelerin büyük faydası olduğuna 
inanıyoruz. Biz iki buçuk yıllık iktidarımız 
döneminde yürüttüğümüz diplomatik 
çalışmalarda insani yaklaşımların, sıcak te-
masların Türkiye için önemli dış kazançları 
olduğuna şahit olduk. Diplomatik katılımın 
yoğun olduğu böyle anlamlı bir tören ve-
silesiyle de, dünya liderlerine Türkiye’nin 
çeşitli meselelere yaklaşımını ifade etmek, 
onların fikirlerini birinci ağızdan dinlemek 
imkanı bulduk. Çoğu yanlış bilgilendirme-
den kaynaklanan ve Türkiye’yi üzen bazı 
açıklamalar için ilgili ülke temsilcilerine si-
temlerimizi ilettik, o meselelerle ilgili kendi 
bakış açımızı aktardık.

Gördük ki, çok kısa bir süre bile olsa bu 
doğrudan temaslar, diplomasinin önündeki 
büyük problemleri çözebilecek bir sinerji 
ortaya çıkarabiliyor. Elbette diplomasi başlı 
başına bir uzmanlık alanıdır ve Türkiye’nin 
de bu alanda yetenekli, donanımlı, bilgili 
kadroları var, o kadrolar diplomatik süreç-
leri sürdürürler. Ancak bir ülkeyi yöneten 
insanların da ülkelerinin hissiyatını ve 
beklentilerini dış dünyaya aksettirmesi gö-
revi vardır. Bizim hakkıyla yapmaya gayret 
ettiğimiz görev de esasen budur.

Değerli arkadaşlar…

Çeşitli uluslararası meselelerde Türkiye’nin 
on yıllar boyunca haksızlığa uğrayan, mağ-
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dur edilen, hassasiyetleri yeterince dikkate 
alınmayan bir ülke olduğu gerçektir. An-
cak iğneyi biraz da kendimize batırırsak, 
Türkiye’nin bu on yıllar boyunca dünyaya 
kendini iyi ve doğru anlatamadığı tezine de 
hak vermek durumunda kalırız. Türkiye, 
maalesef uzun yıllar boyunca kendi iç gün-
deminin cenderesinden çıkarak dış mesele-
lere gerekli vakti ayıramamıştır.

Uluslararası zeminde bugüne kadar 
Türkiye’nin önüne engel olarak çıkarılan 
ihtilaf konuları, Türkiye’nin yine aynı 
zeminde kendini ifade etmekte bir eksik-
lik, bir zafiyet yaşadığını ortaya koyuyor. 
Bunu söylerken, Türkiye’yi anlamak için 
çaba göstermek bir yana, Türkiye’yi zor 
duruma düşürmek isteyen birtakım çev-
relerin, birtakım anlayışların varlığını 
görmezden geliyor değilim. Türkiye’nin 
önüne kuşaklar boyunca sürekli aynı konu 
başlıkları problem olarak getiriliyorsa, 
bunu elbette sadece bizim eksikliklerimize 
bağlayamayız.

Ama gerçeği görelim; adeta babadan oğu-
la miras kalan dış politika açmazlarında 
bizim ülke olarak bir şeyleri eksik yapma-
mızın da önemli bir payı vardır. Şimdi üs-
tümüzdeki ölü toprağını biraz silkeleyip, 
ülke olarak sesimizi duyurmak için biraz 
daha fazla enerji harcadığımızda, adım 
adım da olsa mesafe alabildiğimizi mem-
nuniyetle müşahede ediyoruz. Şu geçen 
iki buçuk yıl içinde bizzat ben defalarca ya-
bancı muhataplarımdan “Doğrusu biz şu 
anlattıklarınızı ilk defa sizden duyuyoruz” 
cümlesini işittim.

Demek ki bazı şeyler ihmal edilmiş, çok 
önemli görülmemiş. Biz yeni bir anlayışla, 
yeni bir enerjiyle, insani boyutunu, neza-
ketini ihmal etmeden diplomatik ilişki-
lerimizi sürdürme gayreti içindeyiz. Her 
uluslararası zeminde yaşatmaya çalıştığı-
mız bu aktif ve samimi diplomasi anlayışı-
mızın yararını da her vesileyle görüyoruz. 
Şunu açıklıkla ifade edeyim; bugün dünya-
nın gözündeki Türkiye fotoğrafı aydınlık, 
huzurlu ve fakat sözünde de ısrarlı bir 
ülkeyi yansıtmaktadır. Bu Türkiye, bütün 
dünyanın saygı duyduğu bir Türkiye’dir. 

Değerli arkadaşlar…

Konuşmamın sonunda toplumumuzun 
farklı kesimlerini yakından ilgilendiren, 
dertlere çare olacak birkaç yeni düzenleme 
hakkında da kamuoyumuzu bilgilendir-
mek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye’nin 
bugün hala içme suyu ve yolu olmayan 
köyleri var. Kalkınmada önemli merhaleler 
katetmiş, AB üyeliğinin eşiğine gelmiş bir 
ülkede bu tablo son derece üzücü, kabul 
edilmesi mümkün olmayan bir tablodur.

Açıkça ifade edeyim bu ülkenin Başbakan’ın 
olarak ben bu acı tabloyu içime sindiremi-
yorum. Bu durumun acilen değişmesi, bu-
güne kadar acılara, zorluklara, sıkıntılara 
terk edilmiş bu köylerimizin ivedilikle içme 
suyuna ve yola kavuşturulması gerekiyor. 
Bunu hayati derecede önemli bir görevimiz 
ve bu ülkenin cefakar insanlarına karşı bor-
cumuz olduğunu düşünüyorum.

Hükümet olarak bu konuyu görüştük ve 
karara bağladık; kaymakamlıklarımız 
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vasıtasıyla envanter çıkarıyoruz, tespitle-
rimizi yapıyoruz. Kaymakamlıklarımızın 
bünyesinde kurulu bulunan Köye Hizmet 
Götürme Birlikleri’ne, bu tespitler doğ-
rultusunda kaynak aktararak çalışmaları 
yerinden yürüteceğiz. Hemen Haziran 
ayından başlayarak kolları sıvıyoruz. 

Buradan sizin aracılığınızla milletime de 
şu sözü veriyorum: Allah’ın izniyle 2006 
sonuna kadar Türkiye’nin suyu olmayan, 
yolu olmayan tek bir köyü bile kalmaya-
caktır. Bu hükümetin tutmayacağı sözü 
vermeyeceğini bu aziz millet biliyor, var-
sın buna da hayal desinler, biz bu ülkenin 
geleceği için kurduğumuz güzel hayaller-
den vazgeçecek değiliz.

Değerli arkadaşlar…

İlgili arkadaşlarımız biliyorlar; Milli Eği-
tim Bakanlığımızın daha önce yurt dışına 
eğitim amacıyla gönderdiği ve mecburi 
hizmetlerini yerine getirmeyen öğrencile-
rimizin geri ödemeleri ile ilgili bazı sıkın-
tılar yaşanıyordu. 1416 Sayılı Kanun’da 
hakkaniyet çerçevesinde ilgili öğrencileri-
mizin mağduriyetlerini giderecek yeni bir 
düzenleme yaptık ve bu öğrencilerimize 
ödeme kolaylığı getirdik. Buna göre bu 
öğrencilerimiz, kendilerine döviz cinsin-
den yapılan masrafı aynı döviz cinsinden 
ve kanunun yürürlük tarihine kadar faiz 
uygulanmaksızın ödeyebilecekler. 

Bir diğer yeni uygulamamız da, fiilen öm-
rünü tamamlamış, trafiğe çıkma imkanını 
kaybetmiş ve hurda haline gelmiş bulu-
nan, ancak trafik kaydı silinmediği için 

motorlu taşıtlar vergisi ödemeye devam 
eden araç sahiplerimizle ilgilidir. Yeni dü-
zenlemeye göre bu vatandaşlarımız, eğer 
31 Aralık 2005 tarihine kadar araçlarının 
trafikten kaydını sildirerek tamamen hur-
daya çıkmasını sağlarlar ise, o araçla ilgili 
tahakkuk etmiş ve ödenmemiş motorlu ta-
şıtlar vergisi ile bunların ceza ve faizlerini 
ödemeyecekler.

Bu sayede hem hurda haline gelmiş araç-
larına vergi ödemek zorunda kalan va-
tandaşlarımızın mağduriyeti gideriliyor, 
hem de Türkiye’nin her yerinde görüntü 
kirliliğine neden olan bu hurdalar ortadan 
kalkmış oluyor. İlgili çok sayıda vatandaşı-
mıza kolaylık getirecek olan bu iki müjdeli 
haberle sözlerime son veriyor, hepinize 
sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar... Sevgili AK Partililer... 
Hepinizi en güzel dileklerimle selamlıyorum.

Türkiye, medeniyet değerlerini kucakla-
yan, demokrasiye ve hukuka bağlı, bilim-
sel düşünceyle şekillenen yeni bir siyaset 
anlayışıyla, arzuladığı değişim atılımlarını 
bir bir gerçekleştiriyor. Bizler, demokratik 
hukuk devleti zemininde, ortak bir geçmiş 
ve ortak değerler etrafında geleceği inşa 
etmek üzere bütünleşmiş bir milletiz. Hoş-
görüye ve çoğulculuğa dayalı bir anlayış 
içinde farklılıklarımızı bu ülkenin zengin-
likleri olarak değerlendiriyoruz. 

Kimlik siyaseti yapmadan, kimlikler 
üzerinden birbirimizi üstün veya alçak 
görmeden, bu değişik kimlikleri bundan 
önce olduğu gibi bundan sonra da bir 
arada yaşamak durumunda olduğumu-
zun bilinci içindeyiz. Asırlar boyunca 
bir arada kardeşçe yaşamanın getirdiği 
kazanımların kıymetini gayet iyi biliyo-
ruz. Bizi biz yapan unsurların, ortaklık-
larımızın ve benzerliklerimizin de azami 
derecede farkındayız.

Bu ülkenin zengin tarihi, kültürü, gelecek 
nesillere emanet edeceğimiz medeniyet 
mirası hepimizin ortak değerleridir. Bizi 
güçlü kılan birlik ve beraberliğimizdir, etle 
tırnak gibi birbirimize bağlıyız. 

Değerli arkadaşlarım... 

Bu ülkede beraberce yaşayan insanların 
sahip olduğu ortak unsur ve benzerlikler, 
farklılıklarımızdan çok daha derindir. 
Genç ve dinamik bir ülke olarak enerji-
mizi kendi içimizde kısır çekişmelerle 
tüketerek, dünyadaki yarışta geri kalan 
ülkeler arasına düşmemeliyiz. İktidarıyla, 
muhalefetiyle siyaset kurumu, bürokrasi, 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve 
medya, bu sorumluluğu paylaşmak duru-
mundadır. 

Birbirimizden uzaklaşıp hep birlikte kay-
betmek yerine, birbirimize yakınlaşarak 
hep birlikte kazanmalıyız. Aynı hedeflere 
dönük olarak birbirimize kenetlenmeli ve 
başarılarımızı daha üst noktalara taşıma-
lıyız. Geçmişin çok daha zorlu dönemle-

AK Parti Il Başkanları 
Toplantısı 

Ankara | 15 Mayıs 2005 
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rinde sağlamakta güçlük çekmediğimiz 
bu ortak irade, bugünümüz ve geleceğimiz 
için de hepimize güven vermektedir. 

Ülkemizin ekonomik gelişme, sosyal ada-
let ve demokratikleşme yönünde kaydetti-
ği ilerlemeler, başta komşuları ve Avrupa 
olmak üzere tüm dünyanın yararınadır. 
Bu gerçek, gerek bizim, gerek komşula-
rımızın, gerekse Avrupalı dostlarımızın 
dikkatle, hassasiyetle üstünde durması, 
düşünmesi gereken bir hayatiyete sahiptir. 
Medeniyetler arası diyalogun ve işbirliği-
nin yerini önyargıların ve şiddetin alma-
ması bakımından, ülkemizin gösterdiği 
bu gelişmelerin sürdürülmesi ve muha-
taplarımızca da paylaşılması son derece 
önemlidir. 

Tıpkı insanlar gibi toplumlar ve yönetim-
ler de birbirlerini iyi tanımalı, iyi anlamalı-
dır. Türkiye, giderek önemi ve değeri artan 
bu hassasiyet yaklaşımını önüne çıkan en-
gelleri mazeret göstermeden sürdürmekte 
kararlıdır. Zaman zaman aynı yaklaşımın, 
aynı hassasiyetin bize karşı aynı dikkatle 
gösterilmediğini görüyor ve hayal kırıklı-
ğına uğruyoruz. Ancak bu takdir hataları-
na bakarak gelecek için çizdiğimiz rotadan 
sapacak değiliz.

Türkiye, demokrasi ve barış ideallerine 
bağlı kalarak ilerlemekte, dünya ile iliş-
kilerinde doğru olanı yapma samimiye-
tinden asla taviz vermemekte kararlıdır. 
Türkiye, doğruda bütün zorluklara karşın 
ısrar ederek hedeflerine ulaşacaktır. Ge-
çen iki buçuk yıl içinde bu samimi duru-
şumuz sayesinde, bugüne kadar savunma 

pozisyonunda olduğumuz pek çok ulusla-
rarası meselede bugün söz sahibiyiz, tez 
sahibiyiz.

Bunlar samimi gayretlerimizin meyvesi-
dir, inşallah zaman içinde çok daha somut, 
çok daha parlak diplomatik neticelere de 
imza atacağız, bundan kimsenin şüphesi 
olmasın. Bugün bizi yeterince iyi anlama-
yanların anlaması çok yakındır. Elbet bize 
karşı sık sık takdir hatası yapanların uta-
nacağı zamanlar da gelecektir.

Değerli arkadaşlarım...

Bizler açık, samimi, halka dayanan ve hal-
ka güven duyan yeni bir siyaset üslubunun 
savunucularıyız. Bu üsluba ve siyaset yap-
ma anlayışına ayak uyduramayanlardan, 
konjonktürel fırsatları siyasi ranta dönüş-
türmeye çalışanlardan da farklıyız. Mille-
timiz bizim onlardan farkımızı bildiği için 
Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu bizim 
omuzlarına yüklemiştir. Aykırı gayretler 
bizim şevkimizi kırmayacak, halkımıza 
hizmet etme azmimizi azaltmayacaktır. 
Halkımız bu kabil davranışlarla ilgili 
olarak nihai değerlendirmesini yaptığı za-
man, gerçeği hep birlikte göreceğiz. 

Bugün konjonktürel gelişmeleri fırsat 
bilerek, Türkiye’nin bir bütün olarak 
duruşunu koruması gereken durumları 
sömürmeye kalkışanlar, Türkiye’yi siyasi 
felaketlere taşıyan zihniyetlerin mirasını 
kapışıyorlar. Bunun adı gaflettir, yaşanan-
lardan ders almamaktır. 3 Kasım 2002’de 
Türk siyasi hayatında taşlar yerinden 
oynamıştır ve siyasetin bu aşılmış ayak 
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oyunları bir daha asla sahiplerine fayda 
getirmeyecektir.

Türkiye çok önemli bir kavşağı dönerken 
kuru sıkı söylemlerle milletimizin dikka-
tini dağıtmaya kalkışanlar tarih önünde 
bunun hesabını veremezler. Türkiye artık 
yerinde saymayı kar saymayan bir anlayış 
tarafından yönetilmektedir. En başta söy-
lediğimiz gibi önümüzde uzun ince bir yol 
var; elbette önümüze engeller, maniler çı-
kacaktır, çıkarılacaktır. Ancak biz bunları 
aşacağız, milletimizin asaletine, tarihimi-
zin safiyetine halel getirmeden hedefleri-
mize ulaşacağız.

Eski alışkanlıklarını yeniden siyaset sah-
nesine taşımak isteyenler, toplumsal sinir 
uçlarından menfaat siyaseti üretmeye 
kalkışanlar Türkiye’de artık hiçbir şeyin 
eskisi gibi olmadığını er geç anlayacaklar. 
Biz siyaseti önümüze çıkacak problemleri, 
dertleri, krizleri aşmanın bir yolu olarak 
görüyoruz, birileri kriz çıkarmanın, dert 
açmanın vasıtası olarak görüyorlar. Ancak 
şunu bilsinler ki milletimiz de bu millet 
için çalışıp çabalayanla, kendi siyaseti için 
menfaat hesabı yapanları çok iyi ayırt et-
mektedir.

Sizlerden geleceğe bakmanızı, Türkiye’yi 
geleceğine taşıyacak güzergahtan ayrılma-
manızı rica ediyorum. Bu ülkede ağız dala-
şını siyasi söylem zannedenler her zaman 
oldu, siz AK siyasetin temsilcileri olarak 
onlara uzak, millete yakın olmakla mükel-
lefsiniz. Sizlere bütün samimiyetimle ina-
nıyor, güveniyorum. Hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlarım… saygıdeğer misafir-
ler… basınımızın değerli temsilcileri… He-
pinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Yoğun bir haftayı daha geride bıraktık. 
Son bir hafta içinde Moskova, Budapeşte 
ve Varşova’da katıldığımız zirveler dışında 

Bolu’daki temel atma töreni, Şanlıurfa’da 
1. Gap İş ve Yatırım Forumu, Ankara’da 
Dünya Çiftçiler günü ile İl Başkanları top-
lantımızı yaptık. AK Parti hükümeti ile bir-
likte yaşanan dönüşüm süreci, Türkiye’nin 
tarihi, yapısal pek çok meselesinin çözümü 
için ciddi bir dinamik oluşturmaktadır.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 18 Mayıs 2005 
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Türkiye’nin çözüm bekleyen pratik hayati 
meseleleri var. Aslolan siyasetin çözüm 
zemini olarak varlığını güçlü bir şekilde 
koruması ve ülkeyi sahiplenmesidir. Zira 
demokratik siyaset, çözümlerin tek ve ger-
çek zeminidir. AK Parti ve hükümetimizin 
temel sorumluluğu, bu siyaseti savunmak-
tır. Aslında bu, sadece bizim sorumluluğu-
muz da değildir. Türkiye’de demokratik 
süreçlerin sağlıklı olarak işletilmesinden 
yana olan, dayatma çözümleri tasvip et-
meyen, toplumsal müzakereyi esas alan 
herkes sahici, demokratik siyaseti savun-
makla mükelleftir.

Hepimizin malumudur ki, geçmişte dar çı-
kar siyasetinden nemalanarak güç kazan-
mış olan belli gruplar, toplumsal taleplere 
dayanan demokratik siyasetin sonuçların-
dan rahatsızdırlar. Bu rahatsızlıklarından 
dolayı, Türkiye’nin demokratik süreçler 
içinde toplumsal müzakereye dayalı ola-
rak çözülebilecek bazı meselelerini, siya-
seti güdükleştirmenin bir aracı, vesilesi 
haline getirmek istemektedirler. Bugün 
siyasetin merkezini yeniden dizayn etme 
arzusuyla ortalıkta boyalı imajlarıyla dola-
şanların asıl maksatları, toplumla bütün-
leşen, toplumsal merkezden kuvvet alan 
demokratik siyaseti aşındırmaktır.

Açıkça söylüyorum, kimse bu tür he-
veslere kapılmasın. Kimse kendini bu 
milletin, bu ülkenin üzerinde görmesin. 
Bundan önce olduğu gibi bundan son-
ra da siyasetin merkezini millet tayin 
edecektir. Siyasetin merkezi, milletin de-
ğerleridir, milletin talepleridir. AK Parti, 
muhafazakâr-demokrat kimliği ile top-

lumla, toplumsal merkezle bütünleşmiş ve 
milletten aldığı güç ile Türkiye’nin ufkunu 
genişletmiştir.

Toplumun siyasetteki rolünü yeniden fi-
güran seviyesine indirme arzusundakilere, 
Türkiye’nin herhangi ciddi bir meselesi hak-
kında üç beş cümleye sahip olmayanlara bu 
milletin pirim vereceğini zannetmek, ancak 
safdillikle izah edilebilir. Türkiye’de siyaset, 
her alanda insanımızın önünü tıkayan prob-
lemlerin çözümlerini üretecek kalite ve an-
layışa adım adım ulaşmaktadır. Birilerinin 
kendilerini yenilemeye yanaşmamaları bu 
gerçeği değiştirmez. Kendilerini, düşüncele-
rini, ufuklarını yenileyemeyenler bu gidişle 
geride kalacak, ama bu millet demokrasiyle 
ilerlemeye devam edecektir.

Değerli arkadaşlarım...

Bu ülkenin elbette sıkıntıları, dertleri de 
var. Mesela problemleri yıllarca ertelen-
miş, ihmal edilmiş bir tarım kesimimiz 
var. Bu insanlar ürettikleriyle yaşayan, 
üretmekten başka çıkar yolu olmayan 
insanlarımızdır. Üreterek yaşamak, üret-
tiğiyle övünmek ve ürettiğiyle ayakta 
durabilmek son derece önemli bir mezi-
yettir. Bu insanlarımız, yani çiftçilerimiz 
bu rüyamızı gerçekleştirmek için alınteri 
döküyorlar. 

Bizler de bu kesimin sorunlarına Cumhu-
riyet tarihinin hiçbir döneminde olmadığı 
kadar özen gösteriyoruz. Aradığımız der-
mandır, günü kurtarma peşinde, siyasi 
rant peşinde değiliz. Biz tarımdan ekme-
ğini kazanan cefakar insanlarımız için ka-
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lıcı çözümler üretme derdindeyiz. Hiçbir 
zaman siyasi heveslerimizin esiri olmadık, 
olmayacağız. Hiçbir kesimi kandırmadık, 
kandırmayacağız. Akılcı, doğru ve etkin 
politikalar üreterek bu kesimin sorunları-
nı çözeceğiz.

Değerli arkadaşlar...

En fazla bir kuşak geçmişe gidersek, he-
pimizin toprakla bir bağımızın olduğunu 
görürüz. Biz toprağı seven, toprakla haşır 
neşir olmuş bir milletiz. Köklerimizi, bağ-
larımızı orada ararız, dolayısıyla geleceği-
mizin işaretleri de orada filizlenmektedir. 
İktidara geldiğimizde, karşımızda itibarı 
yıpratılmış, ekonomi içinde kara delik 
diye nitelendirilen bir Türk tarımı ve Türk 
çiftçisi bulduk. Sizler de hatırlarsınız; bu 
ülkede çiftçimizi, köylümüzü hor görmek 
bir zamanlar moda haline gelmişti. 

Ama Türkiye’de, hamdolsun ki gerçekleri 
görebilen, halkını iyi anlayan, üretene 
değer veren bir iktidar iş başındadır. 
Hükümet olarak tarımın ve dolayısıyla 
çiftçimizin önümüzdeki yüzyılda stratejik 
değerinin ve öneminin giderek artacağı 
kanaatini taşıyoruz. Modern teknikler kul-
lanarak etkin tarımsal üretim gerçekleş-
tirilen bir tarım sektörü ortaya çıkarmak 
hükümetimizin temel hedefi ve görevleri 
arasındadır. 

Türk çiftçisini ekonomimiz içinde vazge-
çilmez önemde bir aktör olarak görüyoruz. 
Tarım, Türk toplumu için bir değerdir, 
Türk ekonomisi için de katma değer üre-
ten bir büyük kalkınma aracıdır. Dolayı-

sıyla diyorum ki, Türk çiftçisi Türk ekono-
misinin “hayırlı evladıdır”, bu insanlara 
gönül borcumuz vardır, bunu ödeme azmi 
ve kararlılığı içindeyiz.

Değerli arkadaşlar...

Avrupa Birliği üyeliği hedefine adım adım 
ilerlemekte olan Türkiye’de tarım sektö-
rünün de kendini yenilemesi şarttır. Bu 
çerçevede hükümet olarak Türk tarımının 
dertlerine çare bulmak, çağdaş bir tarım 
düzenine geçmek için önümüze somut 
hedefler koyduk. Yüksek Planlama Kuru-
lumuz 2006-2010 arasındaki dönemi kap-
sayan bir Tarım Stratejisi Belgesi hazırladı. 

Bu tarımımız için bir ilk adımdır, artık 
geleceğe dönük bir planımız ve programı-
mız var. Buna ilave olarak inşallah bu yıl 
Tarım Çerçeve Kanunu’nu da çıkararak 
bu planlarımızın altyapısını da hazırlamış 
olacağız. Bakınız Türkiye merhale merha-
le yeni bir tarım dönemini başlatacaktır. 
Uluslararası şartlara uygun, rekabete açık, 
iyi organize olabilen, sürdürülebilir bir 
tarım düzenine geçmek konusunda son 
derece kararlıyız.

Bu planlamaları başarıyla hayata geçirme-
miz, sadece tarım sektörümüz için değil, 
ekonomimizin bütünü için de hayati öne-
me sahiptir. Çünkü nüfusumuzun yarıya 
yakını halen tarım sektöründen geçimini 
sağlamaktadır. Onun için kaybedecek hiç 
vaktimiz yok, önümüzdeki dönem ülke-
miz için, tarımımız için son derece kritik 
bir dönemdir.
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Değerli milletvekilleri…

Bundan böyle tarım politikalarını belir-
lerken ve uygularken popülist yaklaşım-
larda bulunmak, adeta siyasi menfaatleri 
memleket menfaatlerinin önüne koyarak 
hareket etmek lüksümüz yoktur. Türkiye 
bütün bireyleriyle sağduyu ve dikkati el-
den bırakmaması gereken bir kavşağa gel-
miştir. Bugün zamanımızı, kaynaklarımızı, 
enerjimizi suistimal ederek, geleceğimizi 
kaybetmeyi göze alamayız. Her kuruşun 
hesabını iyi yapmak, bu hesabı yaparken 
de resmin tamamını görmeyi asla ihmal 
etmemek durumundayız.

Bakınız bir karar alarak Doğrudan Gelir 
Desteği uygulamasından aşamalı olarak 
vazgeçiyoruz. Destekleme bütçesinin 
yüzde 80’lik kısmını oluşturan ve görül-
düğü üzere fonksiyonel olmaktan giderek 
uzaklaşan bu desteğin oranı bu yıl yüzde 
55’e, gelecek yıl da yüzde 45’e kadar düşü-
rülecektir. Buradan arttırdığımız kaynakla 
daha fonksiyonel, daha verimli, daha doğ-
ru olduğuna inandığımız Kırsal Kalkınma, 
Ürün Sigortası, Çevresel Amaçlı Tarımsal 
Alanların Korunması gibi yeni destek ve 
ödeme sistemleri geliştiriyoruz. İnanı-
yorum ki bu yeni anlayışla desteklenen 
tarımımız için 2005 yılı yeni ve parlak bir 
dönemin başlangıç yılı olacaktır.

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi  son bir  hafta içinde 
Macaristan’a ve Polonya’ya iki önemli 
ziyaretimiz oldu. Bu iki ülke 17 Aralık ön-
cesi bize tam destek veren ülkeler olması 

bakımından önemli olduğu gibi özellikle 
Varşova’daki Avrupa Konseyi 3. Zirvesin-
de yoğun ve önemli bir diplomasi trafiği 
yaşadık. Bir kez daha Türkiye’nin tezlerini 
ve önemini 25’i AB üyesi olan 46 ülkeye en 
üst düzeyde anlatma imkanı bulduk. 

Türkiye’nin Avrupa’nın neresinde oldu-
ğunu unutanlara özellikle hatırlatmak 
isteriz ki, Türkiye kuruluşundan beri 
50 yılı aşkın bir zamandır Avrupa Kon-
seyinin aktif, güçlü üyelerinden biridir. 
Zirvede, Letonya, Gürcistan ve Azerbay-
can Cumhurbaşkanları, Yunanistan ve 
Polonya Başbakanı ile Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi Başkanları ile yap-
tığımız ikili görüşmelerin dışında diğer 
bir çok devlet başkanı ve başbakanlarla 
da ikili temaslarımız oldu. 

Kuruluşundan beri sadece 3. kez toplanan 
bu önemli zirvenin sonuç bildirisinde 
bildiğiniz gibi demokrasi, hukukun üstün-
lüğü, insan hakları alanlarında gösterilen 
ortak duyarlılığın yanı sıra, teröre karşı 
ortak mücadele almada Türkiye’nin ağır-
lığını hissettirmesiyle önemli bir karara 
ve bir ilke imza atılmıştır. Zirvenin sonuç 
bildirgesinde şu ifadelerin yer almasına 
yaptığımız katkı Avrupa’nın geleceği açı-
sından olduğu kadar dünya barışına katkı 
açısından da son derece anlamlıdır. Şu 
ifadeler sonuç bildirgesiyle kayıt altına 
alınmıştır: 

“İslam düşmanlığı ve anti-semitizm dahil 
her türlü hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığı şid-
detle kınıyoruz. Avrupa konseyinde bun-
ları önlemek ve ortadan kaldırmak için 
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kurallar ve etkili mekanizmalar geliştirme 
kararlılığımızı teyid ediyoruz.” 

Evet, bütün mesele dünyaya açık bir zi-
hinle açık yüreklilikle tartışmak ve konuş-
maktır. Bütün mesele asil ve vakur bir du-
ruştur. Meselelere hakim olarak ülkenizin, 
halkınızın gücünü arkanızda hissederek 
diyalog kurmaktır. Biz, başkalarının gün-
demleriyle değil, kendi gündemlerimizle, 
aktif diplomasimizle ülkemizin tezlerini, 
dünyaya bakışımızı, insanlığın ortak so-
runlarını konuşuyoruz, konuşmaya da de-
vam edeceğiz. Çünkü Türkiye’ye yakışan, 
Türkiye’nin büyüklüğüne uygun düşen 
budur.

Bakınız, Perşembe günü Irak Başbaka-
nının yurt dışına yapacağı ilk seyahatte 
Ankara’da ağırlayacağız. Bizim iddiamız, 
Türkiye’nin bölgesel barışa, demokrasinin 
gelişmesine, barış ve huzur ortamının 
derinleşmesine en üst düzeyde katkıda bu-
lunmaktır. Bunu istisnasız bütün komşula-
rımız için yapmak azmindeyiz. Türkiye’yi 
geleceğe taşıyacak olan bu sağlam iradedir.

Değerli arkadaşlar…

Bu hafta bildiğiniz gibi 19 Mayıs Gençlik 
ve Spor haftası. Bütün muradımız, bütün 
çabamız gençliğimize layık bir gelecek ha-
zırlamaktır. Cumhuriyetimizi değerleriyle, 
kazanımlarıyla yükseltmek; gençlerimizin 
umutlarını yeşertmekle, barış ve huzur or-
tamını derinleştirmekle, hukukun üstün-
lüğünü herkese hissettirmekle, gençlere 
kendilerinden emin olacakları, özgüvenle 
sahiplenecekleri bir ülke bırakmakla 

mümkündür. Bunu Allah’ın izniyle başa-
racağız. Bu ülkenin evlatları geleceklerine 
güvenle bakacaklardır. Bütün arzumuz bu 
ülkenin annelerinin, babalarının yaşanan 
zorlukları unutarak çocuklarının mürüv-
vetini görmeleridir. 

19 Mayıs Geçlik bayramınızı şimdiden 
sevgiyle, coşkuyla kutluyorum. Bu duy-
guyla, bu umutla sözlerime son verirken 
bütün gençlerimizin yarın kutlayaca-
ğımız bayramlarını gönülden kutluyor, 
onlara çok güvendiğimizi, onlarla çok 
gururlandığımızı burada bir kere daha 
ifade ediyorum. Hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. 
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Sevgili gençler... Hepinizi sevgiyle, mu-
habbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında 
ülkemin bütün gençlerin, bütün evlat-
larını sevgiyle selamlıyorum. Siz sevgili 
gençlerle birlikte ecdadımızın ruhaniyeti-
ni, özellikle Osman Gazi’yi, Orhan gazi’yi, 
Emir Sultan Hazretlerini hürmetle selam-

lıyorum. Bursa ki, o ulu ruhlarla, o büyük 
çınarlarla kalplerimizde çok özel, çok an-
lamlı bir merkezdir. Bu kalp merkezimizde 
sizlerle birlikte olmaktan, sizlerin arasında 
olmaktan, heyecanınızla tazelenmekten 
büyük mutluluk duyduğumu bilmenizi 
istiyorum.

AK Parti Gençlik Şöleni 

Bursa | 18 Mayıs 2005 
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Sizlerin gözlerinizdeki ışıltı, hayalini 
kurduğum aydınlık Türkiye’nin ışığıdır, 
müjdecisidir. Çok değil, bundan iki buçuk 
yıl önce büyük derdimizi, büyük davamızı 
anlatmak için Anadolu yollarına düştüğü-
müzde “umutlar yeniden yeşerecek” de-
miştik. İşte o günler gelmiştir ve o yılların 
gölgelediği umutlar baştanbaşa yeşermeye 
başlamıştır. 

Bugün Türkiye’nin itibarı her zamankin-
den daha çok yükselmiş, bütün vatan-
daşlarımızın özgüveni artmıştır. Allah’a 
şükürler olsun ki, bugün açık bir alınla ül-
kemin gençlerinin huzurundayım. Allah’a 
hamdolsun ki, ülkemin gençleriyle aynı 
yöne bakan, heyecan dolu, aşk dolu bir 
kadro iş başındadır. Sizlerle bu heyecanı-
mız büyüyecek, bu aşkımız, bu sevdamız 
her gün yeniden tazelenecektir. 

Sevgili gençler…

Bütün konuşmalarımda üzerinde en çok 
durduğum, en çok ihtiyaç duyduğumuz 
şey özgüvendir. Bütün başarının sırrı öz-
güvenden geçiyor. Özgüven sahibi olmak, 
özü korumakla, kendini gerçekleştirmek-
le, yüreğini doldurmakla, ilimle, irfanla, 
ahlakla, erdemle, toplumsal sorumlulukla, 
ülkesinin değerleriyle barışık olmakla 
mümkündür. Ve özgüven sahibi olmak, 
doğu terkipler kurmakla, doğru analizler 
yapmakla, sorgulamakla, hakkı teslim 
etmekle, haklıdan yana olmakla, ona güç 
vermekle mümkündür. Biz gençliğimizi 
böyle görüyoruz, böyle görmek istiyoruz. 
Hayatın tabii seyri içinde sizler zaten her 
şeyi sorguluyorsunuz ve zaten hakkaniyet 

sahibi gençler olarak doğrulara, hakikate 
güç veriyorsunuz. 

Sevgili gençler… 

Lütfen, hiçbir zaman zihinlerinizi kolay 
reçetelere, sloganlara teslim etmeyin. 
Geçmişte bilgiye ulaşmak şimdiki kadar 
kolay olmadığından gençler için hazır 
reçeteler, kolay sloganlar üretiliyordu. Bi-
lesiniz ki, o standart şablonların bu ülke-
ye faturası çok ağır oldu. Kamplaşmalar, 
kutuplaşmalar sonucu aynı bahçede, aynı 
amfide, aynı okul sıralarında sevgiyle 
muhabbetle konuşulacak meseleler kavga 
nedeni sayıldı. 

Türkiye’de sağduyunun, aklı selimin sesi-
nin duyulmadığı günler yaşadık. Sizlerden 
ricam, bu ülkenin bütün meselelerini 
hakkaniyetle tartarak, ölçerek sahiplen-
menizdir. Türkiye’nin hiçbir meselesi sizin 
ilgi alanınızın dışında olmasın. Siyasetten 
ekonomiye, sanattan felsefeye dünya-
nın neresinde olduğumuza bakmanızı, 
hayatın bütün alanlarıyla ilgilenmenizi 
rica ediyorum. Siyasetle ilişkiniz hayatın 
kendisiyle, dünyanın gidiş istikametiyle, 
ülkenin meseleleriyle, kendi geleceğinizle 
ilgilenmenizdir. 

Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kürsü-
sünde hangi heyecanla ülkemin meselele-
rini konuşuyorsam sizlerle daha güçlü bir 
heyecanla aynı meseleleri konuşuyorum. 
Dünyanın hangi merkezinde Türkiye’nin 
tezlerini, imkanlarını anlatırsam anlata-
yım bilesiniz ki aklımda en çok ülkemin 
gençlerinin geleceği var. Cumhuriyetimi-
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zin kurucusu tarafından emanet edildiği 
gençliğin geleceği Türkiye’nin geleceğidir.

Sevgili genç kardeşlerim…

Dünyanın neresinden bakılırsa bakılsın 
Türkiye artık eski Türkiye değildir. Türki-
ye artık geleceğe umutla, güvenle, heye-
canla bakabilen bir ülke haline gelmiştir. 
Umutsuzluk gitmiş umut gelmiştir. Atalet 
gitmiş heyecan gelmiştir. Türkiye bugün, 
yaşanan ekonomik sıkıntılardan kurtul-
muş, siyasetine yeniden seviye kazandır-
mış, demokratik standartlarını yükseltmiş 
bir ülkedir. Göreve geldiğimiz ilk günden 
beri bu hedeflere ulaşmak için büyük bir 
çaba sarf ettik. 

Türkiye’yi bugün geldiği bu noktadan daha 
ileriye taşımak için sizin enerjinize, yete-
neklerinize, dinamizminize ihtiyacımız 
var. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum 
ki; hızla değişmekte olan dünya ile rekabet 
edecek bilgiye, birikime, donanıma sahip 
olma mücadelesini kazanamazsanız, bu 
ülke gelecekte yeniden sıkıntıya düşecek-
tir. Geleceğin Türkiye’sini yönlendirecek 
olan siyaset adamları, ekonomistler, kültür 
ve sanat insanları, bilim adamları ve her 
türlü konunun uzmanları sizin aranızdan 
çıkacak. Sadece kamuda görev alacaklar 
değil özel sektörde kendi işini kuracak, 
dünyaya açılacak, ticaret erbabı, sanayici, 
yatırımcılar da sizlerin arasında çıkacak. 

Bizde yüzyıllardır okuyan gençlere devlet 
kapısı yegane kurtuluş kapısı olarak göste-
rilmiştir ama, çağımızın gerçeği bu değil-
dir. Bu yüzden geleceğin dünyasında hak 

ettiğiniz yeri almanızın yolu olarak özel 
sektörde başarılı olmayı önemsiyor ve bu 
yolu işaret ediyoruz. Bu gerçeği iyice belle-
mek ve bu hedef doğrultusunda kendi ha-
yat perspektifinizi oluşturmak boynunu-
zun borcudur. Bizi, anne ve babalarınızı, 
öğretmenlerinizi ileride hayata bağlayacak 
olan şey, siz gençlerin başarılarını, mürüv-
vetlerini görmek olacaktır.

Sevgili gençler…

Bu ülkenin Başbakanı olarak, yaptı-
ğım neredeyse her konuşmada sürekli 
Türkiye’nin güçlü, müreffeh, aydınlık ya-
rınlarına vurgu yapıyorum. Biliyorum ki, 
yüce milletim de ülkemiz adına, geleceği-
miz adına benimle aynı umudu taşımakta, 
aynı hayali paylaşmaktadır. İşte sizler, 
hayalini kurduğumuz o güzel geleceğin 
birer nişanesi, onurlu habercileri olarak 
karşımızdasınız. Memleket meseleleriyle 
ilgilenin, sorunların çözümü için bizlerle 
birlikte kafa yorun. Kalkınmamıza ve sos-
yal standartlarımızın yükselmesine proje-
lerinizle destek olun.

Bütünlük içinde, sevgiyle, kardeşlikle, mu-
habbetle, dostlukla bu ülkenin geleceğini 
sizler kuracaksınız. Üzerinizdeki haklara 
dikkat edin. Anne ve babalarınızın, aile 
büyüklerinizin en büyük muradı hayırlı 
bir evlat yetiştirmektir. Dünyada bundan 
daha güzel bir duygu, daha anlamlı bir şey 
yoktur. Allah’ın izniyle sizler de o günleri 
yaşayacaksınız. Bu yüce ülkeye, bu yüce 
millete borcunuzu yarınlarımıza sahip çı-
karak ödeyin.
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Sevgili gençler…

Siyasete çok genç yaşlarda girdiğim için 
gençlerle konuşmak, gençleri dinlemek 
benim için zevklerin en büyüğüdür. Genç 
insanların en büyük meselesi, büyüklerin 
onları dinlemesidir, doğru anlamasıdır. 
Sizi doğru anlayan, sizi dinleyen bir ikti-
dar iş başındadır. Sizin güvenliğinizi, sizin 
istikbalinizi her şeyden çok önemsiyoruz. 
Lütfen sizler de kendi geleceğinize dikkat-
le, özenle sahip çıkınız. Mahallenize sahip 
çıkın, sokaklarınıza sahip çıkın, şehirleri-
nize sahip çıkın, okullarınıza sahip çıkın, 
ülkenize sahip çıkın.

Bu ülke sizin. Bu vatan sizin. Bu bayrak 
sizin. Bu istiklal sizin. Bu toprakların ru-
huna sahip çıkın. Mukaddes değerlerinize, 
aile bağlarınıza sahip çıkın. Zaman ve 
mekan şuuruyla ülkemizi sahiplenin. Gü-
nünü gün eden, yarınlara sırtını, dünyayı 
umursamayan gençler yerine sorumlu-
luklarının bilincinde olan, heyecanlarını 
aklıyla, irfanıyla ülkesinin, insanlığın 
hizmetine sunan gençlerle geleceğe yü-
rüyeceğiz. Gelecek sizlerin sayesinde çok 
daha aydınlık olacaktır. Hepinizi sevgiyle 
muhabbetle selamlıyorum. AK Parti Genç-
lik kollarını bu heyecan verici şölenden 
dolayı tebrik ediyorum. Ülkemizin bütün 
gençlerinin 19 Mayıs Gençlik bayramları-
nı tebrik ediyorum. 
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Değerli arkadaşlar… Hepinizi sevgiyle say-
gıyla selamlıyorum.

Türkiye, kendi istikametinde kendi dina-
mikleriyle bölgesel ağırlığını ve nüfuzunu 
artıran bir ülke olma yolunda ilerliyor. İç 
ve dış gelişmelere bakarak dile getirdiği-
miz bu iyimserlik tablosu, zemini olma-
yan bir iyimserlik değil, gerçek verilerle 
güçlenen bir iyimserliktir. Kuşkusuz, tabii 
seyri içinde hayatın değişen yüzü yeni 
durumlar, öngörülmemiş olaylar çıkarıyor 
karşımıza. Olaylar, yeni durumlar ne olur-
sa olsun eğer duruşunuz, istikametiniz 
sağlam ise olayların akışı ve yönü sizin 
istikametinizi belirlemiyor, aksine sizin 
istikametiniz olayların rengini belirliyor.

Bakınız iktidara geldiğimiz günden bu yana 
çok ama, çok büyük sınavlardan geçtik. 
Allah’a şükürler olsun hiçbir sınavdan mille-
timizin başını önüne eğdirecek, bizi mahcup 
edecek bir sonuçla çıkmadık. Yaptığımız 
işlerin tamamı bereketlendi. Bir noktaya ba-
husus dikkatlerinizi rica ediyorum. 

Kuşkusuz insanız, kusurdan münezzeh, 
masum yaratıklar değiliz. Bize düşen doğru 

istikamet üzere olmak ve çalışmaktır. Bize 
düşen, milletimizle aynı kalp atışlarına, 
aynı hissiyata sahip olmaktır. İnanın hesap-
lara sığmayan, grafiklere yansımayan başa-
rılar da var. Yeter ki, sabırla, azimle, arzuyla 
çalışınız. Yeter ki, size şahitlik edecek olan 
toplumun itibarı, saygınlığı, mutluluğu, 
memnuniyeti her şeyden önemli olsun. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye’ye sonuna kadar güvenerek yola 
çıkmış bir kadroyuz. Türkiye’nin dinamiz-
mini, heyecanını, gücünü gerek yurt için-
deki gerek yurt dışındaki seyahatlerimizde 
müşahhas biçimde görüyoruz. Bu heyecan, 
bu dinamizm, bu güç hükümetimizin ve 
partimizin heyecanını da sürekli büyüt-
mektedir. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim 
ki, AK Parti’nin belki de en büyük başarısı 
Türkiye’nin kırılan şevkini tamir etmesi, 
milletin psikolojisine sinen karamsarlığı 
dağıtması ve umudu harekete geçirmesidir.

Yerleşiklik kazanan istikrar zemininde, 
Türkiye artık geleceğe güvenle bakmakta, 
milletin özgüveni psikolojik bir üstün-
lüğe dönüşmektedir. Milletin özgüveni, 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 24 Mayıs 2005 
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Türkiye’nin kendi tercihleri istikametinde 
kararlılıkla yürümesi bakımından büyük 
önem arz etmektedir. Bu çerçevede, yolu-
muza çıkan arızi engelleri de demokratik 
süreçler içinde siyasetin gücüyle ortadan 
kaldırmak kolaylaşmaktadır.

Bazı çevreler, arızi durumları gerekçe gös-
tererek ve hep bu arızi durumlar üzerine 
odaklanarak Türkiye’nin temel tercihleri-
ni zaafa uğratmayı arzu ediyor olabilirler. 
Bugünlerde Avrupa Birliği çerçevesinde 
yürüyen tartışmaların bir kısmı bu arzu-
nun tipik bir örneğini oluşturmaktadır. 
Avrupa Birliği sürecinde karşılaştığımız, 
muhtemelen bundan sonra da karşılaşa-
bileceğimiz belli durumlar, tam üyelik 
tercihimizi sürekli tartışma gündeminde 
tutmamıza yol açmamalıdır.

Avrupa Birliği’ne tam üyelik toplumuyla, 
devletiyle Türkiye’nin temel tercihlerinden 
biridir. Türkiye bu tercihi yaptığında uzun 
bir yolculuğa çıktığının şuurundaydı. Bu 
uzun yolculukta Türkiye, önemli bir mesafe 
kat etmiş ve kararlı duruşuyla iyi bir nokta-
ya gelmiştir. 3 Ekim 2005 tarihi itibariyle 
da müzakere süreci resmen başlayacaktır.

Müzakere süreci, Türkiye’nin geniş bir 
perspektif içinde kendini yeniden okuma-
sına ve belli eksiklerini gidermesine kar-
şılık gelecektir. Tabii ki, bu süreçte sorun 
olarak nitelendirebileceğimiz durumlarla 
karşılaşmamız muhtemeldir. Ancak bunlar, 
Türkiye’nin temel tercihini, yani AB’ye tam 
üyelik hedefini asla zaafa uğratmayacaktır.

Siyaset, bu tür sorunları çözmenin ana 
vasıtasıdır. Siyaset, bütün ihtimallere 
açık bir sorun çözme sanatı olarak, temel 
tercihlerimize ulaşmamızın da yolunu 
açacaktır. Eğer her sorunda temel tercih-
lerimizin doğruluğunu yeniden tartışacak 
isek, zaten siyasete gerek yoktur. İşte si-
yaset, temel tercihlerimize, hedeflerimize 
yürürken karşılaşacağımız problemleri çö-
zebildiğimiz ölçüde kıymetli bir faaliyettir.

AB’ye tam üyelik temel tercihlerinden biri-
dir. Ve Türkiye siyaseti, bu süreçte ortaya çık-
ması muhtemel arızi durumların üstesinden 
gelebilecek özgüvene ve kabiliyete sahiptir. 
Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 

Değerli arkadaşlar…

Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi asl 
olan istikametinizdir, kendinize güven-
dir, milletinizle aynı yöne bakmaktır. 
Türkiye’nin dünya ile ilişkileri bu zemin 
üzerinde ilerliyor. Bakınız düne kadar 
Türkiye’nin Irak politikası olup olmadığını 
sorgulayanlar Irak Başbakanı yurt dışına 
yaptığı ilk seyahatini Ankara’ya yaptığında 
acaba bu ziyareti nasıl yorumladılar. Keza 
Filistin Devlet Başbakanı Abbas ilk ziyare-
tini Ankara’ya yaptığında aynı çevrelerin 
ne düşündüklerini öğrenemedik.

Değerli arkadaşlar… 

Bugün biraz da Türk çiftçisinin beklediği 
tarım ve hububat konusuna biraz dikkat 
çekmek istiyorum. Artık kamunun piya-
sayı düzenleme görevinin yüklü görev 
zararları ve finansman maliyeti ile sürdü-
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rülmesi anlayışını kabul etmiyoruz. Bu 
toplumun bir kesiminden haksızca alıp 
diğer bir kesime farklı gerekçelerle verme 
mantığı geçmişte kalmıştır.

Geçmişte sadece fiyat alım politikaları ve 
görev zararı uygulamaları ile gündeme ge-
len ve çiftçimizi sürekli politikacılara bağlı 
ve finansman yükü ile karşı karşıya getiren 
bu ilkel yöntem tarihin karanlık sayfalarına 
gömülmüştür. Bu yıl hububatta geçen yıl ol-
duğu gibi verimde ve kalitede bereketli bir 
hasat sezonu bekliyoruz. Çünkü hükümeti-
niz 3 yıldır, Cumhuriyet tarihinin en büyük 
sertifikalı tohumluk kullanımını 240 bin 
ton olarak gerçekleştirmiştir. 

Ayrıca bu süre içerisinde sürdürdüğümüz 
süne mücadelesinin sonucu olarak da; yıl-
lık bir milyon tonun üzerinde kaliteli buğ-
day ithalatı yapan ülkemiz artık buğday 
ithal etmemektedir. Bu da yetmemiş, ül-
kemiz dünya un ihracat ticaretinde ikinci 
sıraya oturmuştur. Bundan sonra Türkiye 
buğday ithal eden değil, dünyaya kaliteli 
buğday ve ürünlerini ihracat eden bir ülke 
olacaktır. Hedefimiz bulunduğumuz coğ-
rafyayı dünyada hububat üssü konumuna 
getirmektir. İnşallah önümüzde üreticile-
rimizi ve ihracatçılarımızı ve elbette Türk 
halkını mutlu edecek bir gelecek var.

Bu yıl, Toprak Mahsulleri Ofisi oluşmuş pi-
yasa normları üzerinden alım yapacaktır. 
Bu konuda piyasa düzenleme fonksiyonu-
nu etkin bir şekilde kullanacak, hububat 
alımlarını bu yönde gerçekleştirecektir. Bu 
yıl, 10 tona kadar olan alımlarda çiftçimize 
peşin ödeme yapılacaktır. Her çiftçiden 

maksimum alım 30 tondur. 10 tonu peşin 
ödenecek, kalan kısmın bedeli ise 30 gün 
vadeli olacaktır.

Geçen yıl ilk kez uygulamaya başladığı-
mız; Uzak mesafelerden ofis alım merkez-
lerine gelmek zorunda kalan üreticilerin 
mağduriyetini gidermek için ilave nakli-
ye bedeli bu yılda ek olarak ödenecektir. 
Geçen yıl ilk kez uygulamaya başladığı-
mız bir başka katkı da; Üreticilerimize 
istekleri halinde ürünlerini ücretsiz TMO 
silolarında depolama imkanı getirilmiştir 
Bu yıl ilk kez uygulamaya koyacağımız 
önemli bir icraatımız olacak. Ürün Sene-
di. Bunun anlamı şu; çiftçimiz, sanayici-
miz, tüccarımız Toprak Mahsulleri Ofisi 
silolarına koydukları ürünlerinin karşılı-
ğında alacakları Ürün Senedi ile banka-
lardan uygun şartlarda finansman temin 
edebilecekler. Ayrıca bu senet piyasada 
ciro edilebilecek ve finansman enstrüma-
nı olarak kullanılabilecektir. 

Böylece piyasada ciddi manada işlem hac-
mi oluşacak ve üretici aleyhine gelişebi-
lecek fiyat çekilmelerinin önüne geçilmiş 
olacaktır. En önemlisi; hükümet olarak her 
çiftçiye, kamu ve özel sektöre sattığı ürün 
için kilo başına 30 bin TL prim desteği 
veriyoruz. Böylece, diyelim ki, çiftçimiz 
birinci sınıf ekmelik buğdayını 350 bin li-
raya sattıysa, bunu belgelemesi halinde 30 
bin lira da prim alacaktır. 

Değerli arkadaşlar… 

Bu yıl bildiğiniz gibi çiftçilerimizin Doğru-
dan Gelir Desteği ödemelerini tek kalemde 
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ödeyeceğiz dedik ve Mayıs ayının ilk haf-
tasında ödemeleri tamamladık. Burada bir 
ölçü vermek istiyorum. Kilo başına ödedi-
ğimiz Doğrudan Gelir Desteği 40 bin TL 
şimdi buğday üreticilerimize kg. başına 30 
bin TL prim desteği veriyoruz. Böylece bu 
yıl çiftçimize 70 bin TL toplam destek ver-
miş oluyoruz. Bu; % 20 ile % 25 oranında 
maliyet, üretim desteği demektir.

Türkiye’de ortalama arazi büyüklüğü 60 
dekar ve bundan elde edilecek ürün ise 
10-15 ton arasındadır. Dolayısıyla biz bu 
politika ile Türkiye ortalamasındaki mağ-
dur olabilecek ve nakit ihtiyacı olan küçük 
çiftçilerimizin emeklerinin karşılığının 
tamamını piyasa şartlarında ödeyerek be-
raberinde özel prim desteği vererek, onları 
mağdur etmemeyi hedefliyoruz. 2004 yılı 
Eylül ayından beri buğday ithalatı yoktur, 
TMO stokları minimum seviyededir. Un ve 
makarna gibi İşlenmiş ürün ihracatında 
ciddi artışlar olmuştur. 

Ortaya koyduğumuz alım politikaları ile 
buğday artık bir yatırım ve ticaret aracı 
olacak; üreticinin, tüccarın, tüketicinin, ih-
racatçının ve sanayicinin yüzünü güldüre-
cektir. 2005 yılı hububat Politikamızdaki 
temel yaklaşım; üretimin sürdürülebilir-
liğini sağlamak, piyasa aktivitesini maksi-
mize etmek, haklı rekabet ortamı ve tüketi-
ciyi olumsuz etkilerden korumaktır. Artık, 
klasik görev zararı mantığından arınarak, 
kurum sübvansiyonu yerine sektörün süb-
vanse edilmesi ilkesini benimsedik. 

Bu meyanda Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 
ekonomik kurallar çerçevesinde çalış-

ması prensip olarak kabul edilmiş, ancak 
çiftçinin mağduriyetini ve gelir düzeyini 
yukarıya çekmek noktasında Hükümeti-
miz prim, destek uygulaması ile sektörün 
sürdürülebilirliğini sağlamak açısından 
irade koymuştur.

Değerli arkadaşlar… 

Hükümetimizin sorunları kökten çözme 
konusundaki iradesi ve kararlığının bir 
sonucu olarak bu gün Türk tarımında 
önemli bir noktaya geldik. Yıllardır “ tarım 
ülkesiyiz “ diyerek bizleri oyalayanlara sor-
mamız gerekiyor. 81 yıllık Cumhuriyeti-
mizin tarım kanunu nerede? Tohumculuk 
kanunu nerede? Çiftçimizi mağduriyetten 
kurtaracak tarım ürünleri sigortamız nere-
de? Hükümetimiz bu üç önemli konuyu da 
bu yıl inşallah çözüme kavuşturacak.

Bildiğiniz gibi Bakanlar kurulumuzun son 
toplantısında 60 muhtarımızın maaşları-
na yüzde 100 zam yaptığımızı da burada 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye’ye 
huzur dolu günler diliyor, hepinize saygı-
lar sunuyorum. 



241

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-2

Sevgili arkadaşlar... AK siyasetin değerli 
temsilcileri... Hepinizi en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum.

Milletimizin büyük teveccühüyle iktidar 
sorumluluğunu üstlendiğimiz günlerden 
bugünlere iki buçuk yılı aşkın bir zaman 

geçti. İnanıyorum ki bu süre zarfında 
ortaya koyduğu performansla AK Parti, 
milletimizin yüzünü ağartmış, geleceğini 
aydınlatmıştır. Bugün her bir insanımızın 
gönlünde güçlü, adil ve müreffeh bir Tür-
kiye umudu yaşamaktadır. Dünün karan-
lıkları geride kalmış, hayal kırıklıklarının 

AK Parti I. Bölge Teşkilat 
Toplantısı 

İstanbul | 29 Mayıs 2005 
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yerini geleceğin büyük Türkiye’sinin haya-
li almıştır. Bu tablo hepimiz için bir gurur 
ve mutluluk kaynağıdır. 

Ancak daha işin başındayız; milletimizin 
bize bağlanmış umutlarını, hayallerini, 
beklentilerini gerçeğe dönüştürmek için 
daha yapmamız gereken pek çok şey var. 
AK Parti siyasetinin temsilcileri olarak 
bizim en birinci hedefimiz, Türkiye’yi mil-
letimizin tek bir ferdinin bile geleceğinden 
ümidini kesmediği, kesmeyeceği bir ülke 
haline getirmektir. İşimizin kolay olma-
dığını hepimiz çok iyi bilmeliyiz. Ancak 
birilerinin yapmaya çalıştığı gibi geçen iki 
buçuk yıllık kısa zaman içinde milletimiz-
le gönül birliği ederek başardıklarımızın 
hafife alınmasına, önemsiz gösterilmesine 
de asla izin vermemeliyiz.

Neden izin vermemeliyiz, çünkü bu ülke-
nin insanları yıllar yılı hiçbir şey başara-
mayacaklarına, Türkiye’nin düğüm haline 
gelmiş kronik meselelerine asla çözüm 
getiremeyeceklerine inandırılmak istendi. 
Bugün geldiğimiz nokta, işte bu fikri sabi-
tin kırıldığı, milletimizin geleceğe yeniden 
umutla, heyecanla bakmaya başladığı 
noktadır. İşte bunun için son iki yıllık ba-
şarı tablosunu aklımızdan ve hatırımızdan 
çıkarmamamız gerekiyor.

Çünkü başarmayı, adımlarımızı ileriye at-
mayı, bu ülke için güzel hayaller beslemeyi 
biz bugün milletçe yeniden öğreniyoruz. 
Biz bugün 70 milyonluk bir ülke olarak 
kendimizi, büyük potansiyelimizi, üstün 
üretme karakterimizi, ilerleme aşkımızı 
yeniden keşfediyoruz.

Değerli arkadaşlar...

3 Kasım 2002 seçimlerinden önce millet 
kürsüsüne çıkıp bizim bu ülke için, bu mil-
let için güzel hayallerimiz var dediğimizde 
birileri bize güldüler. Onlara aldırmayıp 
kararlılıkla, vakarla, inançla yolumuza 
devam ettik. Milletimiz gönüllerimizdeki 
adil ve kalkınmış Türkiye hayaline en az 
bizim kadar büyük bir samimiyetle ina-
narak bu ülkeyi yönetme sorumluluğunu 
büyük bir teveccühle AK Parti’ye verdi. 
Bu millet bize sadece bu ülkeyi yönetme 
görevini vermedi, en kalbi, en samimi, en 
gayretkar şekilde desteğini de esirgemedi.

Bugün önümüzde yeni yeni ufuklar açılı-
yorsa, bunu her şeyden önce bu milletin 
büyük fedakarlığına, büyük kararlılığına 
ve olgunluğuna borçluyuz. Türkiye’de si-
yaset yapanların gözlerini ayırmamaları 
gereken odak, bu millet hissiyatının yönü 
olmalıdır. Maalesef siyaseti gargaraya ge-
tirme alışkanlığı içinde olanlar bir türlü 
bu zihinsel açıklığı, netliği yakalayamı-
yorlar. AK Parti olarak milletimizle ara-
mızda kurulan ünsiyet bağını çözemiyor, 
bundan kendileri için dersler çıkaramı-
yorlar. Bu yüzden son iki buçuk yıl içinde 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğini de 
bir türlü anlayamıyorlar.

Hatırlarsınız biz 3 Kasım öncesinde millet 
kürsülerinde enflasyon tek haneli rakam-
lara inecek derken, birileri bize gülüyor-
lardı. Biz bu ülke layık olduğu şekilde 
büyüyecek, kapanan kepenkler yeniden 
açılacak, fabrika dişlileri yeniden dönme-
ye başlayacak derken, yine gülüyorlardı. 
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Her alanda büyük bir değişim yaşanacak, 
demokrasimizin standardı yükselecek, 
kimsenin hakkı yenmeyecek, suistimaller 
duracak derken, onlar yine gülüyorlardı. 
Devlet yoksulun, düşkünün, muhtaç ola-
nın yanında olacak, şefkat elini her yere 
uzatacak derken, buna bile gülüyorlardı. 
Gidip Avrupa Birliği’nden müzakere tarihi 
alacağız derken, yine gülüyorlardı.

Şimdi görüyorsunuz milletimiz de onların 
haline, bu millet için bir güzel hayali, bir 
işe yarar fikri olmayanların düştüğü duru-
ma gülüyor. Allah hiç kimseyi bu milletin 
hissiyatının dışına düşürmesin.

Değerli arkadaşlarım...

Yeni bir geleceğe doğru ilerlerken, elbette 
Türkiye’yi adil ve kalkınmış geleceğine 
taşıyacak olan bir siyasi dile, anlayışa ve 
üsluba sahip olmamız her şeyden önce-
liklidir. Bunun için bu parti çatısı altında 
siyaset yapan, kendisini bu milletin yüzü-
nü güldürmek için başlattığımız bu büyük 
hizmet yarışının gönüllüsü sayan her 
bir insanımıza büyük ihtiyacımız vardır. 
Sizlerden kendinizi bu millet davasının 
sancaktarı olarak görmenizi ve bu milletin 
ne problemi, ne derdi varsa çözümü baş-
kalarından beklemeden elinizi taşın altına 
sokmanızı bekliyorum.

Bu milletin her alanda dinamik, dona-
nımlı, üretken siyasetçilere, hizmet sev-
dalılarına ihtiyacı var. Her bir insanımız 
siyasete katacağı renkler, çok boyutlu 
projeler, Türkiye’nin problemlerinin çö-
zümü noktasında önemli açılımlar ortaya 

koyabilir. Unutmayınız, AK Parti siyaseti 
“önce insan” şiarıyla kendini tarif eden bir 
siyasettir. Siyaset, hepimizden Türkiye’nin 
yeni doğmuş umutlarını, hayallerini, bek-
lentilerini büyütmemizi ve elde edilen 
kazanımları korumamızı bekliyor.

Ben bu ülkenin adil ve kalkınmış gelece-
ğine inanan her bir arkadaşıma sonuna 
kadar güveniyorum. AK Parti Türkiye’nin 
partisidir, milletimizin her bir ferdini aynı 
sevgi ve samimiyetle kucaklama hedefiyle 
yola çıkmıştır. Çok çalışacak, çok öğrene-
cek, çok gayret gösterecek, milletimizin 
bize gösterdiği teveccühe gölge düşmesine 
asla izin vermeyeceğiz. Ben bunu namus 
borcu biliyorum, her bir arkadaşım da 
öyle bilmelidir. Bu mukaddes millet dava-
sını onurla, gururla, sadakatle başımızın 
üstünde taşıyacak, Türkiye’yi layık olduğu 
medeniyet aydınlığıyla buluşturacağız. 
Allah yolumuzu açık etsin. Hepinize sevgi-
lerimi ve saygılarımı sunuyorum.
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Saygıdeğer belediye başkanlarımız… He-
pinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.

Sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mut-
luluğu ifade ederek sözlerime başlıyorum. 
Zira, sizlerle birlikte olmak bütün mille-
timle, bütün şehirlerimizle, ilçelerimizle, 
beldelerimizle birlikte olmaktır. AK Parti 
iktidarının, AK Parti siyasetinin ülkemize, 
insanımıza kazandırdıklarını, kazandıra-
caklarını en iyi sizler hissediyorsunuz.

AK Parti, 3 Kasım Genel Seçimlerinden 
sonra bir yıl gibi kısa bir zaman içinde 
Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Bir yıllık uygu-
lamalarımıza, iş görme biçimimize, üret-
tiğimiz siyasete, ülkeye kazandırdığımız 
itibara bakarak yüce gönüllü halkımız 28 
Mart seçimlerinde AK Parti’nin gücüne güç 
katarak Ak siyaseti şehirlerimizde, ilçeleri-
mizde, beldelerimizde de iktidar yaptı.

Bizler bu halka, bu ülkeye minnet borcu 
olan ve bu minnet borcunu hizmet ürete-
rek ödemek durumunda olan bir kadro-
yuz. Türkiye, uzun yıllar sonunda büyük 

güçlükleri, büyük zorlukları aşarak böyle 
bir siyasi kadroya ulaşabildi. AK Parti kim-
liği altında toplanan ve AK Parti’nin siyasi 
ilkelerini hayata geçiren bu kadro Allah’ın 
izniyle Türkiye’nin yüzünü ağartacak ye-
gane kadrodur.

Bizim birliğimiz milletin birliğidir. Bizim 
muhabbetimiz, hizmet aşkımız milletimi-
zin birliğinden besleniyor. Biz, 3 Kasım 
seçimlerini nasıl karşıladıysak 28 Mart 
seçimlerini de öyle karşıladık ve daha ilk 
cümlelerimizde bu ülkeye vefa borcumuzu 
ödeyeceğimize dair söz verdik. Yüzde 32 
olan oy oranımızı bir yıl içinde yüzde 42’ye 
yükselttiğimizde milletimize aynı sözleri 
verdik ve dedik ki, hiçbir AK Partili bu ülke-
nin hiçbir insanına karşı ayrımcılık yapma-
yacak. Şehirlerimiz gerçek anlamda şehir 
oluncaya kadar, ülkemiz baştanbaşa ma-
mur ve bayındır oluncaya kadar çalışacağız.

Bu aşkı, bu inancı, bu heyecanı korudu-
ğumuz içindir ki, ortaya koyduğumuz 
siyaset başarılı oldu. Ekonomi sıfır nokta-
sındaydı, umutlar tükenme noktasındaydı, 

Ilçe ve Ilk Kademe Belediye 
Başkanları Toplantısı

İstanbul | 4 Haziran 2005 
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Ankara’da siyasetin mecali kalmamıştı, si-
yasetin aktörleri toplumun içine çıkamaz, 
Ankara’dan Anadolu’ya adım atamaz hale 
gelmişti. Bütün o kasvetli, karanlık, siya-
setsiz, dirayetsiz günleri milletin AK Parti 
olarak yaktığı ışık bertaraf etti. 

Siz saygıdeğer Belediye Başkanları da bu 
dönemde bizimle birlikte milletin emane-
tini omuzladınız. Bu birlikteliğe hepinizin 
verdiğiniz önemi biliyorum. Bu birlikteli-
liğimizin mayası Türkiye’yi yeniden ihya 
ve inşa birlikteliğidir. Sizlerden ricam, sizi 
bulunduğunuz saygıdeğer makamlara ta-
şıyan vatandaşlarımızın emanetine sada-
katle sahip çıkmanızdır.

Belediye Başkanlarımızın etkin ve verim-
li bir hizmet üretebilmesi için hükümet 
olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapa-
cağız. Sizlerin ortaya koyacağı uygulama 
ve pratik ise siyasetimizin esası olacaktır. 
Türkiye, yıllarca Temiz yönetim özlemini 
konuştu. Türkiye’nin bu özlemini hayata 
geçirmek için canla başla çalışmanızı rica 
ediyorum. Tek başına hizmet üretmek 
yetmiyor, üretilen hizmetleri sosyal fay-
daya dönüştürmek, üretilen hizmetlerle 
insanımızın, ülkemizin uf kunu açmak 
zorundayız. 

Siyaset de zaten budur. Halka yakın olma-
nız, halkın size yakın olması, gözlerinizde-
ki ışığı doğrudan alması, insanların size 
doğrudan hitap edebilmesi, sizinle halk 
arasında bürokratik bir mesafenin bulun-
maması gerekir. Bizim siyasetimiz halkı-
mızla mesafesiz bir siyasettir. Türkiye’yi 
bir girdaptan çıkaran AK Partinin öncü 

kadroları, siyasetimizin esas aktörleri ola-
rak sizlerden bir ricam da hükümetimizin, 
partimizin ülkemize kazandırdıklarını 
daha çok halkımızla paylaşmanızdır.

Türkiye’nin büyük hedefleri peşinde ko-
şarken kendimizi uzun uzun anlatmıyoruz 
ama, ortaya koyduğumuz siyasetin halka 
yansımasını en iyi sizler görüyorsunuz. 
Türkiye’nin istikametini, nereden nereye 
geldiğini, hangi potansiyelleri harekete 
geçirdiğimiz iyi takip etmenizi istiyorum. 
Dış politikadan, üretime, ihracata, istih-
dama hayatın hiçbir alanı ilgi alanınızın 
dışında kalmasın. 

Meclisin çalışma temposu, hükümetin ça-
lışmaları, dışarıdaki gücümüz, toplumsal 
sorunlarımız, şehirlerimiz, siyasetimiz 
her ne varsa hepsiyle doğrudan ilgilenme-
nizi rica ediyorum. Milletin birliğinden 
ve yüreğinden doğan AK Parti’nin temel 
ilkelerini geliştirmek, o ilkeleri hayata taşı-
mak büyük önem arz ediyor. Sizler, halkın 
seçtiği kişilersiniz. Halkın sevdiği kişiler 
olmanız ve bu sevgiyi sürekli kılmanız ba-
şarınızın en önemli kriteridir.

Tabii ki, sevgiyi sürekli kılmak karşılıklı 
bir emek gerektiriyor. Zira sevgi emektir, 
güvendir. Şunu hiçbir zaman aklımızdan 
çıkarmayalım, AK Parti, milletin sevincini 
kıskananların partisi olmayacak. AK Parti, 
milletimizle birlikte büyüyecek, AK Parti 
ülkemizle birlikte gelişecek. Bu birlikteliğe 
katkıda bulunduğunuz için, bu hizmet ker-
vanında şerefli bir yer tuttuğunuz için siz 
sayın başkanlarımıza milletim adına, ülkem 
adına teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. 
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Değerli Başkanlar,

Belediye Başkanlığından, şehir yönetimin-
den Başbakanlığa gelen bir siyasetçi olarak 
karşı karşıya olduğunuz zorlukları, mese-
leleri biliyorum. Göreve geldiğimizde dile 
getirdiğimiz bir husus vardı. Hukuk düze-
nimizi Mevzuat kirliliğinden arındıracağız 
demiştik. Bürokrasi geleneğimiz hantal ve 
üretimi, rekabeti öncelemeyen yanlış gele-
nekleri miras almıştır.

Türkiye’nin bu alışkanlıklardan arınması 
ne yazık ki, kolay olmuyor ve zaman alıyor. 
Kuşkusuz çalışan, üreten, yol gösteren, 
ülkesinin derdini taşıyan memurlarımız, 
işçilerimizin emekleriyle, üretimleriyle 
ülkemiz bu düzeye geldi ama kronik bir 
sistem sorunu olarak ifade ediyorum ki, 
devletimizin memurları zaman zaman 
milletin memurları olduğunu unutabili-
yorlar. Bu durumun böyle olmasında siste-
mi tıkayan siyasetçilerin de payı olduğunu 
söylemek gerekir ama artık tıkanan kanal-
ları açmak hepimizin ödevi.

Sen ben kavgasına girmeden, gücümüzü 
birbirimizi hırpalayarak harcamadan bu 
ülkenin hizmetine sunmak zorundayız. 
Memurlarımız ne yazık ki, daha az imza 
attığında kendilerini işlevsiz görüyorlar. 
Hizmeti, ürettiği katma değere göre, sosyal 
faydaya göre değil de şekli unsurlara, imza 
adedine, bürokrasiye, hiyerarşiye, otorite-
ye göre test ediyorlar. Hal böyle olunca de-
mokrasi, hukuk devleti, vatandaşın yöne-
time katılım tam olarak sağlanamıyor. Bu 
alışkanlıklar Türkiye’ye çok zaman ve güç 
kaybettiriyor. Bunlardan kurtulmalıyız. 

Kurtulmak için hepimiz inisiyatif alanla-
rımızda halkın önünü açmak için katkıda 
bulunmalıyız.

Değerli başkanlar…

Bildiğiniz gibi hazırladığımız Belediyeler 
Kanunu yeniden Meclise yeniden gönde-
rildi. Umuyorum ki, bu ay içinde çıkacak-
tır. O kanun çıktığında yıllardır tartışılan 
bir çok sorun çözüm yoluna girecektir. 
Ayrıca yeni bir kanuni düzenleme ile mer-
kezi idarenin bir çok görev ve yetkilerini 
mahalli idarelere devrediyor, sorunların 
yerinde çözümü, demokrasinin yerinde 
güçlenmesi, belediye başkanları ve yerel 
yöneticilerimizin yaşadıkları yerin ihti-
yaçlarına cevap verebilmesi için devrim 
sayılacak yenilikler getiriyoruz. 

Belediyelerimizin birbiriyle dayanışma 
içinde olması, işbirliği ve güç birliği içinde 
olması en büyük sorunlarımızdan biriydi. 
Şimdi, güç birliğini ve işbirliğini engelle-
yen mevzuatı değiştiriyoruz ve dayanışma 
zeminini güçlendiriyoruz. Kanunlaşma 
sürecine giren yeni düzenlemelerle Beledi-
ye, Büyükşehir, İl Özel İdarelerimizi hayati 
derecede ilgilendiren değişikliler yapıyo-
ruz. Bu vesileyle, kısaca neler yaptığımızı 
özetlemek istiyorum. 

İl Özeli İdareleri ve Belediye Gelirleri 
Kanunu ile merkezi idareden mahalli 
idarelere gönderilecek olan pay yüzde 25 
oranında artıyor. Şans oyunları vergisinin 
tamamı, motorlu taşıtlar vergisinin yüzde 
50’si, Tapu İdaresinden alınan “Cins deği-
şikliği harcı” mahalli idarelere bırakılıyor. 
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Belediyelerin almakta olduğu “haberleşme 
vergisi”, “tellallık harcı”, “tatil günlerinde 
çalışma ruhsatı harcı”, kaldırılıyor. Konak-
lama vergisi getiriliyor.

Bizim iktidar dönemimizde hiçbir siyasi 
ayrım yapılmadığı halde geleceğe dönük 
olarak belediyelerimizi çoğu zaman siyasi 
istismara maruz bırakan uygulamalara 
yasal düzenlemeyle son veriyoruz. Merke-
zi İdareden mahalli idarelere gönderilen 
paylardan yapılacak kesinti azami yüzde 
40 olacak şekilde yeniden düzenlenecektir. 
Ayrıca, İçişleri, Maliye, Kültür, Bayındırlık, 
Çevre Bakanlığı ve DPT bütçelerindeki ma-
halli idareler için özel hesaplar kaldırılıyor. 

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

Bizim küçük belediyelerin ciddi kaynak 
sorunları var. Küçük belediyelerimiz bu 
düzenlemelerle düzenli bir gelire kavu-
şacaklar. Keza, Devlet Ormanlarının satı-
şından elde edilen gelirin yüzde 10’u özel 
idarelere verilecek. Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün devrinden meydana gelen 
yükün karşılanması için merkezi idareden 
pay ayrılacak. Daha önemlisi yeni düzen-
lemeyle çok esaslı bir meselemiz daha 
halledilecek.

Bildiğiniz gibi, Mahalli İdarelere gönde-
rilen kaynakta bugüne kadar tek kriter 
nüfustu. Şimdi yeni kriterler getiriyoruz. 
Nüfusa ilaveten yeni performans kriterleri 
getiriyoruz. İlçede toplanan verginin top-
lam vergiye oranına göre ilçenin alacağı 
pay artacak. Başka bir husus ise, Beledi-
yelerin öz gelirlerinin toplam gelirlerine 
oranı kriter olarak geliyor. Özel İdarede 
ilde toplanan verginin toplam vergiye 
oranı, yüz ölçüm, kırsal alanın nüfusu ile 
DPT’nin yaptığı gelişmişlik endeksi yeni 
kriterler olacak. 

Nüfus dengelerinin değişmesine karşı hiz-
meti ertelemeden mümkün kılacak olan 
bu uygulamaların şehirlerimize büyük 
canlılık getireceğini düşünüyoruz. Bele-
diyeler beş gruba ayrılacak, her belediye 
de kendi beldelerini üç gruba ayıracak. 
Buna göre Gelirler kanununda belirtilen 
vergiler geri kalmış yerlerden daha az 
alınmış olacak. Bunun dışında Büyükşehir 
Belediyeleri ilçe ve ilk kademe belediyeleri 
arasında yaşanan sayısız ihtilaf alanı da bu 
kanunla düzenlenmiş olacaktır.

Değerli başkanlar…

Aşkımız Türkiye’dir. Sevdamız Türkiye’dir. 
Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. Ne 
yaparsak ülkemiz için, insanımız için, şe-
hirlerimiz için yapacağız. Milletimiz, bizi, 
sizi iş başına getirirken Allah mahcup et-
mesin dedi. Bu temenniye, milletimizin ar-
kamızdaki desteğine layık olabilmek için 
elimizden geleni yapalım. Allah yardımcı-
nız olsun. Yolunuz, bahtınız açık olsun. 
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Değerli arkadaşlar... Hepinizi sevgi ve say-
gılarımla selamlıyorum. Sizlerin şahsında 
İstanbul’u da saygıyla, sevgiyle selamlıyo-
rum. Türkiye’nin her anlamda büyüdüğü 
bir dönemde, ülkesini yeniden inşa eden 
öncü kadro arasında yer alan sizlerle birlikte 
olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 

AK Parti’nin Türkiye ve dünya tasavvuru-
nu, izlediğimiz siyasetin derinliğini, gele-
ceğin Türkiye’sine bugünden kazandırdık-
larımızı paylaşıyor, ülkenin gelecek ufkuna 
katkıda bulunuyorsunuz. Hepinize, katkı-
larınızdan dolayı müteşekkirim. AK Parti, 
güven, itibar ve saygınlığı azalan siyasete 

Istanbul Genel Merkez Eğitim 
Çalışması Konuşması

İstanbul | 5 Haziran 2005 
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kaybettiklerini yeniden kazandırdı. Mil-
letimiz, ülkemiz, şehirlerimiz, insanımız 
ayağının sürçtüğü yerde doğruldu yepyeni 
ve sapasağlam bir yönetim iradesi ortaya 
koydu. AK Parti’nin temsil ettiği bu sağlam 
irade milletimizin sağlam iradesidir. 

Değerli kardeşlerim… 

Altını çizerek ifade ediyorum ki; AK Parti 
izlediği siyasetin merkezine, çatışma alan-
larını değil; uzlaşma ve mutabakat zemi-
nini almıştır. Herkesi milletin durduğu bu 
mutabakat zeminine çağırıyoruz. Milletle 
kendi kaderini aynı çizgide buluşturan AK 
Parti siyasetini başka zeminlerde tanım-
lamak isteyenler beyhude bir çaba içine 
girmiş, boşa yorulmuş olurlar. 

AK Parti, milli birlik ve bütünlüğümüzü, 
toplumsal dokumuzu, medeni düzeyimizi 
yükselterek pekiştirmeyi, dayanışma ve 
kardeşlik ruhunu güçlendirmeyi izlediği 
siyasetin merkezine almıştır. AK Parti, 
kurulduğu günden bu yana Türkiye’yi me-
deniyet hedeflerine ulaştıracak olan çok 
yönlü bir değişimi savunan, bu misyonu 
iki buçuk yıllık iktidarı süresince de pratik 
olarak hayata geçiren adres olmuştur. 

Yürüttüğümüz değişim çalışmalarını ül-
kemizin geleceği için elzem ve acil gördü-
ğümüz için gerçekleştirdik. Biz bu ülkenin 
sağlam ve rasyonel bir ekonomik ve siyasi 
yapıya kavuşmasının gereğine inanarak 
yola çıktık. Bütün yol arkadaşlarımız mil-
yonların gücünü arkasına alarak “önce 
Türkiye” ilkesiyle bu hizmet kervanına 
katıldılar. 

Demokrasiyi, tam bir hukuk devletini, öz-
gürlükleri, insan haklarını, adaleti, refahı, 
kalkınmayı halktan esirgeyerek bir yere 
varamazdık. İmtiyaz değil, adalet isteyen 
halkın vicdanı ve aklı olmaya mecbur 
hissederek yola çıktık ve halkımız adına, 
ülkemiz adına büyük mesafeler aldık. 
İmtiyazlı zümreler halkın hissiyatını an-
lamayabilirler, fildişi kulelerde halktan 
soyutlananlar milletin iradesini siyasetin 
sadece malzemesi zannedebilirler.

Halka tepeden bakanlar, onu tahkir ve 
tezyif edenler siyasete de tepeden baka-
bilirler ama, hakikat kendi mecrasında 
kendi yolunu bulur. Bu bütün zamanlarda 
böyle olmuştur, bugün de yarın da böyle 
olacaktır.

Değerli kardeşlerim… 

Biz, hakikati sadece kendi tekelinde tuttu-
ğunu düşünen, taassup içinde değil, her 
günü yeni bir gün olarak gören, her dem 
kendini tazeleyebilen, öğrenme süreci 
sürdüren, kendini yenileyebilen ama, ze-
minini özenle muhafaza eden, geliştiren 
yeni bir siyaset çizgisi izliyoruz. Herkesi, 
bu ülkeyi, bütün değerleri, bütün imkanla-
rı, bütün kaynaklarıyla doğru okumaya ve 
doğru anlamaya çalışıyoruz. 

Demokrasi, hukuk düzeni topluma rağ-
men yaşayabilen bir sistem değildir, aksi-
ne toplumdan beslenen, halka yaslanan, 
paylaşıldıkça gelişen, milletin gücüyle 
güçlenen bir sistemdir. İnsanımızın güçlü 
bir demokrasiyi, çağdaş bir yönetim anla-
yışını ve şaşmaz bir hukuk düzenini hak 
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ettiğinden şüphe etmiyoruz. Gelecek ku-
şaklara daha güzel, daha müreffeh ve daha 
adil bir Türkiye bırakmanın kaçınılmaz 
görevimiz olduğunu düşünüyoruz.

Çünkü biz, milletimizin, bizi çağdaş dün-
yadan geride bırakmayacak, geleceğe 
hazırlayacak, güven ve istikrara kavuştura-
cak bir değişim iradesine sahip olduğuna 
inanıyoruz. Bizi düze çıkaracak yolun bu 
yol olduğunu biliyoruz. Türkiye şartlar 
ne olursa olsun; birliğini ve bütünlüğünü 
koruyarak, güçlü ve kalkınmış bir ülke 
olma hedefine doğru kararlılıkla yürüye-
cektir. Milletle aynı yöne bakmayanlar, 
aynı büyüme heyecanını duymayanlar bu 
umudumuzu siyaseten söylenmiş sözler 
zannedebilir. Varsın birileri öyle zannet-
sin. Asıl olan, sözlerimizin milletin yüre-
ğinde yankı bulmasıdır. Ve asıl olan bizim, 
milletin taleplerini dikkate alarak onunla 
aynı istikamete bakmamızdır. 

Değerli arkadaşlar...

Türkiye’nin gelecek hedeflerine ulaşması 
adına AK Parti siyasetine gönül verenler 
olarak sizlere önemli görevler düşmektedir. 
Bizim bir ilkemiz var; biz hizmetin sonu 
olmadığına inanan bir siyasetin takipçileri-
yiz. Yaptığımızdan daha fazlasını istemeyi, 
koyduğumuz hedeften daha büyüğünü 
kovalamayı şart görüyoruz. Boşa geçiril-
miş her günün, bu ülkenin geleceğinden 
çalındığını düşünüyoruz. Türkiye’ye bir an 
evvel nasıl ileri ülkeler seviyesine taşırız, 
şehirlerimiz arasındaki sosyal, ekonomik 
farklılıkları nasıl bir dengeye oturtabiliriz, 
bunun arayışı içindeyiz.

Bütün bu toplantılarda yakalamaya çalıştı-
ğımız perspektif budur. Sizlerin de aynı so-
rumluluğu yüreklerinizde hissettiğinizden 
eminim. Sizlerden ricam bu ülke için, bu 
millet için, geleceğimiz için uygulanabilir 
projeler üzerinde çalışmanızdır. Unutma-
yın hiçbir emek, hiçbir çaba, hiçbir uyarı, 
hiçbir eleştiri karşılıksız, muhatapsız kal-
mayacaktır. Biz bu ülke için yaptıklarımızla 
yetinmiyoruz, lütfen sizler de yetinmeyiniz. 

Bu aşkı yaşatır, bu heyecanı korursanız 
Türkiye’nin kalkınma hayalini gerçeğe 
dönüştürecek mesafeler kısalacaktır. İki 
buçuk yıl içinde aldığımız mesafe ne kadar 
sağlam bir zemin üzerinde olduğumuzun 
teminatıdır. Karamsarlığa, umutsuzluğa 
zerre kadar prim vermiyoruz, siz de ver-
meyiniz. Ülkemiz aydınlık bir yoldadır, bu 
yoldan şaşmayacaktır. 

Değerli AK Partililer…

Türkiye AK Parti iktidarı döneminde 
acilen çözülmesi gereken problemlerini 
büyük ölçüde çözüme kavuşturmuş, sür-
dürülebilir bir istikrar ortamı yakalanmış-
tır. Siyasetteki kısır çekişmeler, menfaat 
çatışmaları, antidemokratik tavırlar bu-
gün marjinal seviyeye geriletilmiş, siyaset 
yeniden güven vadeden bir kurum haline 
gelmiştir. Çünkü vatandaşlarımız, insanı 
odağına alan, değişim rotasında ilerleyen 
ve millet menfaatini kendi menfaati sayan 
bir siyasi yaklaşımla problemlerin adım 
adım çözülebildiğini görmüştür. Yıllar 
yılı yaşadıkları acı tecrübelerle siyasetten 
umudunu kesmekte olan insanımız için 
siyaset yeniden bir umut haline gelmiştir. 
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Bu umut, içi boş, beyhude bir umut değil, 
rasyonel bir zeminde, ülkeyi yönetme 
iradesiyle dirilmiş, ülkeyi bir girdaptan 
çıkarmış bir umuttur. Kararlı ve dikkatli 
bir yönetim anlayışıyla ekonomik kriz 
şartları önemli ölçüde ortadan kaldırılmış, 
bütün sektörlere yeniden can gelmiş, kan 
gelmiştir. Problemlerinden kaçmayan, 
kronikleşmeye yüz tutmuş meselelerinin 
üstüne giden, suiistimallere nihayet dur 
diyen yeni bir yönetim anlayışıyla Türkiye 
ekonomisi, bütün dünyayı şaşırtan bir per-
formans yakalamıştır.

Sadece ekonomide, sadece siyasette değil, 
değişim her alanda kendini göstermiş, 
Türkiye topyekun bir yapısal dönüşüm 
için harekete geçmiştir. Sağlıktan eğitime, 
çalışma hayatından tarıma, turizmden 
yerel yönetimlere kadar her alanda, gelece-
ğin Türkiye’sinin ihtiyacı olan düzenleme-
ler yapılmış, adımlar atılmış ve bunların 
karşılıkları da alınmaya başlanmıştır. Sa-
dece içeride değil, dış dünyada da bugün 
Türkiye bundan iki buçuk yıl öncesinden 
çok daha farklı ve pozitif bir fotoğrafla ta-
nınır hale gelmiştir.

Bunda izlediğimiz aktif, dinamik, atak ve 
cesur barış diplomasisinin, dünyanın dört 
bir tarafına yaptığımız sayısız dış ziyare-
tin, muhataplarımızla kurduğumuz sıcak 
diyalogların da etkisi büyüktür. Şunu net 
olarak söyleyebilirim ki Türkiye, son iki 
buçuk yıl içinde özgüvenini yeniden ka-
zanmış ve dünyaya artık yeni bir yüzle, 
yeni bir dinamizmle, yeni bir kalkınma 
iradesiyle büyüklüğünü ilan etmiştir. Bir 
yandan hukuk düzenini ve demokrasisin 

geliştirirken öte yandan, ülkenin ekono-
mik büyümesi ve kalkınması için bu dö-
nemde büyük başarılara imza atılmıştır. 

Türkiye geleceğinden asla vazgeçmeyece-
ğini, o gelecekte medeniyet hedeflerini ya-
kalamış bir ülke olarak dünyanın en önde 
gelen aktörlerinden biri olacağını bir kere 
daha ortaya koymuştur. Gelinen noktadan 
geri dönüş olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlar...

AK Parti’nin Türkiye siyasetine getirdiği 
ve sözde bırakmayıp kuvveden fiile getir-
me azmini de gösterdiği en önemli yenilik, 
siyasetin insan öncelikli bir yapıya kavuş-
turulması, her adımın bu şiar esas alınarak 
atılmasıdır. Önce insan derken, neyi kas-
tediyoruz? Önce insan derken, bugünün 
dünyasında yaşadığımız pek çok sıkıntı-
nın, pek çok dramatik tecrübenin sebebi 
olan madde merkezli dünya algılamasına 
karşı çıkmış oluyoruz. Diyoruz ki, her tür-
lü ilerleme hedefinin tek meşru gerekçesi 
vardır, tek kabul edilebilir hedefi vardır, o 
da insanın mutluluğudur.

Bunu söylerken, bir milleti, bir ırkı, bir 
inanışı, bir sınıfı kastetmiyoruz; bütün 
insanları aynı değerde görüyor, bütün in-
sanların sıkıntılarına aynı hassasiyetle eği-
len bir anlayışı savunuyoruz. Bu anlayış, 
bugün kanla gözyaşıyla kavrulmakta olan 
dünyamız için de yeni bir siyaset tarifi, 
taze bir yönetim anlayışıdır. Bunun için 
demokrasinin şartlara göre değişen bir 
tarifinin olmaması gerektiğini, özgürlük-
leri kısıtlayacak, temel haklara set çekecek 
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eski düşünme alışkanlıklarını kabul etmi-
yoruz. Çünkü bizim için siyaset, bizatihi 
ülkemizi ve dünyayı esenliğe taşımanın 
vasıtasıdır. 

Bu yüzden, çatışma alanlarında değil, 
insani, sosyal fayda üretecek olan uzlaş-
ma alanlarında siyaset üretiyoruz. Bu 
yüzden, her ifademizde, her icraatımızda 
ülkemizin dünyaya nasıl yansıdığını hesap 
ediyor, ülkemizi küçük düşürecek en ufak 
yanlışlardan sakınıyoruz. AK parti siya-
setinin ekseni budur, hedefi budur, varlık 
sebebi budur. AK Partinin siyasal kimliği, 
kendilerini Türkiye’ye hizmete amade 
görenlerin, ülke sevgisinden, milletle bir-
liktelikten feragat etmeyenlerin müşterek 
ruhuyla, müşterek aklıyla, müşterek vicda-
nıyla şekillenen bir kimliktir.

Bu kimlik esasında Türkiye’nin kimliği-
dir. AK Parti aidiyeti, Türkiye’nin kimli-
ğini onurla taşımaktır. AK Parti aidiyeti, 
Türkiye’nin kimliğine itibar kazandırmak-
tır. AK Parti aidiyeti, ülkesinin, şehrinin, 
mahallesinin, sokağının standartlarını 
yükseltme iradesidir. AK Partililer imtiya-
za değil adalete, ayrıcalığa değil hakkani-
yete gönül vermişlerdir. 

Bakış açımız bu kadar geniş olmasaydı, 
daha dar alanda, daha dar gönüllü bir 
siyaset yolu izleseydik, konjonktüre göre, 
günü kurtarmaya dönük, popülist bir siya-
set izleseydik kısa zamanda kazançlı çıka-
bilirdik ama, uzun vadede millet kazanmış 
olmazdı. Biz, uzun vadeli bir siyaset çizgisi 
üzerindeyiz. Allah’ın izniyle çizgimizi, isti-
kametimizi terk etmeyeceğiz. 30 yıl, 40 yıl, 

50 yıl sonra hayırla yâd edilmeyeceğimiz, 
milletin bize hakkını helal etmeyeceği bir 
yol üzerinde yürümek istemiyoruz. 

Biz, Türkiye ile birlikte büyüme idealine 
sahibiz. Sizlerden bu ilkeye, bu şiara sa-
dakatle bağlı kalmanızı istiyor, sizlere gü-
veniyorum. Bu ülkenin sadece ekonomik 
kazanımlarını korumakla kalmayacak, 
siyasi seviyesini, demokratik işleyişini, 
hayat kalitesini, gelecek vizyonunu da ge-
liştirecek, zenginleştireceğiz. Bu bizim, bu 
ülkeye karşı borcumuzdur. Bu toplantıya 
ev sahipliği yapan İstanbul İl Başkanlığı-
mıza, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, 
Çanakkale teşkilatlarımızın değerli temsil-
cilerine teşekkür ediyorum.

Ar-Ge çalışmalarımıza büyük önem veri-
yoruz. Bu çalışmaların siyaset kültürümü-
zün yeniden üretilmesine büyük katkılar 
sağlayacağına inanıyor, katkılarınızdan 
dolayı sizleri tebrik ediyorum. Hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, eğitim 
çalışmalarımızın sadece partimize değil, 
Türk siyasetine de yeni kazanımlar getir-
mesini temenni ediyorum.
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Değerli arkadaşlarım… saygıdeğer konuk-
lar…. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlı-
yorum.

Yoğun bir çalışma haftasından sonra 
yeniden birlikteyiz. Meclis grubumuzla 
birlikte 22. yasama döneminin 3. yılını 
tamamlamak üzereyiz. Hükümet olarak, 

Meclis grubu olarak, parti teşkilatı olarak 
ilk günkü heyecanımızla yolumuza devam 
ediyoruz. Yolumuz, Türkiye’yi büyütme 
yoludur. Okyanusları bunun için aşıyoruz. 
Washington’dan Tokyo’ya, Moskova’dan 
Brüksel’e dünyanın bütün merkezlerinde 
Türkiye’nin tezlerini bunun için anlatıyo-
ruz. Bugün ağırlıklı olarak Türk Amerikan 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 14 Haziran 2005 
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ilişkilerinden söz edeceğim ama daha öne 
birkaç hususu dikkatlerinize arz etmem 
gerekiyor.

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’nin özgül ağırlığına, tarihi biriki-
mine, onuruna, vakarına yaraşır bir siya-
set ve yönetim çizgisi sergileyen AK Parti 
iktidarı içeride ve dışarıda sadece ama 
sadece Türkiye’yi büyütme davasını temsil 
ediyor. Israrla ifade ettiğimiz bir gerçe-
ği Türkiye’nin konuştuğu son günlerin 
gündemi olan Türk ABD ilişkileriyle ilgili 
olarak bir kez daha hatırlatma ihtiyacı du-
yuyorum.

Şundan herkes emin olsun ki, biz, ne yap-
tığımızı bilerek adımlarımızı atıyoruz. 
Birbirini tamamlayan bir siyaset çizgisi 
izliyoruz. İzlediğimiz siyaset çizgisi ne içe-
ride ne dışarıda Türkiye’nin başını önüne 
eğdirmeyecek bir siyasettir. Bu hat, bu çiz-
gi Türkiye’nin medeniyet çizgisidir. İnşal-
lah bu çizgiden sapmadan yürüyüşümüzü 
sürdüreceğiz. 

Ne Türkiye’nin kimliğiyle çatışmamızı 
isteyenler ne de demokrasi yoluna taş dö-
kenler muratlarına erecekler. Türkiye’nin 
büyüklüğüne, büyüme iradesine, imkan-
larına sonuna kadar güveniyoruz. Kur-
duğumuz her ilişkiyi, sürdürdüğümüz 
diyalogu, her yakınlığı bu özgüvenle ger-
çekleştiriyoruz.

Herkes bilsin ki, Türkiye artık uluslar 
arası ilişkilerini o ezik yılların üslubuyla 
sürdürmüyor. Türkiye’nin bütün dünyaya 

söyleyecek sözleri olduğunu, dünyanın 
bütün aydınları, gazetecileri, siyasetçi-
leri, kanaat önderleri biliyor, paylaşıyor, 
ifade ediyor. Dünyanın geldiği noktada, 
Türkiye’nin dünyaya doğru kat ettiği mesa-
fe geri dönüşü olmayan bir mesafedir. 

Değerli arkadaşlar…

AK Parti’yle Türkiye’de siyaset yenilenmiş-
tir. Siyasete kirli kan pompalayan araçlar 
tedavülden kaldırılmıştır. Yeni bir şey yap-
mak isteyen yeni bir şey söylemek zorun-
dadır. Türk siyasetinin doğasına işleyen za-
aflar, yanlış alışkanlıklar, virüsler, hırslar, 
ihtiraslar AK Parti siyasetinin bünyesine 
sirayet edemeyecektir. Eski model hiçbir 
tarz, hiçbir çaba bütünlükçü siyasetimizi 
gölgelemeyecektir.

 AK Parti, gücünü milletten aldığı içindir 
ki, sözüne güvenen, sözüne güvenilen bir 
siyaset hattını izliyor. Bir gurura kapılarak 
söylemiyorum. Ayan beyan olan gerçeği 
herkesin faydasına olacak şekilde ifade 
etme derdindeyim. Türkiye’de her fırsatta 
halkı hor görenlerin teranelerini dinle-
mekten bıktı, usandı. Onlar annelerin, 
babaların, çocukların, gençlerin ahlarını 
aldılar. En dar zamanlarında yanında gör-
mediklerini bundan böyle halkımız da yok 
sayacak. 

Bizim iktidarımız ise bizatihi halkındır, 
milletindir. Bu yüzden hariçten okunan 
gazeller daima hariçten okunan gazeller 
olarak kalacaktır. Gündem kapkaççıları-
nın, rol hırsızlarının beyhude çabaları her 
zaman sonuçsuz kalacaktır. 
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Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi, ABD’ye yaptığımız beş gün-
lük çalışma ziyareti geçtiğimiz hafta tabii 
olarak üzerinde en çok durulan gündem 
maddesi oldu. Bu çalışma ziyaretimiz ta-
rihi derinlik kazanmış olan iki müttefik 
olarak sadece Türkiye ABD ilişkileri açı-
sından değil, bölgesel meselelerin ele alın-
ması, ortak perspektiflerin vurgulanması, 
karşılıklı olarak düşüncelerin paylaşılması 
açısından da son derece verimli, anlamlı 
bir ziyaret olmuştur.

Kuşkusuz birçok meselede olduğu gibi 
uzun zamandır üzerinde konuşulan bu 
ziyaretimizin de çok farklı yansımaları 
olmuştur. İçeride tribünlere dönük siyaset 
üretenlerin ziyaretimizi gölgeleme çabala-
rı ise, eski alışkanlıklardan vazgeçmenin 
kolay olmadığını bir kez daha göstermiş-
tir. Dış ilişkileri değerlendirirken belli bir 
noktadan bakmak yerine dünya haritasını 
önünüze sermeniz gerekiyor. Türkiye’nin 
içine kapandığı yıllardan kalma alışkanlık 
ise dünya haritasına bakmadan siyaset 
yapmaktır.

Bütünden parçaya bakmak, sorun alan-
larını bütünlük içinde değerlendirmek, 
bağlantı noktalarını sebep sonuç ilişkile-
riyle birlikte görmek, sorunların birbiriyle 
bağlantısına bakmak gerekir. Biz, dün-
yaya bütünlük içinde bakarak bir siyaset 
izliyoruz. Söz konusu Türk Amerikan 
ilişkileri bahsinde de bu bütünlükçü ba-
kışımızı koruyoruz. Türk Amerikan ilişki-
leri Afganistan’dan Bosna’ya, Somali’den 
Ukrayna’ya bazen NATO ittifakı içinde ba-

zen doğrudan kurulan işbirliği temelinde 
şekillenen ilişkilerdir.

 Bu ittifak sadece askeri alanlarda ortaya 
konan bir ittifak değil, ekonomik boyu-
tuyla da korunmasına özen gösterdiğimiz 
stratejik öneme sahip bir işbirliğidir, bir 
ittifaktır. Keza, tarihte hiçbir zaman savaş-
mamış olmamız, demokrasi ve özgürlük 
perspektiflerinde buluşmamız ittifakımı-
zın temel özelliklerini belirlemektedir. 
Ülkelerin stratejik ortaklığı, aynı ittifak 
içinde olmaları, birçok hayati konuda iş-
birliğine gitmesi kendi karakteristik kim-
liklerini, devlet geleneklerini terk etmek 
ya da aynileşmek anlamına gelmez. 

Türkiye, ne yaptığını, ne yapacağını bilen, 
önündeki seçenekleri analiz edebilen bir 
ülkedir. Türkiye, ilişkilerini dönemsel so-
runları aşacak şekilde derinlikli bir temel 
ve gerçekçi bir zemin üzerinde zengin-
leştiren, her zaman vakarını koruyan bir 
ülkedir. 

Değerli arkadaşlar…

Bu seyahatimizde ABD Başkanı Sayın 
Bush, BM Genel Sekreteri Sayın Kofi An-
nan, Dünya Bankası Başkanı Wolfowitz 
ile yaptığımız önemli görüşmelerin dı-
şında yoğun bir diplomasi trafiği ile bir 
çok zeminde Türkiye’nin tezlerini, Türk 
demokrasisinin açılımlarını, Türkiye’nin 
ekonomik imkanlarını, dinamiklerini, AB 
perspektifimizi konuşma, tartışma imkanı 
bulduk. Bu görüşmelerin hepsi bir dakika-
sı bile boş geçirilmeyen yoğun bir görüşme 
trafiğiyle gerçekleşmiştir.
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Dışişleri Bakanımız Sayın Abdullah Gül, 
Ekonomi Bakanımız Sayın Ali Babacan 
ve Milli Savunma Bakanımız Vecdi Gönül 
beylerle birlikte önemli ziyaretlerde bu-
lunduk. Bu bağlamda Amerikan Kongre-
sinde Çoğunluğun lideri Senatör Bill Frist 
ve Azınlığın lideri Herry Riht ile birlikte 
Dışişleri ve Savunma Komisyonlarının 
başkanlarının da katıldığı toplantımıza 
özellikle dikkatlerinizi çekmek isterim.

Bizim toplantımızdan bir gün önce 
Türkiye’den “sadık ve güvenilir müttefik” 
olarak söz eden senatodaki çoğunluk lideri 
senatör Frist’in ABD yönetimine yönelik 
“terör örgütü PKK ile daha aktif mücadele 
etme” çağrısını burada hassaten anmak 
istiyorum. Ayrıca Temsilciler Meclisinde 
Türkiye Dostluk Grubunun düzenlediği 
toplantının yanı sıra, ABD’deki Türk Top-
lumuyla hem Washington’da hem de New 
York’ta yaptığımız toplantıların son derece 
yararlı, heyecan verici olduğunu, orada ya-
şayan vatandaşlarımızın yıllarca özlemini 
çektikleri bir verimlilik ve bereket içinde 
geçtiğini hatırlatmam gerekiyor. 

Keza, Türkiye’nin tezlerinin doğrudan 
anlatılabilmesi, önyargıların giderilebil-
mesi açısından Amerikan basını ile en 
üst düzeyde yaptığımız görüşmeler de 
Türkiye’ye yönelik büyük ilgiyi görmemiz 
ve Türkiye’yi anlatmamız açısından büyük 
bir imkan olmuştur. Nitekim, Washington 
Post, Wall Street Journall, New Yorka Ti-
mes gib önemli gazetelerin yayın kurulla-
rıyla yaptığımız toplantıların dışında CNN 
International ve NPR’a mülakatlar verdik. 

Ayrıca, dünyanın en büyük müzik prodük-
siyon şirketlerinden birinin sahibi olan 
Sayın Ahmet Ertegün’ün verdiği yemekte 
Sayın Kofi Annan, New York Belediye 
Başkanı Bloomberg, ünlü bilim adamımız 
Prof. Mehmet Öz, BM kalkınma Ajansı 
Başkanı Sayın Kemal Dervişle birlikte çok 
sayıda senatör ve ünlü televizyoncunun 
katıldığı yemekli toplantıda Türkiye’nin 
parlayan yıldızını ve muhafazakar de-
mokrat siyaset çizgimizi anlatma imkanı 
bulduk.

Keza, BM Genel Sekreteri Sayın Annan’la 
yaptığımız ziyarette de Kıbrıs davasını 
yeniden anlatma, Irak ve Afganistan me-
selelerinin dışında Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı Güvenlik Konseyi’nin yeniden 
yapılanmasında Türkiye’nin hassasiyet-
lerini iletme imkanı bulduk. Hem Baş-
kan Bush’un hem de BM Genel Sekreteri 
Annan’ın Kıbrıs’ta Türkiye ve Kıbrıs Türk 
Halkının 24 Nisan referandumuyla çözüm 
irademizi teşekkür ederek ifade etmelerini 
de hatırlatmam gerekiyor. Kıbrıs’ta izo-
lasyonun kaldırılması için Sayın Bush’la 
görüşmemizde önemli bir adım atılmıştır. 

Bizim çalışma ziyaretimizden kısa bir süre 
önce 3 ABD senatörünün Ercan Havaala-
nından Kuzey Kıbrıs’a yaptıkları ziyaret-
ten duyduğumuz memnuniyeti ilettiğimiz 
gibi Ercan havaalanı ile Washington ara-
sında hava hattının açılması talebimizi 
ilettik. Sayın Bush’un görüşme anında bu 
konuyu incelemek üzere Dışişleri Bakanı 
Sayın Rice’a talimat vermesini son derece 
önemli bir ilk adım olarak görüyoruz. 
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Bu ilk adımın devamının geleceğini ümit 
ediyoruz. Umuyoruz ki, terörle mücadele 
konusundaki hassasiyetlerimiz paylaşıl-
dığı gibi, paylaşılan hassasiyetler doğrul-
tusunda bu konuda da somut adımların 
atılması önyargıların silinmesi için hayati 
derecede önemli olacaktır.

Değerli arkadaşlar…

Üzülerek ifade ediyorum ki Türkiye’de 
yaşayan, ama henüz insanımızın yakala-
dığı değişim hızını yakalayamayanlar var. 
Maalesef bu çevreler, kendi zihnindeki 
engellere takılarak bu ülkenin taptaze bir 
heyecanla sahiplendiği gelecek vizyonunu 
içine sindiremeyen bu anlayışlar, gece gör-
dükleri kabusu, sabah bu ülkenin günde-
mine sokmaya çalışıyorlar. 

Bu siyaset arızaları, kilitlenmiş bir siyasi 
mantığın, geleceğe bakmayan, bütünü 
göremeyen bir miyopluğun, aradan geçen 
yıllara rağmen siyaseti başladığı yerde bi-
tirmeyi marifet addeden statik zihinlerin 
ürünüdür. Milletimizin yıllardır dinleye 
dinleye ezberlediği bu bozuk plaklara ar-
tık ne bir ilgisi, ne de tahammülü vardır. 
Nostaljinin bu türüne insanımızın karnı 
fazlasıyla doymuştur.

Türkiye’yi anlamaya çalışmayan, bu ülke-
nin kültürel terkibini çözemeyen, bu ülke-
de yaşayan insanların gelecek beklentileri-
ni görmezden gelerek aynı nakaratla siyasi 
ömrünü tüketenler, kendi “3 Kasım”larına 
doğru adım adım ilerliyorlar. Bu ülkenin 
gündemini boş kavgalarla, kısır çekişme-
lerle, en doğruyu ben bilirim, her kuralı 

ben koyarım büyüklenmeleriyle karartma-
ya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir, bunu 
herkes böyle bilsin.

Bu ülke için söyleyecek sözü olanın başı-
mızın üstünde yeri var, ama yeni ufuklara 
doğru ilerlemekte olduğumuz böyle bir 
zamanda siyasetin içini boş lafla, ucuz po-
lemikle doldurmaya uğraşanlar da karşıla-
rında bizi bulacaklardır. Türkiye’nin ener-
jisini böyle gölge oyunlarıyla, yararsız itiş 
kakışla geçirmesine bizim de, milletimizin 
de gönlü razı değildir, bizi bu seviyesizlik 
minderine çekmeye de kimsenin gücü yet-
meyecektir.

Siyasetin yeniden bu milletin umudu 
olmaya başladığı bir dönemde, kendini 
yenileyemeyen, söylemini güncelleyeme-
yen, daha da önemlisi bu milletin önüne 
hal çaresi koyacak vizyonu bir türlü edine-
meyenlerin hali acıklıdır. Onlara tavsiyem 
biraz bu milletin sesine kulak versinler, bu 
milleti biraz dinlesinler, bizim yaptığımız 
gibi bu milletin beklentilerini, bu insanla-
rın mutluluğunu siyasetlerinin ana hedefi 
haline getirsinler.

Siyaseti sahici kılan, bu ülkeye yararlı 
kılan, erdemli kılan mihenk budur. Yoksa 
içeriği önceden rahatlıkla kestirilebilen 
açıklamalarla siyaseti gürültüye boğmakla 
kimsenin varabileceği bir yer yoktur.

Geriye dönüp bakınız, bu üslup kimlere 
ne getirmiştir, görün. Ya bu ülkeye yararlı 
olacak siyaseti düşünüp, fikredip ortaya 
koyunuz ya da yeni bir geleceğe doğru 
koşar adım ilerlemekte olan bu millete 
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daha fazla gölge etmeyin. Yoksa bu millet 
zihinsel ağırlıklarından kurtulmayı gayet 
iyi bilir, bunu da hatırlatırım.

İki buçuk yıl içinde bu ülkenin gerçek-
leştirdiği bu büyük atılımın, bu büyük 
değişimin enerjisini bu millet nereden 
buldu zannediyorsunuz. Eski alışkanlıkla-
rınızdan kurtulun, bu milletin heyecanına 
ortak olun, bakın sizler de rahatlayacak ve 
inanıyorum bu ülkeye gerçekten katkıda 
bulunmanın yollarını da bulacaksınız. Bü-
yük bir samimiyetle söylüyorum, o zaman 
en büyük destekçiniz de yine biz oluruz. 

Değerli arkadaşlar…

Sözlerimi bağlarken bir hususu daha bilgi-
nize sunmak istiyorum. SSK ve Bağ-Kur’un 
birikmiş prim alacakları bildiğiniz gibi bu 
kurumların finansal dengelerini olumsuz 
etkilemektedir. Öte yandan borçlarını öde-
mek isteyen ancak birikmiş borçlarının 
tamamını kapatmak için yeterli kaynağa 
sahip olmayan prim borçluları zor durum-
da kalmaktadır. 

Bu Kurumların alacaklarının tasfiye edil-
mesi amacıyla defalarca çeşitli uygulama-
lar ve imkanlar geliştirilmiş, ancak soruna 
köklü bir çözüm getirilmemiştir. Hüküme-
timiz sosyal güvenlik sisteminin denge-
lerini olumsuz etkileyen bu konuya kat’i 
ve sürdürülebilir bir çözüm getirmekte 
kararlıdır. Toplumumuzun hemen hemen 
her kesimini ilgilendiren ve esasen birçok 
veçhesi bulunan bu problemin gerçekten 
de kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını şart 
görüyoruz.

Bunun için konunun detaylı bir şekilde 
analizi, sorunun kaynaklarının iyi tespit 
edilmesi, çözümün adil olması, primlerini 
zamanında ödeme gücünü bulmuş vatan-
daşlarımızın vicdanlarını yaralamaması 
esastır. Üzerinde çalıştığımız çözüm öne-
risi, tüm prim borçlularına sabit bir öneri 
getirmek yerine prim borçlularını kendi 
koşulları içerisinde değerlendiren ve borç-
lunun ödeme kabiliyetini de dikkate alarak 
farklı planlar sunan bir program olacaktır. 

Önerilen çözüm programının adil, hakka-
niyete uygun ve şeffaf bir şekilde yürütüle-
bilmesi için gerekli tüm önlemler alınacak 
ve program ile beraber açıklanacaktır. 
Üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdı-
ğımız yeni çözüm önerisi genel bir af ol-
mayacaktır. Yeni çözüm programı 31 Mart 
2005 tarihinden önceki prim borçlarını 
kapsayacak şekilde geliştirilmekte olup, 
bu tarihten sonraki prim borçlarını kapsa-
mayacaktır. 

Bu hususun altını özellikle çizmek isti-
yorum: yeni çözüm önerimiz ile devlet, 
prim ödemelerini yapmak isteyen ve zor 
durumda bulunan vatandaşlarımızın bu 
sorununa çare bulmakta ancak ödeme 
kabiliyeti olduğu halde primlerini yatır-
mayan vatandaşlarımızın da bu alışkan-
lıklarından vazgeçmeleri için bir son çağrı 
yapmaktadır. Sosyal güvenlik reformu 
kapsamında yer alan idari reform kanu-
nu tasarısı ile üç sosyal güvenlik kurumu 
bir şemsiye altında toplanacak olmasına 
rağmen kısa vadede bu kurumların kendi 
idari kapasitelerini güçlendiren tedbirleri 
yürürlüğe koyacağız. 
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Bu tedbirlerin başında sosyal güvenlik 
kuruluşlarının veri tabanlarının çok daha 
sağlıklı kılınması ve birbirleriyle veri 
alışverişini çok daha kolay yapabilecek 
yapıya kavuşturulması gelmektedir. Sosyal 
güvenlik reformuna yönelik çalışmaları-
mızın hızlandığı bu dönemde toplumuzun 
tüm kesimlerini ilgilendiren bu proble-
me kalıcı bir çözüm getirilmesini zaruri 
görüyoruz. Ancak bu problem kapsamlı 
hazırlık yapılmadan getirilecek kısa yasal 
düzenlemelerle çözülebilir olmaktan öteye 
geçmiş durumdadır. 

Konunun aceleye getirilmemesi, daha iyi 
irdelenmesi ve kalıcı çözüm önerileri geti-
rilebilmesi için Bakan arkadaşlarıma konu 
üzerinde daha fazla mesai harcama talima-
tını verdim. Meclis’imizin tatilde olacağı 
dönemde çalışmalarımız olgunlaştırılacak 
ve yeni yasama yılı başlangıcında Meclis’i-
mize sunulacaktır. Sözlerime son verirken 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
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Aziz milletim… değerli milletvekilleri… 
değerli konuklar… değerli basın mensup-
ları… Hepinizi AK Parti grubu adına sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum.

Türkiye’nin sorunlarını aşmak için göster-
diğimiz gayretler sonucu çözümü ağırlaş-
tırılan, zorlaştırılan sorunlar da ya çözülü-

yor ya da çözüm sürecine giriyor. Türkiye, 
kendi istikametinde, kendi dinamikleriyle, 
imkanlarıyla toplumsal dokusunu güçlen-
direrek, siyasal gücünü artırarak, ekono-
mik büyümesini sürdürerek, demokrasisi-
ni tartışmalardan arındırmak zorundadır. 
Ülkemizi halkıyla birlikte büyütme yolun-
da millet olarak, devlet olarak kat ettiğimiz 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 22 Haziran 2005 
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yol daha ileri mesafeler alabilmemizin 
sağlam bir zemini olmuştur.

Bu anlamda AK Parti iktidarının, AK Parti 
siyasetinin Türkiye’ye kazandırdığı uzlaş-
ma, diyalog ve mutabakat kültürü inanıyo-
rum ki, bundan böyle siyaset kültürümü-
zün en belirgin karakteri haline gelecektir. 
Zaten milletimizin bize verdiği istikamet, 
bu milletin hamuru ve mayası bu siyaset 
kültürünün özünü oluşturmaktadır... Yola 
çıktığımız gün, siyaseti çatışma alanların-
da değil, uzlaşma alanlarında yapacağımı-
zı vadettik. Yola çıktığımız günden bu yana 
da bu çizgide yürüdük. 

Biz biliyorduk ki, Siyaseti millet ile devlet 
arasındaki ilişkilerde bir çatışma aracına 
dönüştürenleri milletimiz affetmez, et-
medi. Keza, siyaseti millet adına, milletin 
talep ve özlemleri adına değil de kendi 
namı hesabına yapanları da millet affet-
medi. Merkez ve çevre, metropol ve taşra 
ve nihayet millet ve devlet arasında geri-
lim kurgulayarak siyaset dizayn edenlerin 
bu milletin ruh köküyle ilgisi olmadığı 
görülmüştür. 

Biliniz ve bilsinler ki, bundan önce olduğu 
gibi bundan sonra da Türkiye’nin sorunla-
rını, müşterek aklı, toplumsal vicdanı, en 
üst düzeyde ülke sorumluluğunu harekete 
geçirmek suretiyle çözme kararlılığın-
dayız. Bunu tekrar tekrar vurgulamakta 
yarar görüyorum. Halının altına süpürül-
müş, dondurulmuş, ertelenmiş sorunlar 
büyüyerek, önyargılarla beslenerek karşı-
nıza çıkıyor. Bugün de toplumun günde-
minde, medyanın gündeminde, aydınların 

gündeminde, siyasetin gündeminde böyle 
sorunlar var. Özelleştirme bu sorunlardan 
biridir, üniversitelerde yaşanan başörtüsü 
sorunu bu sorunlardan biridir. 

Bu sorunlar bütün sıcaklığıyla yaşan-
maktadır ve toplumun gündemindedir. 
Erzurum’da evladı üniversiteyi bitiren bir 
annenin kızının en anlamlı, en özel, en 
duygusal gününde bile hakarete uğrama-
sına kadar vardırılan bir uygulama, bu 
milletin hiçbir sağduyulu ferdi tarafından 
tasvip görmedi, göremez. Bu kadar insaf-
sızca bir uygulamanın bu millete mensup 
olan bir insanın hayal gücüne bile sığması 
beklenemez. İnanıyorum ki, mutabakatla, 
özgüvenle, adalet ve hakkaniyet duygusu-
na inanarak bugüne kadar yaptığımız gibi 
halkın ve bu ülke çocuklarının önündeki 
bu zorlukları aşacağız ve milletin vicdanı-
nı ferahlatacağız. 

Değerli milletvekilleri…

Birkaç hususla ilgili dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum. Bizim ısrarla vurguladığımız 
basit bir gerçeği var bu ülkenin. Çözmemiz 
gereken sorunlar birbiriyle alakalı görün-
mese de iç içedir ve birbiriyle doğrudan 
ilişkilidir. Bir alandaki temel bir sorunu 
çözdüğünüz zaman o sorunun çok uza-
ğında duran başka bir sorunu da çözmüş 
olursunuz. 

Sözü dolaştırmadan iki örnek üzerinde ne 
demek istediğimi ifade edeyim. Sadece ör-
nek olarak söylüyorum, diğer sorun alan-
larına da uyarlayabilirsiniz. Türkiye’nin 
Özelleştirme sorunu ile Türkiye’deki öz-
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gürlük sorunu doğrudan birbiriyle alaka-
lıdır. Bu iki sorunun ne kadar ilişkili oldu-
ğunu iki temel alanda vaveyla koparanlara 
bakarak da anlayabilirsiniz.

Özgürlüğe kuşkuyla bakanlar üretime 
de, sermayenin tabana yayılmasına da, 
demokrasiye de kuşkuyla bakıyorlar. Hal-
ka kuşkuyla bakanlar açıkça söylemeye 
cesaret etmeseler de demokrasiyi, hukuku 
halktan esirgemek gerektiğini söylüyorlar. 
Açık konuşmadıkları için devleti devletçi-
likle karıştırıyor, imtiyazlarının devamını 
istiyorlar. Oysa halkımız imtiyaz değil, 
adalet istiyor. Öyleyse, kimse şu alanlarda 
halka adalet veririz şu alanlarda ise adalet 
veremeyiz diyemez. 

Öte yandan hukuk, demokrasi ve özgür-
lüklerin ekonomik büyümeyi nasıl besle-
diğini, dış politikaya nasıl ivme kazandır-
dığını, toplumsal barışa ne kadar katkıda 
bulunduğunu iki buçuk yıllık iktidarımız 
döneminde bütün Türkiye gördü. Türki-
ye, küçük meseleleri büyüterek zaman ve 
enerji kaybetmeseydi, vatandaşına güven 
esasında hem vatandaşlık bağlarını hem 
de vatandaşlarını güçlendirmeye odak-
lansaydı bugün çok daha ileride olacaktık. 
Ne özelleştirmeyi ne de üniversitelerde 
çocuklarımızın eğitim haklarını, vatandaş-
lık haklarını verelim mi vermeyelim mi 
diye konuşmayacak, bu sorunları aşmış 
olacaktık. 

Evet, hepimiz bu ülkenin insanıyız, bu top-
rağın suyuyla, ekmeğiyle, ruhuyla bugün-
lere gelmişiz. Bu ruha, bu toprağın değer-
lerine, bu ülkenin kimliğine sahip çıkmaya 

devam edeceğiz. Türkiye’nin kimliğini asla 
yere düşürmeyeceğiz. Birileri kendiyle 
kavgalı, ülkesiyle kavgalı, vatandaşıyla 
kavgalı bir yoldan, gerilimden, çatışmadan 
medet umabilir. Ama biz o birileriyle aynı 
kulvarda olmayacağız. 

Değerli arkadaşlar… 

Son günlerin gündem maddelerinden biri 
özelleştirmedir. Özelleştirme, ülkemizde 
uygulanmakta olan yapısal reform süreci-
nin en önemli unsurlarından biridir. Tür-
kiye, özelleştirmeyi çeyrek yüzyıl boyunca 
yeterince konuşmuştur. Özelleşmesini 
konuşmaya başladığımız birçok kurumda 
çalışmaya başlayanlar 25 yılda emekli ol-
muşlardır. 

Hükümetimiz şimdiye kadar ülkenin geliş-
mesinin önündeki en büyük engeli oluştu-
ran siyasi istikrarsızlık unsurunu ortadan 
kaldırmış, siyasi ve ekonomik politikaların 
iç sürtüşmelerden uzak kararlı ve süratli 
bir şekilde uygulanmasını mümkün kıl-
mıştır. Türkiye, geleceğe güvenle bakar 
hale getirmiştir. Mali disiplin sağlanmış, 
enflasyon kontrol altına alınmış, istikrarlı 
büyümenin temelleri atılmış, bütçe açık-
ları katlanılabilir düzeylere geriletilmiş, 
uzun zamandan beri ilk kez, faiz dışı faz-
lanın yanında bütçe fazlası gözlenmeye 
başlanmıştır.

Devletin yeniden yapılanması için özelleş-
tirme, siyasi kararlılıkla, kamu kuruluş-
ları ve bağımsız düzenleyici kurumlarla 
işbirliği içerisinde, artan bir hızla sürdü-
rülmektedir. Özelleştirme sürecinde hem 
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yurt içi hem de yurt dışı yatırımcıların 
yoğun ilgi ve katılımını gözlemliyoruz ve 
özelleştirme sürecinde olumlu gelişmeler 
kaydediyoruz. Özelleştirme uygulamaları 
kamu finansmanına ek gelir temin etme 
amacının çok ötesinde ekonominin sağlık-
lı ve dengeli bir yapıya kavuşturulması ve 
ekonomik hayatın serbest piyasa ekonomi-
sinin kurallarına göre işletilmesi amacıyla 
yürütülmektedir. 

Bunları yeniden konuşmaya gerek var mı 
bilmiyorum ama anlaşılıyor ki birilerine 
ekonominin alfabesini tekrar hatırlatmak-
ta fayda var... Devletin ekonomiye doğ-
rudan müdahalesi sadece serbest piyasa 
mekanizmasını bozmuyor aynı zamanda 
kamu kaynaklarının israfına ve devletin 
temel görevlerini yerine getirmesine de 
engel oluyor. Gelişmiş ekonomilerde dev-
letin ekonomik sektörlerdeki payının son 
derece az olduğu, daha çok düzenleyici ve 
denetleyici bir kurum olarak görev yaptığı-
nı herkes biliyor artık. 

Özelleştirme sürecinde 2003 yılının başın-
dan itibaren kararlı ve başarılı bir uygu-
lama sergilendiği hepimizin malumudur. 
25 yıldır gündemimizi işgal eden bu konu-
nun çözüme kavuşturulması ve gündem 
dışına çıkarılması temel hedeflerimizden 
biridir. Bu çerçevede sadece 2004 yılında 
gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları 
tutarı 1,3 milyar ABD dolarını aşmış bu-
lunmaktadır. Aralarında TEKEL’in Alkollü 
İçki Birimleri, Gemlik Gübre A.Ş., İGSAŞ, 
Kütahya Gübre, BURSAGAZ, ESGAZ, ETİ 
BAKIR, ETİ KROM, ETİ GÜMÜŞ, ÇAYELİ 
BAKIR A.Ş., DİVHAN ve THY A.O. yüzde 

23 oranındaki hissesi dahil 30 işletme, 
iştirak ve şirkette özelleştirme işlemleri 
tamamlanmıştır.

2005 yılı da özelleştirmede son derece 
önemli mesafelerin kaydedildiği bir yıl 
olacaktır. 2005 yılının ilk 5 aylık dönemin-
de PETKİM hisselerinin yüzde 34.5’nin 
halka arzı (273 milyon ABD doları), Tüpraş 
hisselerinin yüzde 14.77’sinin borsada sa-
tışı (454 milyon ABD doları) dahil toplam 
910 milyon dolar tutarında özelleştirme 
işlemi sonuçlandı. Sadece 2004 yılı ve 
2005 yılının ilk 5 ayında 2.3 milyar dolar 
değerinde özelleştirme işlemi tamamlan-
mış, özelleştirme uygulamalarından elde 
edilen gelirlerin 1 milyar dolarlık kısmı 
Hazineye aktarılmıştır. 

Ayrıca 2004 yılı içerisinde 2003 yılından 
önce özelleştirme fonu adına yapılan 800 
milyon ABD doları tutarındaki borçlan-
maların tamamı, vadesi henüz gelmemiş 
olanlar da dahil olmak üzere ödenmiş, 
uzun yıllardan beri ilk kez özelleştirme 
fonu fazla vermeye başlamıştır. 2005 yılı 
büyük ve önemli özelleştirme uygulama-
larının gündemde olduğu bir yıl olacaktır. 
Türk Telekom hisselerinin yüzde 55’inin 
özelleştirilmesinde sona yaklaşmış bulu-
nuyoruz. 24 Haziran’da teklifler alınacak-
tır. Tüpraş’ın yüzde 51, ERDEMİR’in yüzde 
46.12 oranındaki hisselerinin özelleştiril-
mesi ihaleleri devam etmektedir.

Telekom’un özelleşmesi 15 senedir gün-
demdedir. TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesine 
1990 yılında karar verilmiş, defalarca özel-
leştirilmesine teşebbüs edilmiştir. 1987 
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yılında özelleştirilmesine karar verilen, 
1990-94 yıllarında da bir kısım hisseleri 
özelleştirilen ERDEMİR’in kamuda kalan 
hisselerinin blok olarak satışı için 1994, 
1995 ve 1997 yıllarında ihaleye çıkılmış 
ise de bu ihaleler çeşitli nedenlerle sonuç-
lanamamıştır. 

Biz bu yıllardır kangren haline getirilen 
bir çok sorunda olduğu gibi Erdemir’in 
özelleştirilmesinin tamamlanması ko-
nusunda da tam bir kararlılık içindeyiz. 
Erdemir özelleştirmesinde üretimin, 
yatırımların ve istihdamın devamına ve 
işletmenin sürekliliğine ilişkin bütün 
tedbirler alınmıştır. Seydişehir Eti Alü-
minyum tesislerinin özelleştirilmesinde 
de alınan mesafe önemlidir. Ayrıca, Ata-
türk Havalimanı Terminal işletmesinin 
15.5 yıllığına kiralanması işlemi de 
tamamlanmıştır. Böylece 3 milyar do-
lar bedelle özelleştirme tarihimizin en 
yüksek ihalesi gerçekleştirilmiştir. İhale 
bedelinin yüzde 23’ü olan 690 milyona 
dolar 2005 yılı içinde devletin kasasına 
girecektir.

Özelleştirmedeki siyasi kararlılığımız 
ve özelleştirme uygulamalarına verdi-
ğimiz önem kuşkusuz devam edecektir. 
Ekonomide istikrarın sağlandığı ve Türk 
ekonomisine güvenin arttığı bu ortamda, 
yıllardır yapılsın-yapılmasın, şöyle yapıl-
sın-böyle yapılsın tartışmalarının sürdü-
rüldüğü özelleştirmeyi gündemimizden 
çıkarmaya kararlıyız. Daha önce hiç uygu-
lanmadığı ölçüde özelleştirmenin sosyal 
yönlerine önem veriyoruz. 

Nitekim 3 Mayıs 2004 aldığımız Bakanlar 
Kurulu kararı ile 1992 yılından beri ya-
pılan bütün özelleştirmelerde şu veya bu 
şekilde işini kaybetmiş 9000’den fazla işçi-
miz çeşitli kamu kuruluşlarında istihdam 
edilmişlerdir. Özelleştirmelerde kamu 
yararını ve arz güvenliğini koruyucu, 
yatırımları, üretimi ve istihdamı artırıcı 
düzenlemelerin hiç olmadığı kadar özenle 
ve dikkatle yapılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye ekonomisi, yaşadığı o büyük kriz-
lerin etkisinden bizim dönemimizde kur-
tularak yepyeni bir sürece girdi. Gerçekten 
büyük bir krizdi, Türkiye için, Türk halkı 
için unutulmayacak acı bir tecrübeydi. 
Biz, bu krizden alacağımız dersi milletçe 
aldık. Ekonomik olarak ağır bir bedel öde-
dik, ama siyaseten Türkiye’ye yeni bir kapı 
açtık.

Bugün, hamdolsun bu krizin izleri tama-
men silinmiş, Türkiye ekonomisi toparlan-
mış ve artık atağa geçmiştir. Makroekono-
mik göstergelerde, bırakın kriz öncesini, 
son 20 yılın, 30 yılın, hatta bazı gösterge-
lerde Cumhuriyet tarihimizin en iyi ra-
kamlarını yakalamış durumdayız. Dikkat 
ederseniz, bizim ekonomide ulaştığımız 
hıza, birçokları hala ayak uyduramadılar.

İktidara geldiğimiz günden bugüne kadar 
ekonomide çok şey değişti. Ama bakıyor-
sunuz, bazılarında eleştiriler hiç değişme-
di, anlayış değişmedi, zihniyet değişmedi. 
Onlar bozuk plak gibi takıldıkları yerde 
öylece kalakaldılar. “Ekonomi iyileşti, ama 
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sokağa yansımadı” diyorlar. Sokağa çık-
mazsanız, yansıyıp yansımadığını nereden 
bileceksiniz? Biz çıkıyoruz, çarşının, paza-
rın, bakkalın, manavın nabzını tutuyoruz. 
İşçinin, işverenin derdini yerinde dinliyo-
ruz. Sonra da oturup, bu sorunlara kafa 
yoruyoruz.

Tabii ki bunları yeterli görmüyoruz ama 
bütün bunları dakika dakika değerlendi-
riyoruz, bunlarla dertleniyoruz... “İşsizlik 
sorununu çözemediniz” diyorlar. Bu-
yurun, rakamlar ortada, Geçen yılın ilk 
çeyreğinde işsizlik yüzde 12,4; bu yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 11.7. Hem de istihdama 
katılan 860 bin kişiye iş bulunduktan son-
ra işsizlik düşmüş. “Cari açık” dediler, sa-
bah akşam kriz çığırtkanlığı yaptılar. Çok 
şükür cari açık da düşüş eğilimine girdi. 

Bakınız, dikkat ediniz. Ekonomide elde 
ettiğimiz başarılar, 3 Kasım 2002’den bu 
yana kaydedilen başarılar. Bunların kimi 
anında yansıdı, kiminin yansıması daha 
uzun vadeli olacak. Ulusal yatırımlar, ulus-
lararası yatırımlar, makine-teçhizat ithala-
tı... Bunların hepsi önümüzdeki dönemde 
üretim olarak, ihracat olarak, istihdam 
olarak önümüze çıkacak. İşte o zaman AK 
Parti’nin farkı çok daha net, çok daha so-
mut olarak anlaşılacak.

Değerli arkadaşlarım…

Yine bize en çok yöneltilen eleştirilerden 
biri de, esnafımızın işlerinin durgun oldu-
ğu, kepenklerin kapandığı, esnafın siftah 
edemeden dükkanından çıktığı yönünde. 
Şimdi şu rakamlara özellikle dikkatinizi 

çekmek istiyorum: Türkiye Halk Bankamı-
zın, esnaf ve sanatkara kullandırdığı kredi 
miktarı, Aralık 2002’de 136 trilyon Türk 
Lirası. Aralık 2003’te bu miktar tam 685 
trilyona çıkmış. Aralık 2004’te ise, bakın 
bu rakama dikkat edin, tam 1 katrilyon 
212 trilyon Türk Lirası. Bugün itibariyle, 
yani Haziran 2005’te ulaştığımız miktar 
1 katrilyon 450 trilyon TL. Ya da bir başka 
deyişle 1 milyar 450 milyon Yeni Türk Li-
rası. 136 trilyon nerede, 1 buçuk katrilyon 
nerede?

Yine 2002 yılında kredi kullanan esnaf 
ve sanatkar sayısı sadece 69 bin. 2003’te 
bu sayı 145 bine, 2004’te ise tam 209 bine 
çıkmış. Bugün ise sayı 220 bine ulaşmış 
durumda. Bu kadar mı? Hayır. Bağ-Kur’a 
prim borcu olan esnaf ve sanatkarımız 
kredi kullanamıyordu, Bakanlar Kurulu 
kararnamesi ile bunu tümüyle ortadan 
kaldırdık. Sicil affı getirerek yaklaşık 150 
bin esnafımızı yeniden ekonomiye kazan-
dırdık. Şu sayılara da dikkatinizi çekmek 
istiyorum: 2003 yılında 100 bin, 2004 
yılında da 200 bin olmak üzere toplam 
300 bin esnafımız işyerini tekrar açtı ya da 
yeni iş kurdu. Bu yolla 372 bin 500 kişiye 
de iş sağlanmış oldu.

Değerli arkadaşlarım…

Şimdi buradan, ilk defa, esnaf ve sanatka-
rımıza çok önemli bir müjdeyi açıklamak 
istiyorum. Kriz günlerini çok iyi hatırlaya-
caksınız. Esnafımız dükkanının kapısını sa-
bah açıyor, siftah etmeden akşam kapatıyor. 
Bir süre sonra dayanamayacak hale geliyor, 
kepengi tamamen indiriyor. Bırakın yeni 
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yatırım yapmayı, işini büyütmeyi, borçları-
nı ödemek, haciz memurundan kurtulmak 
için bankaya kredi almaya gidiyor, yüzde 
50 gibi astronomik bir faiz oranıyla karşıla-
şıyor. O sırada tabii bankanın kaynakları da 
bir taraflara maşallah peşkeş çekiliyor.

Bakınız, esnafı bu sıkıştığı, daraldığı, ne-
fes alamadığı cendereden kurtarmak için 
yoğun bir çabanın içine girdik. Biraz önce 
aktardığım krediye ilişkin veriler, bu ko-
nuda ne kadar yol aldığımızın en somut 
göstergesi. Ama yeterli mi? Hayır, değil. 
Aralık 2002’de kredi faizlerinin oranı ne 
? Yüzde 47. Bu oranı derece derece düşür-
dük. Aralık 2003’te faiz oranı yüzde 30. 
Ocak 2005’te, yine bir Grup Toplantımızda 
müjdeyi verdik, faiz oranlarını yüzde 18’e 
düşürdük. 6 ay sonra bugün de yeni bir 
müjde veriyoruz ve faiz oranlarını, 1 Tem-
muz 2005 tarihinden geçerli olmak üzere 
yüzde 16,5’e düşürüyoruz. 2005 yıl sonu-
na kadar esnaf ve sanatkarlara kullandırı-
lacak kredi hedefimizi de 1 katrilyon 750 
trilyon TL olarak belirliyoruz. Esnafımıza, 
sanatkarımıza hayırlı olsun. 

Değerli arkadaşlar…

Fransa ve Hollanda’daki referandumlarda 
AB Anayasasının reddedilmesiyle Avrupa 
Birliği’nin içine düştüğü kriz ortamı, geçen 
hafta yapılan Avrupa Birliği Zirvesinde 
daha da belirgin hale geldi. Zirve sonrasın-
da hem liderler hem de Avrupa Birliği’nin 
kurumsal sözcüleri bu krizin ciddiyetine 
işaret eden beyanatlar verdiler. Bu durum 
Türkiye içindeki AB tartışmalarını da yeni 
bir mecraya sürüklemiş görünüyor.

Türkiye’nin AB’ne tam üyeliğine içeride 
ve dışarıda muhalif olan kesimler, AB’nin 
yaşadığı krizle birlikte, muhalefet gerek-
çelerine yenilerini eklemeye başladılar. 
Asıl olarak dile getirdikleri husus, AB’nin 
geleceğinin belirsizleştiği, bu belirsizlik 
karşısında Türkiye’nin reform sürecini 
devam ettirmesinin ve yeni adımlar atma-
sının doğru olmayacağıdır. Baştan sunu 
ifade etmeliyim ki, bu iddiayı dile getiren-
ler, Türkiye’nin AB’ye uyum sürecini “taviz 
verme” olarak algılayan bir zihni yapıya 
sahiptirler.

Şöyle bir geriye dönüp bakalım. Türkiye’nin 
AB’ne uyum sürecinde gerçekleştirdiği re-
formların hangisi bir tavizdir? Başta ifade 
özgürlüğü olmak üzere özgürlüklerin ge-
nişletilmesi mi, Türkiye’deki hukuki mev-
zuatın, belli temel kanunların demokratik 
normlara daha uygun hale getirilmesi mi? 
Soruyorum, Bunların hangisi tavizdir? Bu-
radaki asıl mesele, Türkiye’ye ve dünyaya 
nasıl baktığımızla ilgilidir.

Türkiye’nin evrensel demokratik normlara 
uyum sağlamasını, özgürleşmesini, dünya 
ile bütünleşmesini arzulayanların bu re-
formları bir taviz gibi algılaması mümkün 
değildir. Bunları taviz gibi algılayanların 
milletin refahının artması, daha hürriyetçi 
bir düzende yaşaması ile derin problemler 
ve çatışmaları var demektir. Hatta bun-
ları taviz gibi algılayanların bu milletle 
problemleri var demektir. Ne yazık ki 
Türkiye’nin siyasi geleneği içinde, ülkede-
ki her yenileşmeyi, özgürlükçü değişimi 
taviz gibi gören marazi bir ruh hali hep var 
olagelmiştir.



267

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-2

Bu ruh halinin Türkiye’ye kazandıracağı 
hiçbir şey yoktur. AB’nin tarihinin önemli 
krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğu 
doğrudur. Ancak Türkiye’nin AB güzerga-
hında attığı adımlar, bu kriz bağlamında 
değerlendirilmemesi gereken adımlardır. 
Ayrıca biz AB’nin bu krizi aşacak güce ve 
potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. 
Türkiye’nin AB perspektifi, demokrasi ve 
refah arayışının bir uzantısıdır. Bu pers-
pektifi geliştirerek koruyacağız. AB hedefi 
demokrasi ve refah arayışımıza güzergah 
teşkil ettiği ölçüde anlamlı bir hedeftir.

Efendim, AB’nin 10 yıl sonra nasıl bir 
halde olacağı belli değilmiş, yok efendim 
Türkiye tam üye olsa bile bu en az 15 yıl 
alırmış, üstelik tam üyelik de garanti de-
ğilmiş. Bu laflar sizce ne anlama geliyor? 
Bence bu laf lar Türkiye’ye ve kendine 
güvensizliğin bir ifadesidir. Bunun da öte-
sinde Türkiye’yi dünyadan tecrit etmeye, 
yenileşmesini, açılım sağlamasını engelle-
meye dönük bir anlayışın yansımasıdır.

Şunu bilelim, Türkiye demokrasi ve refah 
arayışından vazgeçemez. Bu arayış mille-
tin arayışıdır, bu anlayış milletin anlayı-
şıdır. AB süreci, Türkiye’nin bu arayışına 
çok ciddi katkı sağlamıştır. Bundan sonra 
da sağlayacaktır. Tabi ki hem Türkiye hem 
de AB değişim süreçlerinin içindedir. Kim-
se 10 yıl sonra Türkiye ile bütünleşmeye 
daha arzulu bir AB’nin şekillenmeyeceğini 
iddia edemez. Kimse, 15- 20 sonrasının 
müneccimliğine soyunarak, Türkiye’nin 
değişim dinamiğini zaafa uğratma hayali-
ne kapılmasın.

Türkiye, bu süreçteki adımlarını kararlı-
lıkla atmaya devam edecektir. Türkiye 3 
Ekim’de kararlaştırıldığı gibi tam üyelik 
müzakerelerine başlayacaktır. Hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
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Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım… de-
ğerli konuklar… basınımızın kıymetli tem-
silcileri… Sizleri şahsım ve grubum adına 
en içten duygularla selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin yoğun ve son derece verimli ge-
çen 22. Dönem 3. Yasama Yılı’nın sonuna 
yaklaşmış bulunmaktayız. Öyle sanıyorum 
ki bugünkü buluşmamız bu yasama yılının 
son grup toplantısı olacaktır. Bu sebeple 
bugün Meclisimizin Türkiye’nin yaşadığı 
büyük değişime yaptığı çok önemli katkı-
lara değinmek istiyorum.

Parlamenter demokrasimizin merkezi 
olan, millet iradesinin tecelli ettiği en 
yüce kurum olan TBMM, geçtiğimiz yasa-
ma yılını Türkiye’nin geleceği açısından 
son derece hayırlı olacağına inandığımız 
önemli yasama faaliyetleri ile geçirmiştir. 
İnanıyorum ki diğer iki yasama yılında 
olduğu gibi 3. Yasama Yılı’nda da TBMM 
milletimize karşı görevini yapmış, sorum-
luluğunu yerine getirmiştir.

Bu vesileyle başta Sayın Meclis Başkanımız 
olmak üzere, Meclis Başkanlık Divanını, 
Komisyon üyelerini, bütün milletvekili arka-

daşlarımı samimi gayretleri nedeniyle canı 
gönülden kutluyorum. Bu Meclis’te görev 
alan bütün arkadaşlarımın, bu ülkenin tari-
hinde müstesna izler bırakacağına, insanı-
mızın geleceğini inşa eden değişim hareke-
tinin mimarları olarak milletimiz tarafından 
daima hayırla yad edileceğine inanıyorum.

Görevimiz henüz bitmemiştir; ancak 
Türkiye’yi özlemini çektiği parlak bir 
geleceğe taşıyacak yolun bütün kaldırım 
taşları döşenmiştir. Bu yolda azimle ve ka-
rarlılıkla ilerleyerek, Allah’ın izniyle ülke-
mizi aydınlıklara, özgür ve müreffeh ulus-
lar arasında layık olduğu yere taşıyacağız. 
Bugüne kadar el birliğiyle yürüttüğümüz 
çalışmalar, şunu açıkça ortaya koymuştur. 
Milletin beklentileriyle, vekillerinin temsil 
iradesi nihayet buluşmuş, yıllardır özlemi 
çekilen sinerji bereketi sonunda yakalan-
mıştır. Bu duygudaşlığı, geleceğin adil ve 
kalkınmış Türkiye’sinin işareti olarak gö-
rüyor, coşkuyla karşılıyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye için tarihi bir kavşak noktasını 
hep birlikte dönmekte olduğumuzun şuu-
ru içindesiniz. Bu ortak şuur bizi karanlık-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 28 Haziran 2005 
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lardan aydınlıklara, sıkıntılardan ferahlık-
lara, darlıklardan genişliklere taşıyan en 
önemli güç olmuştur. Geride bıraktığımız 
mesafelere bakınca, bizi bekleyen uzun ve 
zorlu medeniyet yolculuğundan alnımızın 
akıyla çıkacağımıza olan ümit ve inancım 
ziyadesiyle artıyor.

Bu Meclis’in devraldığı o mahzun, o yor-
gun, geleceğinden umutsuz o karanlık 
Türkiye manzarası hepimizin hafızala-
rında hala taze... 3 Kasım 2002’den bu 
yana yaşanan büyük değişim, birileri ne 
kadar unutturmak isteseler de, bu mille-
tin makus talihini değiştiren, bu ülkenin 
tarihinde yeni bir altın sayfa açan, yeni bir 
medeniyet takvimi başlatan parlaklıkta 
bir değişim olmuştur. Bu değişim ruhu, ço-
cuklarımıza gururla, sevinçle, heyecanla, 
başımız dik bir şekilde armağan edeceği-
miz bir Türkiye’nin habercisidir.

Bugün Türkiye’nin bütün çocukları bu 
güzel umudu yüreklerinde taşıyor, bu ülke 
için aydınlık hayaller kuruyorlar. Bundan 
daha iki buçuk yıl önce umutları karar-
mış, hayalleri kırılmış, ülkelerine olan 
inançları sarsılmış bu çocukların, yeniden 
Türkiye’nin geleceğine inanmaya başlama-
ları görmezden gelinemeyecek bir başarı, 
çok değerli bir kazançtır. Bu Meclis çatısı 
altındaki her bir arkadaşım, ortaya koy-
dukları bu eserle gururlanmalıdır. Gurur-
lanmalıdır ki, bu ülkeye hizmet edenlerle 
etmeyenler, bu ülke için kaygısı olanlarla 
olmayanlar, bu millete inananlarla inan-
mayanlar ayırt edilebilsin.

Bizler mütevazı olmayı, alçak gönüllü 
olmayı erdem sayan bir anlayışın bağlıları-
yız. Ancak bu kavşak noktasında siyasette 
bir iz, bir tespit, bir işaret bırakmamız ge-
rekiyor ki, arkamızdan gelenler Türkiye’yi 
birlik ve beraberlik içinde, dinamizm için-
de geleceğe taşıyan sırrın millet iradesinde 
olduğunu bilebilsinler. Bu ülkenin gele-
ceği, bu milletin yarınları söz konusuysa; 
hakikatlerin altını çizmeyi bir mecburiyet, 
hatta bir görev sayıyorum.

Türkiye geçen iki buçuk yıllık sürede, se-
sini milletinin sesine, duygularını milleti-
nin duygularına, beklentilerini milletinin 
beklentilerine odaklamış bir siyaset anla-
yışı tarafından yönetilmektedir. Bu millet 
odaklı, insan odaklı, hizmet odaklı siyaset 
anlayışı, Türkiye’yi hedef sapmalarından, 
menfaat hesaplarından, sinsi ayak oyun-
larından korumuş, Türkiye bütün ağır-
lıklarından kurtularak en ileri hamlesini 
yapma imkanına kavuşmuştur. Bu hamle-
yi sizler yaptınız. Bu milletin umutlarını 
boşa çıkarmadınız. Milletim adına sizlere 
teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle bu mil-
let kervanı sizin öncülüğünüzde aynı hızla 
medeniyet menziline ulaşıncaya kadar bir 
daha durmayacak, duraklamayacaktır.

Değerli arkadaşlarım…

Biliyorsunuz, büyük bir onurla çatısı al-
tında toplandığımız TBMM’nin bu yıl 85. 
kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. TBMM 
Başkanlığımız çok yerinde ve takdire şa-
yan bir adım atarak bu yılı “Milli Egemen-
lik Yılı” ilan ettiler. Sizler de bu anlamlı 
döneme uygun biçimde çalışmalarınızı 
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yürüttünüz; büyük gayret ve fedakarlıklar-
la çok önemli yasama faaliyetlerine imza 
attınız.

Bu dönemde Meclisimizden çıkan yasa ve 
yasa değişiklikleri, Türkiye’nin yıllardır 
sıkıntısını çektiği tıkanıklıkları aşması, 
çağdaş hukuk ve demokrasi normlarının 
yakalanması, kamu yönetimimizin etkin 
ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturul-
ması açısından hayati öneme sahip ça-
lışmalardır. Bu çalışmalar sırasında her 
partiden çok milletvekillerimizin göster-
dikleri samimi çabayı, demokratik temsil 
düşüncesi içinde milletimizin ülke mese-
lelerine sahip çıkması olarak görmek de 
mümkündür.

Millet nezdinde siyasete yeniden güven 
kazandıran bu gayretler, Türkiye’nin gele-
ceğin dünyasında güçlü ve güvenli bir ülke 
olarak yerini almasını sağlayacaktır. Bu-
gün atılan temel üzerinde, ağırlıklarından 
kurtulmuş yepyeni bir Türkiye, dinamik 
bir cumhuriyet ruhu yeniden yükselecek-
tir, buna bütün kalbimle inanıyorum. Ve 
sizlerden gözünüzü gelecekle ilgili hedef-
lerimizden ayırmamanızı ve Türkiye’nin 
yükselmesinden rahatsızlık duyanların 
beyhude çabalarını boşa çıkarmanızı rica 
ediyorum.

Türkiye yakaladığı bu sıçrama fırsatını bir 
kere daha zayi etmemelidir, bu fırsatı en 
iyi şekilde değerlendirmek hepimiz için en 
öncelikli görevdir. Bu noktada benim dile ge-
tirdiğim hassasiyetin TBMM’nin ortak has-
sasiyeti olduğundan şüphe duymuyorum.

Değerli arkadaşlarım…

TBMM’nin 85 yıllık geçmişi, pek çok de-
mokrasi mücadelesine sahne olmuştur. 
Zaten bu Meclis’in ruhunda milli egemen-
lik, cumhuriyet ve demokrasi vardır. Çün-
kü bu Meclis dünyadaki diğer meclisleri 
gibi bir savaşın neticesinde kurulmamış, 
milletin varoluş davası olan savaşa bizzat 
başkomutanlık etmiştir. Bu Meclis milleti-
mizin aziz vatanımızdaki haklarını müda-
faa eden İstiklal Savaşı’mızın başkomutanı 
olarak, dünyanın bütün meclislerinden 
daha müstesna bir yere sahiptir.

O nedenle bu Meclis’in duvarlarında, keli-
melerinde, ruhunda ve mayasında mille-
tin selameti ve devletin bekası vardır. Bu 
Meclis, dün kendi insanına cumhuriyeti 
ve milli egemenliği çok görenlere karşı, 
hem düşmana hem de cumhuriyet ve milli 
egemenlik sevdasından yoksun kendi için-
deki bedbahtlara rağmen milletin davasını 
onurla üstlenmiştir Bugün de milletimi-
zin kahir ekseriyetinin aksine düşünen, 
demokrasiden adeta korkan, dinamizmin 
yerine ataleti, değişimin yerine statükoyu 
tercih eden, kendi iradesini millet iradesi-
nin üstünde görenler vardır.

Bu ülkeyi sevmeyi kendi inhisarında gö-
ren, kendini bu ülkede yaşayan herkesten 
daha haklı gören, millet iradesine kulak 
vermeyi bir türlü içine sindiremeyen bu 
zihniyet, şükür ki yavaş yavaş demode hale 
gelmekte, marjinalleşmektedir. Çünkü 
Türkiye’de demokrasi, hukuk, adalet güç-
lenmektedir. Çünkü millet, onların gerçek 
yüzünü artık tanımaktadır. Ve nihayet 
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çünkü onlar milletin gerisinde kalmıştır. 
Devletine hizmet eden bir millet anlayışı-
nın yerini hızla milletinin hizmetinde bir 
devlet anlayışı almaktadır.

Bu ülkenin her köşesine, her taşına, her 
toprağına eşit yakınlıkta olan, her insa-
nımızın hissiyatına duyarlı, önce insan 
diyen, hayat kalitesini yükseltmeyi önce-
likli hedefi sayan bir millet iktidarı bugün 
görev başındadır. Bugün herkesin farklı 
bir şeyler söylediği AB üyeliği konusunda 
bizim sözümüz çok açık ve nettir: Bugün 
AB’de temsil edilen çağdaş değerler ve mo-
dernleşme projesi, bu cumhuriyeti kuran-
ların idealleri ile uyum içindedir. Çağdaş 
değerler ve modernleşme çizgisi, gözbebe-
ğimiz olan demokratik cumhuriyetimizin 
mayasında vardır. 

Biz insanımızı hayatın her alanında en yük-
sek standartlara ulaştırmayı hedefliyoruz. 
Bizim nihai hedefimiz budur ve bu hede-
fimizi hiçbir zaman bir şarta bağlamadık. 
Türkiye’nin AB’ye tam üyelik yolculuğu, 
yapılan bütün spekülasyonlara rağmen 17 
Aralık 2004’te çizilen rotada devam ede-
cektir. Ama Türkiye’nin demokrasi, adalet, 
kalkınma ve ilerleme hedefleri, AB yolcu-
luğu hangi hızla ilerlerse ilerlesin, en kısa 
zamanda en üst seviyede hayata geçirile-
cektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Biz öncelikle insanımızın fazlasıyla layık 
olduğu uygarlık standartlarını hayata 
geçirmenin hesabını yapıyoruz. Güçlü bir 
Türkiye bölgesi için, Avrupa için ve dünya 
için çok önemli bir şans olacaktır. Farklı 
medeniyet ve kültürlerin, evrensel insani 

değerlerle buluşması adına Türkiye’nin AB 
üyeliği büyük bir kazanım olacaktır. Ve biz 
biliyoruz ki Türkiye, kendi yerli değerleri 
ile evrensel değerler arasında “çatışma” 
kurgulayan bir zayıflığa prim vermeyecek-
tir. Kendi yerli değerlerimiz ile evrensel 
değerler arasında bir “uyum” olduğuna 
inanan büyük bir özgüven bu toprakların 
damarlarında akmaktadır. 

Şunu da açıkça ifade edeyim; geçen iki 
buçuk yıl içinde bizim parlamentomuz, bu 
gerçeğin ne derece farkında olduğunu ça-
lışmalarıyla tün dünyaya göstermiştir. Ne 
yazık ki, aralarında AB kurucusu ülkelerin 
de bulunduğu bazı ülkelerin parlamen-
toları, farklı kültür ve medeniyetleri aynı 
evrensel değerler etrafında buluşturan 
ve dünya barışı için çok değerli olan bu 
fırsatın sizler kadar farkında olamamışlar-
dır. Buna üzülüyoruz; ama öte taraftan da 
Türkiye’nin AB için taşıdığı değeri bir kere 
daha açıkça müşahede ediyor, gururlanı-
yoruz. 

İnsanlığın çocukluk hastalığı olan dini ya 
da kültürel önyargılardan kurtulamamış 
dostlarımıza, insanlığın büyük değerlerini 
hatırlatma konusunda ısrarlı olmayı sür-
düreceğiz. Açıkça ifade edeyim ki bugün 
AB bütünlüğü içinde sadece kültürel ya 
da ekonomik nedenlerle değil, demokratik 
nedenlerle de Türkiye’ye büyük ihtiyaç 
vardır. Parlamentomuz gerek AB’ye uyum 
yasalarını hayata geçirirken, gerek ülkemi-
zin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri 
bir bir ortaya koyarken, ne kadar olgun bir 
demokrasi kültürüne sahip olduğunu orta-
ya koymuştur. Çıkarılamaz denilen yasalar 
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büyük bir hızla ve kararlılıkla çıkarılmış, 
Türkiye’nin menfaatleri için parlamento-
muzun her unsuru üstüne düşen sorumlu-
luk ve hassasiyeti göstermiştir.

Keşke Avrupalı dostlarımız da AB’nin ge-
leceği için bizim kadar gayretli, dikkatli 
ve istekli olabilselerdi. Bugün özellikle 
kendi kamuoylarına mesaj vermek adına 
Türkiye’nin AB üyeliğini tartışma gayreti 
içine girenler, kendi demokratik sami-
miyetlerini tartışılır hale getirdiklerini 
bilmelidirler. Türkiye başından beri AB 
üyeliği konusunda samimidir, son iki bu-
çuk yıl içinde ortaya koyduğu büyük gay-
retle de bu samimiyetini göstermiştir. Bu 
anlamda millet iradesini hakkıyla temsil 
eden bir Meclisin gerek iktidar partisine 
gerekse muhalefet partilerine mensup 
milletvekilleri olarak, görevini yapmış 
olmanın gurur ve mutluluğunu yaşamak 
hepinizin en tabii hakkınızdır.

17 Aralık zirvesinden, Türkiye’nin AB 
üyeliği konusunda üstüne düşen her şeyi 
yerine getirdiği sonucunu tarihe mal 
eden bir sonuç bildirgesi çıkmıştır. Bun-
dan sonra Türkiye kendi kazanımlarıyla 
ilerleme yolunda sizin gayretlerinizle 
adımlar atmaya devam edecek, AB üyesi 
ülkelerin sözlerindeki samimiyet test edi-
lecektir. 

Kendi adıma AK Parti grubunun gönül 
birliği içinde çalıştığımız her bir ferdiyle 
tek tek gurur duyduğumu özellikle ifade 
etmek istiyorum. İnanıyorum ki, tatile 
gittiğinizde tek tek vatandaşlarımızın 
elini tutacak, duygularını, düşüncelerini, 

meselelerini paylaşacaksınız. Yeni döne-
me, halkımızdan aldığınız enerjiyle çok 
daha heyecan yüklü bir dinamizm getire-
ceksiniz. Sizlerden ricam, görüştüğünüz 
bütün vatandaşlarıma en kalbi selam ve 
sevgilerimi götürmenizdir. 

Değerli arkadaşlar…

Yaz tatilinin ardından bizi yine yoğun 
çalışmalarla geçecek yeni bir yasama 
yılı bekliyor olacak. Başladığımız işi bi-
tirmek, Türkiye’yi bir daha asla dışına 
düşmeyecek biçimde adalet ve kalkınma 
rotasına oturtmak için yeniden bu çatı 
altında buluşacağız. Gönül birliği, duygu 
birliği, düşünce birliği içindeki bu kadro 
Türkiye’nin yüz akı olmaya, umutları 
diriltmeye devam edecektir. İnanıyorum 
ki her yeni yasama yılının açılışında çok 
daha aydınlık, çok daha güneşli, çok daha 
mutlu bir Türkiye’den bahsediyor olaca-
ğız.

Ben Türkiye’nin yarınları adına coşku ve 
heyecanla doluyum. Sizlerin de benimle 
duygu birliği içinde olduğunuzu biliyo-
rum. Allah’ın izniyle Türkiye bugüne ka-
dar nice kritik eşikten geçtiği gibi, eşiğine 
kadar geldiği medeniyet kapısından da 
geçecektir. Gelecek Türkiye’nindir, yarın-
lar milletimizindir. Bu duygularla başta 
Sayın Meclis Başkanımız olmak üzere, 
iktidarıyla, ana muhalefetiyle, muhalefe-
tiyle Türkiye’nin ilerlemesine gönülden 
katkıda bulunan bütün vekil arkadaşları-
ma şükranlarımı, saygılarımı, sevgilerimi 
sunuyorum. Bir kere daha aziz milletin 
iradesinin tecelligahı olan Yüce Meclis’in 
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manevi şahsiyetine saygılarımı ve bağlı-
lıklarımı bildiriyorum. Yaşasın Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, yaşasın milletimi-
zin selameti, yaşasın devletimizin bekası, 
yaşasın Türkiye, her şey Türkiye için…
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Değerli arkadaşlar… Hepinizi en içten 
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bu 
güzel buluşmada sizlerle yeniden birlikte 
olmaktan büyük mutluluk duyduğumu 
belirtmek istiyorum.

Bildiğiniz üzere ülkemiz daha güçlü ve 
müreffeh bir ülke olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor. Sıkıntılı bir dönemin 
ardından bugün nihayet gözünü yeniden 
geleceğe çeviren, sürekli büyüyen, bugüne 
kadar çözülemeyen problemlerini önemli 
ölçüde çözmüş bir ülke durumuna gelmiş 
bulunuyoruz. Oysa bundan sadece birkaç 
yıl önce insanlarımız ağır kriz şartlarının 
pençesinde kıvranıyor, gençlerimiz ya-
rınlarına ümitsizce bakıyordu. O insanlar 
bugün nefes alıyor, o gençler yeniden bu 
ülkeye ve ortak geleceğimize gönülden 
bağlandılar, umutlarını tazelediler. En bü-
yük kazancımız budur.

Türkiye, Allah’ın izniyle o karanlık, o sıkın-
tılı günlere bir daha asla geri dönmemek 
üzere kendini tazelemektedir. Geçen kısa 

zaman içinde Türkiye’yi çağdaş bir ülke 
haline getirecek ve sistemin aksayan kı-
sımlarını değiştirecek çok önemli, çok ha-
yati bir yasama atılımı gerçekleştirmiştir. 
Kararlı ve dikkatli bir yönetim anlayışı ile 
yakalanan istikrar ve güven ortamı, daha 
düne kadar kimse için inandırıcılığı olma-
yan hedeflerin birer birer gerçeğe dönüş-
mesine imkan vermiştir. Bugün hepimiz 
geleceğe bakıyor, mutlu ve müreffeh ya-
rınları inşa etmek üzere heyecanla, azimle, 
şevkle çalışıyoruz.

Bütün dikkatimizle gelecek hedeflerimizi 
gerçekleştirmeye konsantre olabilirsek, 
o zaman ülkemizin önünde çok parlak 
ufuklar açılacaktır. Türkiye bugün kendisi 
açısından yeni bir çağ başlatmanın eşiğine 
gelmiş bir ülkedir. Eğer insanımızın gün-
demini Türkiye’nin gelecek hedeflerine 
odaklamayı başarabilirsek, o takdirde 
Türkiye o eşikten alnının akıyla atlayacak 
ve dünyanın en önemli ülkelerinden biri 
haline gelecektir. Bu hedefe hepimizin 
can-ı gönülden inanması, gündemi değiş-

AK Parti Il Başkanları 
Toplantısı 

Ankara | 13 Temmuz 2005 
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tirmeye, insanımızın dikkatini dağıtmaya 
yönelik girişimlere meydan bırakılmaması 
lazımdır.

Değerli arkadaşlar…

AK Parti, bu ülkeyi adaletli ve kalkınmış 
bir dünya yıldızı haline getirmek amacıy-
la yola çıkmış, Türkiye’nin ihtiyacı olan 
değişimi her alanda hayata geçirme misyo-
nunu üstlenmiş bir siyasi hareketin adıdır. 
Bu anlamda üstlendiğimiz sorumluluk 
tarihi bir sorumluluktur. Şartlar ne olur-
sa olsun Türkiye için doğru olanı, hayırlı 
olanı, gerekli olanı yapmak, savunmak, 
bu çizgide ısrarımızı, dikkatimizi, hassasi-
yetimizi korumak durumundayız. Bugün 
siyaset sahnesinde bulunan ve üzülerek 
söylüyorum, Türkiye’nin önceliklerini 
korumak noktasında yeterli hassasiyeti 
göstermeyenlere rağmen biz bu değişim 
rotasından sapmamak, bu gelecek pusula-
sını kaybetmemek durumundayız.

Biz Türkiye’yi siyasi ve ekonomik çıkmaz-
lara sürükleyen anlayışlardan farklı bir 
sorumlulukla hareket edeceğimize dair 
milletimize söz vermiş bir siyasi kadroyuz. 
Bu sözümüzü asla unutmayacak ve siyasi 
menfaatlerimizi asla Türkiye’nin öncelik-
lerinin önüne geçirmeyeceğiz. Siyasetin 
millet nezdinde son dönemde kazanmış 
olduğu itibarı, basit polemiklere, fosilleş-
miş siyasi söylemlere, miadı dolmuş sevi-
yesizce beyanlara kurban etmeyeceğiz. Ak-
sine duruşumuzu, seviyemizi, en önemlisi 
Türkiye’nin hedefleri ile ilgili hassasiyet-
lerimizi koruyarak, siyasetin bu demode 
aktörlerini teşhir etmiş olacağız. Çünkü 

artık siyasetin bu ucuz yaklaşımlardan, 
milletimize hayrı olmayan bu yıpratma 
kültüründen kurtulması gerekiyor.

Türkiye’nin konuşulması gereken çok me-
selesi var ve bunları konuşması gereken 
de siyasettir, siyasetçilerdir. Bu önemli 
ihtiyacın üstünün bu millete çok değerli 
yıllar, çok önemli fırsatlar kaybettirmiş, 
Türkiye’ye büyük kayıplar yaşatmış yarar-
sız siyaset lafazanlıklarıyla örtülmesine 
izin veremeyiz. Türkiye başta siyaset ku-
rumları olmak üzere bütün unsurlarıyla 
Türkiye’yi geleceğe taşıyacak fikirleri, 
projeleri, vizyonu konuşmalıdır. İtişmeyle 
kakışmayla hangi noktalara gelindiğini bu 
millet çok iyi biliyor, bir kötü tecrübeye 
daha ihtiyacımız yok. Ama siyasi hayatını, 
kurumsal varlığını bu çatışma kültürü 
üzerine inşa edenler bu gerçeğe karşı bü-
yük bir aymazlık ve körlük içinde olmaya 
devam ediyorlar.

Milletimizin bu anlayışlara bir yakınlığı ol-
madığını biliyoruz; iş üretenle laf üretenin 
teraziye konduğu zaman bu gerçek bir kere 
daha açıkça ortaya çıkacaktır. Sizlerden ri-
cam AK Parti’nin siyasi dirayetine, temsil 
sorumluluklarına ve bu ülke için koyduğu 
hedeflere sahip çıkmanız, bu fosilleşmiş 
kavga siyasetini canlandırmaya tevessül 
edenlerle aynı seviyeye inmemenizdir. Biz 
bu ülke için doğru olduğuna inandığımız 
yolda yürümeye büyük bir azim ve kararlı-
lıkla devam edeceğiz.

Bizim liyakatimiz, bizim seviyeli duruşu-
muz, bizim çağdaş siyaset potansiyelimiz 
milletimiz tarafından iyi bilinmekte, farkı-
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mız fark edilmektedir, bundan asla şüphe-
ye düşmeyiniz. AK Parti bu ülkenin yegane 
umududur, bu gerçek her geçen gün çok 
daha net, çok daha açık ortaya çıkıyor. Si-
yaseti kavgaya çevirmek isteyenlerin attığı 
her adım, söylediği her söz, siyasi acziyet-
lerinin bir başka belgesi olmaktadır.

Değerli arkadaşlar…

Son yaptığımız seyahatlerle bir kere daha 
müşahede ettik ki, dünyanın ticaret mer-
kezlerinde Türkiye cazibesini hızla artan 
bir parlaklıkla hissettirmeye başlamıştır. 
Amerika seyahatimiz sırasında dünyanın 
ticaret devleriyle yaptığımız görüşmelerde 
bu gerçeği bir kere daha bizzat yaşadık, 
gördük. Ümidimiz odur ki, çok yakın za-
manlarda değişime açık ve istikrarlı bir 
Türkiye’nin önünde çok önemli kapılar 
açılacak, ülkemize doğru çok önemli bir 
yabancı sermaye akışı olacaktır. Bu bir tah-
min değil, dünya ticaretinin devleri bizzat 
bu niyetlerini bizlere ifade ettiler.

Bunun içindir ki, ülke olarak Türkiye’yi 
çok daha ileri, çok daha güçlü bir ülke 
haline getirecek adımları büyük bir karar-
lılıkla ve vakit kaybetmeden atmak duru-
mundayız. Türkiye’nin iyiliğini istemeyen, 
güçlenmesinden korkanlar her zaman 
oldu, olmaya da devam edecektir. Onla-
rın en büyük kozu, Türkiye’nin dikkatini 
dağıtacak hamleler yaparak enerjimizi, 
vaktimizi, heyecanımızı çalmaktır. Çoğu 
zaman başarılı da oldular. Ancak bu defa 
onlara izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin hu-
zurunu bozmadan ileri adımlar atmaya 
devam edeceğiz, bu adımlarla Türkiye’nin 

önünü kesmeye çalışanların oyunlarını 
bozacağız. 

Bu vesileyle her arkadaşımı uyanık olma-
ya, serin kalmaya ve gözünü gelecek he-
deflerimizden ayırmamaya çağırıyorum. 
Bizim bu ülkeye yapacağımız en büyük 
hizmetlerden biri, bu ülkenin gelecek gün-
deminin çalınmasını önlemek olacaktır. 
Bu sözlerle konuşmamı bitiriyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar… Hepinizi en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Sizlerle bir araya 
gelmekten duyduğum memnuniyeti de 
ayrıca ifade etmek istiyorum.

Adım adım hedeflerimize doğru ilerler-
ken, çok daha ileri bir Türkiye’nin heyeca-
nı inanıyorum ki sizlerin de gönüllerinizi 
sarmıştır. Çok daha güçlü, çok daha müref-
feh, siyasetiyle, demokrasisiyle, adaletiyle 
milletimize yakışır bir ülke olma yolunda 
hızla ilerliyoruz. Bunu sadece ekonomik 
göstergelere dayanarak söylemiyorum; 
bu dinamizmi bu ülkenin şehirlerinde, 
caddelerinde, sokaklarında gözlediğim 
için, umudun pırıltısını yeniden bu ülke 
insanının gözlerinde gördüğüm için söy-
lüyorum.

Çatlak sesler, felaket tellalları ne derse 
desin bu ülke istikrarlı bir şekilde ilerli-
yor, gelişiyor, güçleniyor. Kayserimizin şu 
son dönemde aldığı mesafelere bakınız, 
bir dünya kenti, Anadolu’nun ortasında 
bir ticaret merkezi olmaya doğru gidiyor. 
Her zaman söyledik, Türkiye iyi yöneti-

lirse, hükümetler bu millete karşı borçla-
rının bilincinde olursa bu ülkenin büyük 
potansiyeli mutlaka ortaya çıkacak, çok 
büyük işler başarılacaktır. Yüzde 9.9 gibi 
gerçekten çok önemli bir büyüme hızının 
yakalanmasındaki sır buradadır, insanı-
mız geleceğini kazanma azmini her alanda 
göstermeye başlamış, Türkiye kalkınma 
kararını her bir ferdiyle vermiştir.

Ekonomimiz sadece içeride yakaladığı 
enerjiyle değil, dünya ekonomisiyle bü-
tünleşme anlamında da çok önemli me-
safeler almaktadır. Son 3 yılda dış ticaret 
hacmimiz ikiye katlanarak 160 milyar do-
ları aşmış ve 2004 yılında net uluslararası 
rezervlerimiz bir önceki yıl sonuna göre 
8.7 milyar dolar artarak 53.6 milyar dolara 
ulaşmıştır. Uluslararası piyasalarda dalga-
lanmalara ve petrol fiyatlarının yüksekli-
ğine rağmen enflasyon 30 yıl aradan sonra 
tek haneli rakamlara inmiştir. Ekonomik 
programımızı uygulamakta gösterdiğimiz 
kararlılık sonucunda kararlı uygulamaları-
mız sonucunda faiz oranları yüzde 65’ler-
den yüzde 16 seviyesine gerilemiştir.

AK Parti Il Teşkilatı Ile Akşam 
Yemeği

Kayseri | 29 Temmuz 2005 
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Bunun doğal sonucu, mali kesimdeki 
fonların giderek artan bir şekilde özel sek-
törü finanse edecek duruma gelmesidir. 
Önümüzdeki dönemde istikrarın kalıcı 
hale getirilmesiyle birlikte ekonomimizin 
bu kazanımlarını hem özel sektörümüz, 
hem de sokaktaki insanımız çok daha 
fazla hisseder hale gelecektir. Temel sağ-
lama alınmıştır, Allah’ın izniyle bu sağlam 
temeller üzerine çok güzel, çok bereketli 
binalar inşa edeceğiz. Bu dinamizmi en iyi 
yakalayan illerimizden biri olarak Kayseri, 
Türkiye’nin girdiği bu yeni atılım dönemi-
nin lokomotiflerinden biri olacaktır, bun-
dan hiç şüphe duymuyoruz.

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’nin gücünü toplayıp ayağa kalk-
ma azmi gösterdiği her dönemde olduğu 
gibi bu dönemde de kötü niyetli bazı gi-
rişimler ortaya çıkmakta gecikmemiştir. 
Üzülerek söyleyeyim ki içeride ve dışarıda 
Türkiye’nin kendine gelmesini, ayağa kalk-
masını, güçlü bir devlet haline gelmesini 
istemeyen bazı odaklar vardır. Bunlar 
bugün de Türkiye’nin önüne engeller çı-
karmak, insanımızın dikkatini dağıtmak, 
ilerleme azmimizi sekteye uğratmak için 
faaliyet halindeler.

Ancak şunu unutuyorlar; Türkiye’nin bu-
gün geleceğini kazanma yolunda ortaya 
koyduğu irade, sadece hükümetin, sadece 
siyasetin, sadece devletin iradesi değildir, 
bu karar milletimizin topyekun iradesin-
den doğmuş bir karardır. Bu kararda bir 
tereddüt olmayacaktır; bu sonucu almak 
için bu ülkeye ellerinden gelen her kötü-

lüğü yapmaya çalışanlar mutlaka hüsrana 
uğrayacaklardır. Bu millet asırlar öncesine 
uzanan tarihi boyunca varlığına kasteden 
her türlü kötülük odağıyla, her türlü şer 
girişimiyle baş etmenin yolunu bulmuş-
tur, bugün de bu konuda en ufak bir zaaf 
içerisinde değildir.

Bunun aksini düşünenler büyük bir 
yanlışa düşmektedirler. Böyle durumlar, 
milletlerin dostlarıyla düşmanlarını apa-
çık teşhis etme imkanına kavuştukları 
durumlardır. Bugün Türkiye’nin birlik 
ve beraberliğine, asırlardır bozulmamış 
olan toplumsal ahengine en ufak bir garez 
besleyenler, bu milletin kara kaplı defte-
rinde yerlerini almaktadırlar. Hiç kimse 
bu milletin sabrını imtihan etme hakkını, 
cüretini kendinde görmemelidir; böyleleri 
varsa yakında ne büyük bir gaflet içinde 
olduklarını anlayacaklardır.

Değerli arkadaşlar…

Bu ülkeyi adalet, demokrasi ve kalkınma 
yolundaki hedeflerinden döndürme gayreti 
içinde olanlara karşı uyanık olmak hepimi-
zin sorumluluğudur. Bu haince oyunlara 
asla alet olmayacağız, tansiyonumuzun 
yükselmesine, kontrolümüzün kaybolma-
sına izin vermeyeceğiz. Türkiye, her halü-
karda önüne koyduğu gelecek hedeflerini 
kovalamalı, bu ilerleme ısrarından asla ta-
viz vermemelidir. Hiç kimseden korkumuz 
yok, bu milletin menfaatlerini korumak 
konusunda da asla tavizkar olmayız.

Şunu herkes bilsin ki, Türkiye bir bütün 
olarak kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli 
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olduğu konusunda çok büyük bir hassasi-
yet göstermektedir. Türkiye’ye düşmanlık 
besleyenler ortadadır; aynı açıklığı, aynı 
netliği, aynı sorumluluğu, aynı dirayeti 
dostumuz olduğunu söyleyenlerden de 
bekliyoruz. Bunu millet olarak sabırla 
bekliyoruz. Ama şunu da herkes bilsin ki, 
bu milletin yüreğini yaralayan girişimlere 
karşı sabrımızın, suskunluğumuzun da bir 
sonu vardır.

Bu millet gerekli olduğu zaman ortak aklı-
nı devreye sokarak gereğini yapacak dira-
yete her zaman sahip olmuştur, bugün de 
sahiptir, bunun böylece bilinmesini istiyo-
ruz. Türkiye artık olumsuzlukları konuş-
mak istemiyor, Türkiye ileriye bakmak, 
atılım heyecanını kuvveden fiile geçirmek 
istiyor. Bizim paçamızdan tutmaya çalı-
şan, ayağımıza dolanmaya çalışan, önü-
müze geçmeye çalışan kim olursa olsun bu 
davasını kaybedecektir. Bu ülkenin her bir 
köşesi adaletle, özgürlükle, demokrasiyle 
ve refahla şenlenecek, güzelleşecektir.

Dengesizlikler dengeye, çözümsüzlükler 
çözüme, umutsuzluklar umuda dönü-
şünceye kadar konsantrasyonumuzu asla 
kaybetmeden çalışacağız. Bugüne kadar 
nasıl başarmışsak, bundan sonra da mille-
timizle el ele o şekilde başaracağız. Ben bu 
ülkenin insanına, insanımızın potansiye-
line samimiyetle inanıyorum. Kayseri bu 
konuda çok parlak bir örnektir, bu ruhu, 
bu çalışma azmini, bu gelişme heyecanını 
ülkemizin her köşesine yayacağız. Unut-
mayınız, AK Parti’nin en temel misyonu 
milletimizin özgüvenini canlı tutmaktır. 

Bu duygularla söylerime son veriyor, hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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AK Parti İzmir İl Teşkilatı’nın bir otelde 
düzenlediği yemekli toplantıda yaptığı 
konuşmada, UNIVERSIADE’a emeği geçen 
yöneticileri kutlayan Başbakan Erdoğan, 
tesislerin yetişip yetişmeyeceğine ilişkin 
akıllarda olan düşünceleri, bu akşam 
gerçekleştirilecek olan muhteşem açılışla 
cevapladıklarını kaydediyordu. Başbakan 
Erdoğan, AB sürecinde kendileriyle birlik-
te hareket eden ana muhalefet partisinin, 
son zamanlarda nereden kaynaklandığı 
belli olmayan bir hava estirmeye başladığı-
nı ve muhalefet etme gayreti içine girdiği-
ni kaydediyordu. ‘‘Biz bu yolda yürümeye 
kararlıyız’’ diyen Başbakan Erdoğan, şöyle 
konuşuyordu:

‘‘Biz bu adımları insanımızın yaşam stan-
dardını yükseltmek için attık. Düşünce, 
fikir ve örgütlenme özgürlüğü alanlarında 
çok adımlar attık. Bu yolda devam edece-
ğiz ve bu kararlılıkta bir adalet istiyoruz. 
AB şöyle yapmış, böyle yapmış. AB bizden 
Kopenhag siyasi kriterleri dışında bir şey 
talep etmeye yeltendiği zaman, kusura 
bakmasınlar. (Ankara kriterleri) diyerek, 
yolumuza öyle devam ederiz.” 

AB’nin, Kıbrıs konusunda da bir şey iste-
yemeyeceğini kaydeden Erdoğan, şunları 
söylüyordu:

‘‘Orada da bizler yapılması gerekeni yap-
tık. 24 Nisan’da Türkiye olarak, garantör 
ülke olarak ne yapılması gerekiyorsa biz-
den ne istendiyse bunu yapmıştık. Geniş-
lemeden sorumlu komiser, konsey üyeleri, 
bunu çok iyi biliyorlar. Ondan dolayı karşı 
karşıya geldiğimizde başları eğik duruyor-
lar. Niye? Türkiye gerekeni yaptı, onlar 
yapmadılar. Kıbrıs’ta barışı istemeyeni üye 
kaydettiler, barışı isteyen tarafı suçladılar. 
Onun için sorumlu olan onlardır. Kıbrıs’ın 
Birleşmiş Milletler zemininde çözümünü 
istiyoruz. 28 Mayıs’ta Kofi Annan’ın rapo-
ru var. Değerlendirmeler ortaya konmuş, 
(verin karar) deniyor, karar veremiyorlar. 
Bundan dolayı izolasyonların kalkması la-
zım. Dünyanın hiçbir yerinde böyle zulüm 
olmaz. İzolasyon kalkmadıktan sonra fark-
lı bir şey beklemek mümkün değil.’’

Irak’ta, Ortadoğu’da, Türkiye’ye komşu 
birçok ülkede, büyük değişimler olurken, 
ülke ekonomisinin istikrarlı bir şekilde 
geliştiğini söyleyen Başbakan Erdoğan, 

AK Parti Il Teşkilatı ile Yemek

İzmir | 11 Ağustos 2005 
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Türkiye’nin, 1946’dan beri çok partili ha-
yatın içinde bulunduğunu hatırlatarak, o 
zamandan bu yana 59 yıl geçtiğini, kendi-
lerinin de 59. hükümet olduklarını belirti-
yordu. Erdoğan, şöyle devam ediyordu: 

‘‘Ortalama bir yıla bir hükümet. Olmaz 
böyle şey. Dünyanın hiçbir yerinde böyle 
bir şey yok. Bu, istikrarsızlığın ta kendi-
sidir. Bu, halkla milletin bütünleşemedi-
ğinin bir görünümüdür. Biz işte bunu yı-
kacağız. Bunun için halkımıza asla ihanet 
etmeyeceğiz. “
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Değerli kardeşlerim, kuruluşumuzun 4. 
yılı olan bu anlamlı günde sizleri ve bütün 
Türkiye’yi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 

Bugün, mutluyuz, gururluyuz. Çünkü ara-
dan geçen 4 yılda halkımızın teveccühüne 

layık olmaya çalıştık. Çünkü halkımızın 
AK Parti kadrolarına olan güvenini boşa 
çıkarmadık, çıkarmayacağız da inşallah. 
Hatırlayın, bundan tam 4 yıl önce bugün 
hangi ideallerle yola çıkmıştık. Türk si-
yaseti ne durumdaydı, onu bir hatırlayın. 

AK Parti 4. Kuruluş Yıldönümü 
Kutlaması 

İstanbul | 14 Ağustos 2005 
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Ülkede güven ve istikrar ortamı bozulmuş, 
siyaset kurumu büyük itibar kaybına uğra-
mış, halkımız dönemin siyasi kadrolarına 
olan güvenini bütünüyle yitirmişti.

Türkiye’de siyaset, bir çeşit ‘fetret dönemi-
ne’ girmişti. İşte AK Parti, bu koşullar al-
tında halkımızın taleplerine, ihtiyaçlarına 
cevap vermek üzere ortaya çıktı. Başlangıç 
ideallerinden asla sapmadan, taviz verme-
den de bugünlere kadar geldi. Hatırlayın, 
siyaset Ankara’ya hapsolmuştu. Türkiye 
adeta dışa kapanmış, siyaset dar bir alana 
sıkışmıştı.

O şartlarda biz yola çıkarken, ‘Türkiye’nin 
önü aydınlık’ dedik, Türkiye’nin önünü 
açtık. ‘Ucuz siyaset devri bitti’ dedik, popü-
lizmin tuzağına düşmeden cesur ve dürüst 
siyaset yaptık. Siyasetin alanını genişlet-
tik, siyaset kurumuna yeniden itibar ka-
zandırdık. Sen-ben kavgaları, kısır siyaset 
anlayışı AK Parti öncesinde kaldı. Siyasete 
yeni bir tarz ve üslup getirdik.

Bundan böyle Türkiye’de siyaset yapan-
lar veya siyasete soyunanlar AK Parti’nin 
neden başarılı olduğunu iyi anlamak zo-
runda. Zira AK Parti, artık Türk siyasi ha-
yatında kalite ve düzeyin ölçüsü olmuştur. 
Bunu da 4 yıl gibi kısa bir zaman dilimi 
içinde başarmıştır. Açık söylüyorum, bü-
yük bir mutlulukla söylüyorum; yaptığı-
mız en önemli hizmetlerden birisi, bu ol-
muştur. Halkımızın teveccüh ve güveniyle 
bunu başardık. 

Bu sayede kuruluşumuzdan sadece 14 
ay sonra halkımız bizi tek başına ikti-

dara taşıdı. Bu idealler, ilkeli ve erdemli 
siyaset anlayışımız sayesinde halkımıza 
karşı mahçup olmadık. Yüzümüzü gele-
ceğe çevirdik, geriye dönüp bakmadık. 
İdeolojilerin kalın duvarları arkasından 
konuşmadık. Kısır çekişmelerle, anlamsız 
iç siyasi tartışmalarla vakit kaybetmedik, 
kaybettirmedik; halkımızın bize verdiği 
süreyi boşa harcamadık.

O günleri bir kez daha hatırlayın. Biz işba-
şına geldiğimizde kişi başına düşen milli 
gelir 2 bin 598 dolardı. Bugün ise 4 bin 
500 dolar civarındadır. 2001’de yüzde 9.5 
oranında küçülen ekonomi, 2004 yılında 
yüzde 9.9 oranında büyümüştür. Çiftçile-
rin, Ziraat bankası ile Tarım Kredi Koo-
peratiflerinden aldığı borçlar yeniden ya-
pılandırılmış; 2.7 katrilyon liralık borcun 
1 katrilyon lirası silinmiştir. Üreticilere 
toplam 5.7 katrilyon lira destekleme ya-
pılmıştır. 2005 yılının ilk çeyreğinde 936 
bin yeni iş yaratılmıştır. Enflasyon ilk kez 
yüzde 8’lere gerilemiştir. İlaçta yüzde 18 
olan KDV oranları yüzde 8’e düşürülmüş-
tür. 32 Ayda 5 bin 756 km bölünmüş yol 
yapılmıştır. Toplumun yoksul kesimlerine 
toplam 2.7 katrilyon TL yardım sağlanmış-
tır. Bugüne kadar toplam 43 bin 145 konut 
üreten TOKİ, son iki yılda 121 bin 937 ko-
nutun ihalesini tamamlamıştır. SSK, Bağ-
Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında top-
lanmış, sağlık hizmetleri birleştirilmiştir. 
Bütçeden en yüksek pay eğitime ayrılmış; 
ilkokullarda ders kitapları bedava dağıtıl-
mıştır. Bunlar, uyguladığımız sosyo-eko-
nomik politikaların sonuçlarından sadece 
bir kaçıdır.
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Değerli arkadaşlarım…

Bu rakamların hepsi birer rekordur. Ancak 
ben burada uzun uzadıya rakamlar üzerinde 
konuşmaya gerek görmüyorum. Zira yap-
tıklarımızı en iyi sizler biliyorsunuz, sizler 
yaşıyorsunuz. Fakat şunu özellikle sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Dünya, yeni bir siyaset 
arayışı içinde. Geleneksel sağ ve sol siyaset 
anlayışları, küreselleşen dünyanın ihtiyaçla-
rına cevap vermekte yetersiz kalıyor. Küre-
selleşme süreci, tüm meydan okumaları da 
içine alarak hepimizi kuşatıyor. 

Ancak bugün en sıcak sorunlarımız bile 
dünün dünyasından kalma. Atılan slogan-
lar, seslendirilen ideolojiler geleceğimize 
ait değil. Eskiden onlarca neslin ömrünü 
alan değişimler, şimdi tek bir kuşağın 
ömür çizgisi içinde gerçekleşiyor. Bilimde 
nano teknoloji konuşuluyor, genetik mü-
hendisliği tartışılıyor. Bir saç telinin mil-
yonda biri küçüklüğünde üretim yapan, 
moleküllerin yapısıyla, insanın genleriyle 
oynayan bir bilim çağının eşiğindeyiz. 
Bizde ise bazı çevrelerde hala sanayi dev-
rimi, hala meleklerin cinsiyeti tartışılıyor. 
Ekonomide dünya tek bir pazara dönüşü-
yor. ‘Uluslararası şirketler’ tanımı artık bir 
anlam ifade etmiyor, ulus aşan şirketler 
furya halinde ortaya çıkıyor, her geçen gün 
sayıları artıyor.

Biz, dünyadaki gelişmeleri okuyan, küresel-
leşmenin yol açtığı sorunlar üzerine düşü-
nen, kafa yoran bir siyasi kadroyuz. Bu viz-
yonla siyaset yapıyoruz. Türkiye’yi, özgür 
ve müreffeh dünyanın sadece bir parçası 
olarak tasarlamıyoruz, aynı zamanda yeni-

den inşa edilen bu dünyanın eşit kurucuları 
arasına taşıyoruz. Yaptığımız büyük reform-
ların, getirdiğimiz yeniliklerin altında bu 
anlayış vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
çağdaşlaşma projesi olan AB üyeliği konu-
sundaki kararlı tutumuz da, bu anlayışa 
dayanmaktadır. Daha çok demokrasi, daha 
çok refah yolunda attığımız adımlar, bu ko-
nudaki irademizin açık göstergeleri olmuş-
tur. Bilişim çağında internet çocuklarının 
geleceğini hazırlama, planlama derdinde-
yiz. İnsanımızın önünü açma, potansiyelini 
ortaya çıkarma, dünya piyasalarında reka-
bete hazırlama peşindeyiz. 

Bizim derdimiz bu; bizim davamız bu. 
Bu yüzden AK Parti, ‘zamanın ruhunu’ 
temsil ediyor. Bu yüzden AK Parti, yerel 
değerlerle evrensel değerlerin, gelenekle 
değişimin buluşma adresidir. Bu yüzden 
AK parti, yeni çağın siyasi hareketi olmayı 
başarmıştır. Türkiye’nin içinden geçmekte 
olduğu büyük dönüşüm projesinin altın-
da bu yüzden AK Parti’nin imzası vardır. 
Ne mutlu bizlere ki, halkımıza, ülkemize 
şeref le, onurla hizmet ediyoruz. Bugün 
4. yılımızı kutluyoruz ama ülkemizin 40 
yıldır kördüğüm olmuş ekonomik, sosyal, 
siyasal birçok sorununa çözüm üretmiş, 
meseleleri çözüm yoluna koymuş olarak 
halkımızın huzurundayız. 

Yola çıkarken, Türkiye özlemlerine kavu-
şacak demiştik. Yaptığımız işler ekonomi-
den demokrasiye, hukuk reformlarından 
eğitime, sağlığa, ulaşıma kadar her alanda 
ortadadır. Ülkemizi mamur ve bayındır 
kılmak istiyoruz. Halkımızın hak ettiği 
refah ve mutluluk düzeyini yakalaması 
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için seferber oluyoruz. Bunları başaran AK 
Parti siyasetinin millet iradesiyle bütün-
leşen değişim dinamizmidir. AK Parti’nin 
toplumun değerleriyle çatışmayan siyaset 
çizgisi çözümün adı, adresi olmuştur.

Yaptıklarımızı anlatırken zımnen bunlarla 
yetindiğimiz anlamı çıkmasın. Hayır; Yap-
tıklarımızla yetinmiyoruz. Yükümüz ağır, 
sorumluluğumuz büyük. Bunun bilin-
cindeyiz. Daha alacak çok yolumuz, daha 
yapacak çok işimiz var. 

Sevgili kardeşlerim… 

AK Parti dünya siyaset tarihinde eşine 
nadir rastlanır bir performansla darma-
dağınık bir siyaset tablosunu kısa zaman 
içinde toplamış ve Türkiye’nin umutlarını 
tazelemiştir. Türkiye’nin gücünü, takatini, 
dermanını kesen anlamsız kavgalara, kısır 
çekişmelere son vermiştir. Türkiye’nin 
bütünlüğüne zarar veren, devleti milletten 
ayıran, bu ülke çocuklarının geleceğini ka-
rartan, kör taassupları kemikleştiren eski 
siyaset AK Parti eliyle tasfiye edilmiştir. 
Artık geriye dönüş olmayacaktır. 

AK Parti, ayrımcılık esası üzerinde değil 
birlik ve beraberlik temelinde toplumsal 
merkeze yaslanmıştır. İnsan hak ve öz-
gürlükleri birilerinin ideolojik malzemesi 
olmaktan çıkıyorsa burada AK Parti’nin 
bütünlükçü bakışının payı vardır. Birileri 
Türkiye’nin zaaf alanları üzerinde siyaset 
yapmaktan vazgeçmek istemeyebilir ama 
biz asla ve kat’a bu tuzağa düşmeyeceğiz. 
Bizim gücümüz Türkiye’nin gücüdür, mil-
letin gücüdür. 

Yola çıkarken, meselelerimiz çözümsüz 
değildir demiştik. Türkiye farklılıklarını 
zenginliğe dönüştürüyor. Kutuplaşmalar 
ortadan kalkıyor. Düne kadar bir araya ge-
lemeyen, sanki ayrı galaksilerdeymiş gibi 
birbirinin sesine sağır olan kesimler birlik-
te düşünmeye başlıyor. Budur işte mesele. 

Sevgili kardeşlerim…

Şunu gönül rahatlığıyla tekrar tekrar söy-
leyebiliriz ki; AK Parti Türkiye’de zaman 
zaman ortaya çıkan “siyasal hastalıklar”ı 
“siyasal ahlak”a dönüştürme mücadelesi 
veren bir harekettir. 3 Kasım öncesi siyase-
ti yozlaştıran yolsuzluk, iltimas, kibir, ha-
set, iki yüzlülük, karalama, iftira, sözünde 
durmamak, kimliğine, hedef ve ideallerine 
sadık kalmamak gibi siyasal hastalıklar, 
AK Parti’nin sergilediği siyasal ahlak ile or-
tadan kalkmış, bu sayede siyaset yeniden 
halkın güvenini kazanmıştır.

Siyasetin “erdem”li olması, “ortak iyi”nin 
peşinde koşmasındandır. Siyaseti anlamlı 
hale getiren, ulvi hedef ve amaçlar üzerine 
yapılmasıdır. Halka hizmet etmek, insanı 
yüceltmek siyasetimizin öncelikli hedefidir. 
Siyasetin amacı iyiyi, güzeli, mutluluğu, 
adalet ve hakkaniyet üzere olanı bulmak, 
ona ulaşmaktır. İyiyi arayan siyasetin kö-
tülükler üzerinde yükselmesi, kötülüklerle 
yoğrulması düşünülemez. Yanlış yollarla 
doğru hedefe ulaşılmaz. Kötü söylem, dav-
ranış ve kişilerle “ortak iyi” inşa edilemez. 

Eflatun’un da vurguladığı gibi erdemli si-
yaset bilgiye dayanmalıdır. Bilgiden, bilim-
den, mantıktan, felsefeden bağı kopan si-
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yaset, sığlaşmaktan kurtulamaz. Erdemin 
diğer dinamikleri “adalet” ve “itidal”dir. 
Mutedil olmak, ölçülü ve dengeli davran-
mak, uçlardan kaçınmaktır. Ahlakı akıl 
ve bilim dışına itmeye çalışanların yanlış-
ları, siyaseti değerden yoksun bırakırken; 
ahlakı akıl dışında kurmaya çalışanların 
yanlışları da siyaseti bilgiden mahrum bı-
rakmıştır. AK Parti bu ikisi arasındaki bağı 
kuran bir siyaset gütmektedir.

Değerden yoksun siyasetin doğurduğu 
yolsuzluktan da, bilgiden mahrum siyase-
tin ulaştığı sığlıktan da kurtulmanın yolu, 
“akılla yoğrulmuş ahlaklı bir siyaset”tir. 
AK Parti bunu yapmaktadır. AK Parti, 
kolektif  akla dayanmakta, Türkiye’yi 
kucaklayan bir siyaset takip etmektedir. 
Türkiye’de artık Siyaset, birlikteliğin ve 
kuşatıcılığın lokomotifi olmak zorundadır. 
Halkımız Türkiye’yi kutuplaşmalara götü-
ren, halkın genelini kucaklamayan, söy-
lem ve üsluplarıyla marjinalleşen partilere 
güvenmemektedir. 

AK Parti’nin Türkiye’deki tüm kesimleri 
kucaklayan, her türlü farklılığın siyasette 
yer alması gerektiğini vurgulayan ılımlı 
tavrı, halkımızın özleminin bir parçasıdır. 
AK Parti suyun akışına veya konjonktüre 
teslim olmak yerine reel şartları da dikkate 
alarak siyasal kimliğine uygun bir eylem 
ve söylem üretmekte; meşruiyet zeminini 
her geçen gün yenileyen dinamik ve canlı 
bir siyaset izlemektedir. AK Parti, muha-
fazakar demokrat kimliğini geliştiren, 
teşkilat yapısını güçlendiren, kurumsallaş-
masını tamamlayan bir siyasal parti olarak 
kararlı adımlarla geleceğe yürümektedir.

AK Parti’nin insan odaklı hizmet siyaseti-
ne alışamayanlar, geçmişin siyasal alışkan-
lıklarıyla muhalefet etmeye çalışabilirler. 
Ancak, AK Parti, siyasetin çıtasını çok yük-
seğe koymuştur. Geçmişin düşük yoğun-
luklu siyaset perspektifleriyle Türkiye’nin 
bugün ulaştığı noktayı korumak mümkün 
değildir. Siyasal kıskançlıkla, siyasal çar-
pıtmayla, siyasal tahammülsüzlükle alter-
natif bir siyaset üretilemez. Demokrasiyi 
güçlendirmenin yolu, siyasal partileri güç-
lendirmekten, siyaset alanını genişletmek-
ten, siyasete güç vermekten geçer. Siyasal 
partiler siyaset kurumunu zayıflatmak ve 
daraltmak yerine, güçlendirmekle güç bu-
labilirler. AK Parti iktidarıyla Türkiye’nin 
psikolojisi düzelmiştir. 2.5 yılda AK Parti 
Türkiye’yi yoğun bakımdan çıkarmış, aya-
ğa kaldırmış, yürür hale getirmiştir. 

Sevgili kardeşlerim…

İnşallah önümüzdeki yıllar yere daha sağ-
lam basan Türkiye’nin koşmaya başladığı, 
yeni rekorlara imza attığı, gelişmiş ülkeleri 
geride bırakmaya başladığı görülecektir. 
Biz, sadece bir parti kurmakla kalmadık, 
Türkiye’de yanlış giden, adeta Türkiye’yi 
felakete sürükleyen bir akışı durdurduk. 
Bu ülkenin gençleri umutsuzluğa teslim 
oluyordu. Siyasetçiler ideolojik körlük-
ten başka bir şey vaat etmiyordu. Adeta 
aşiretlere bölünen bir siyasi tablo içinde 
kabileci, kavgacı, statükocu bölünmeler, 
kamplaşmalar, kutuplaşmalardan başka 
siyaset namına bir şey üretilmez olmuştu. 

O karanlıkta biz halkın emanetini yüklen-
dik. Demokrasinin, hukukun, özgürlükle-
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rin alanını insan için, toplum için, millet 
için genişlettik. İnsan hak ve hürriyetle-
rinin halktan esirgendiği bir Türkiye’nin 
çağdaş uygarlık hedef lerine ulaşması 
mümkün değildi. İdeoloji dayatarak dün-
yayı doğru algılamak, dünya ile birlikte yü-
rümek mümkün değildi. 4 yılda Türkiye’ye 
aldığımız mesafe ortadadır. Bu süreçte 
çok ağır imtihanlardan, testlerden geçtik. 
Allah’a hamdolsun ki, alnımızın akıyla zor 
sınavları geride bıraktık. 

Değerli kardeşlerim…

Siyaseti popülist bir anlayışla, günü kur-
tarmaya dönük bir düşünceyle yaparsanız 
gelecek perspektifinizi kaybedersiniz. 
Siyaset yapmak isteyen, yönetmek iste-
yen 20 yıllık 30 yıllık bir tarih ve gelecek 
perspektifinden bakarak siyaset yapmak 
zorundadır. Biz, Cumhuriyetimizin 100. 
yılında nasıl bir Türkiye görmek istediği-
mize bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş şartlarını unutmamak zorunda-
yız. Bugün sıradan ekonomik ve sosyal so-
runlarla bile baş edebilmek için ne kadar 
çaba harcanması gerektiğine bakarak o 
günün şartlarında, dört koldan kuşatılmış 
bir devletin nasıl yeniden doğduğunu ve 
bize nasıl mukaddes bir istiklal emanet 
edildiğini unutmamalıyız, unutamayız.

AK Parti, tarih ve gelecek perspektifiyle 
siyaset yapmaktadır. Ürettiğimiz siyasi 
kültür bu ülkenin hayati ihtiyacıdır. Bu 
kültürü milletimiz inşa etmiştir. Dolayısıy-
la milletle birliktelik siyasetimizin esası-
dır. Bu milletle birlikteliği hiçbir AK Partili 
kardeşim aklından çıkarmasın. Özgüven 

sahibi olmayı her şeyden çok önemsiyo-
ruz. Önyargılarla Türkiye çok zaman ve 
güç kaybetti. Bu toprakların değerlerini 
mukaddes bilmek ve bu mukaddesata so-
nuna kadar bağlı kalmak durumundayız. 

Her kim, bizi biz kılan bu mukaddes değer-
leri aşındırmaya, yozlaştırmaya çalışırsa, 
her kim siyaseti rant ve çıkar amacına dö-
nüştürürse ülkesine ihanet etmiş olur. Bu 
ülke yozlaşmadan, siyasetin kirlenmesin-
den, ekonominin kirlenmesinden çok çek-
ti. Bugün hâlâ onların bedelini ödüyoruz. 
Psikolojik olarak halkın umutlarını yok 
edenler bu ülkenin ekmeğini, aşını, işini 
çalmakla, bankalarını boşaltmakla kalma-
dılar insanımızın maneviyatını, özgüveni-
ni ağır bir şekilde yaraladılar. Bu yaraları 
saracağız. Allah’ın izniyle daima ileriye 
bakarak, daima çözüm yollarına kafa yora-
rak vicdanları kanatan yaraları saracağız. 
Yolsuzluklar, kirlenme, aşınma, atalet 
bütün yönetim kademelerinde ortadan 
kalkıncaya kadar çalışacağız. Şehirlerimiz 
gerçek anlamda pırıl pırıl şehirler olunca-
ya kadar… Dünya ile mukayese edildiğinde 
yüreğimizi sızlatan bütün tablolar ortadan 
kalkıncaya kadar dirayetle çalışacağız. 

Değerli kardeşlerim…

AK Parti’nin 4. Kuruluş yıldönümü ülke-
mize, partimize, milletimize hayırlı olsun. 
AK Parti’nin kumaşını dokuyan, temel 
ilkelerini belirleyen halkımızın emanetini 
AK Partiliyim diyen her kardeşimize bir 
kez daha hatırlatıyorum. Hepinizi en sami-
mi duygularımla selamlıyorum. 4. Kuruluş 
yılımız hayırlı olsun.
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Değerli arkadaşlar... sevgili AK Partililer... 
Medyamızın saygıdeğer temsilcileri... 
Hepinizi en içten duygularımla selamla-
yarak konuşmama başlıyorum. Bugün AK 
Parti’nin kuruluşunun 4. yıldönümünü 
kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu 
yaşıyoruz.

AK Parti bundan 4 yıl önce, ülkemizin ma-
kus talihini değiştirmek, milletimizin ihti-
yaç duyduğu büyük değişim hareketini ha-
yata geçirmek üzere kuruldu. 4 yıl siyaset 
takvimi için oldukça kısa sayılabilecek bir 
süre... Ama AK Parti, milletiyle el ele gönül 
gönüle vererek, bu kısa zamanı Türkiye 

AK Parti’nin 4. Kuruluş 
Yıldönümü Istanbul Kutlama 

Töreni 

İstanbul | 15 Ağustos 2005 
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için bir sessiz devrime dönüştürmüştür. 3 
Kasım 2002 tarihinde millet kararıyla ikti-
dara getirilen bu değişim siyaseti, milleti-
mizin sesi, umudu, temsilcisi olmuş, sağır 
yönetimler, köhne anlayışlar, menfaat çe-
teleri yürürlükten kaldırılmıştır. AK Parti 
iktidarı döneminde ülkemizin yıllardır ih-
male uğrayan, kangrene dönüşen ne kadar 
problemi, sıkıntısı varsa hepsinin üstüne 
cesaretle, kararlılıkla gidilmiştir.

Bugünün Türkiye’si ile 3 Kasım 2002’de 
devraldığımız Türkiye fotoğrafları arasın-
da akla kara kadar büyük farklar vardır. 
Dibe vurmuş bir ekonomi yeniden ayağa 
kaldırılmış, düşürülemez denilen enf-
lasyon tek haneli rakamlara kadar düşü-
rülmüş, buna karşılık rekor seviyede bir 
büyüme hızı yakalanmıştır. Kapanan ke-
penkler tek tek açılırken, fabrika dişlileri 
yeniden işlemeye, iş tezgahları üretmeye, 
traktörler çalışmaya başlamıştır. Ülkenin 
her yanını yeniden bir üretim heyecanı 
sarmış, kırık hayaller yeniden canlandırıl-
mış, insanımızın önüne yepyeni hedefler 
konmuştur. Bunun adı değişimdir, umut-
tur, bir milletin heyecanını yeniden kuşa-
narak topyekun dirilişidir.

Değerli arkadaşlarım...

Bize bırakılan Türkiye, devletin kaç ay 
daha memuruna maaş ödeyeceğinin kesti-
rilemediği bir belirsizlikler ülkesidir. Yıllar 
yılı ihmale uğradığı halde bu ülkenin gele-
ceği adına sabrını, gayretini, emeğini esir-
gememiş insanlarımız için artık bıçağın 
kemiğe dayandığı bir noktadır. Bu ülkenin 
çocuklarının gözlerindeki ışığın sönmeye, 

gençlerimizin kalplerindeki umudun tü-
kenmeye yüz tuttuğu bir noktadır.

İşte Türkiye bu kritik noktadan dönmüş, 
bugüne gelmiştir. Nereden nereye geldiği-
miz açık seçik ortaya çıksın, iyi hatırlansın 
diye bunu söylüyorum. Bugün her bir insa-
nımızın geleceğe dair umutları, hayalleri, 
hedefleri var. Anne babaların çocuklarına 
nasıl bir ülke bırakacaklarına dair endişe-
leri, kaygıları, korkuları artık dağılmıştır. 
Çünkü Türkiye’ye güven, istikrar, değişim 
ve dinamizm gelmiştir. Bu başarının altın-
daki imza önce bu fedakar millete, sonra o 
milletin öz değerlerinden, taleplerinden, 
hedeflerinden doğmuş AK Parti siyasetine 
aittir. Bizim için gerçekten anlamlı bu gün-
de, her bir arkadaşımın bu büyük gururu 
doya doya yaşamasını istiyorum.

Bu ülkeye hizmet etmekten, bu milletin 
umudu olmaktan daha büyük bir mutlu-
luk bilmiyorum, tanımıyorum. AK Partili-
ler olarak, kısa siyasi geçmişimize rağmen 
milletimizin göstermiş olduğu bu büyük 
teveccühü asla unutmayacak, bu onura 
yakışan sorumluluk duygusuyla geleceğe 
yürümeye devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım...

Geçtiğimiz 4 yıl, siyasetin ülke meselele-
rinin çözümü için yeniden adres haline 
geldiği bir zaman olmuştur. Bunu demok-
rasimiz için, dünya devletleri arasında başı 
dik duran bir Türkiye için çok önemli bir 
kazanım olarak görüyoruz. Türkiye’nin 
demokratik standartlarını yükseltmek, 
özgürlükleri genişletmek, çağın ihtiyaçla-
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rıyla uyumlu yapısal değişim adımlarını 
ardı ardına atmak bize, hükümetimize, 
partimize nasip olmuştur.

AK Par t i ’nin Genel  Başkanı  olarak 
Türkiye’ye kaybedilmiş on yıllarını geri 
kazandıran bu siyaset performansını ha-
yatımın en büyük mutluluğu sayıyorum. 
Yaşanan seçim başarılarına rağmen başı 
dönmeyen, vaktini kısır çekişmelere dal-
mak yerine Türkiye’nin meselelerine hal 
çareleri arayarak geçiren, merkezden ye-
rele halkın sesine yakın durma sınavların-
dan başarıyla geçen bütün AK Partililerle 
gurur duyuyorum.

Ş u n d a n  e m i n  o l u n u z  k i ,  g e l e c e kt e 
Türkiye’nin tarihini yazan kalemler AK 
Parti’nin önemli bir kısmını iktidarda ge-
çirdiği bu 4 yıla bir sessiz devrim hikayesi 
sığdırmak zorunda kalacaklar. Daha ilk 
gün siyasetimizin insan odaklı, insan ön-
celikli bir siyaset olduğunu deklare ettik 
ve milletimizin önüne bağlayıcı olduğunu 
açıkça ifade ettiğimiz hedeflerle çıktık. 
Allah’a şükürler olsun ki bugün Türkiye, 
ekonomide, siyasette, diplomaside ve di-
ğer alanlarda dünyanın dikkatini çeken, 
hayranlığını kazanan atılımlar yapmış bir 
ülkedir.

Bu ülkeyi demokrasiyle, istikrarla, seviyeli 
ve çözüm üreten bir siyasetle, adaletle, 
dayanışma ve hakkaniyetle gelişen bir 
ülke olarak geleceğe taşımakta kararlıyız. 
Milletimizin bize duyduğu güveni asla su-
istimal etmeyeceğiz. Kendi menfaatlerimizi 
bu ülkenin menfaatlerinin önüne geçir-
meyeceğiz. Tek bir anımızı bile bu ülkeye 

karşı sorumluluklarımızı unutarak geçir-
meyeceğiz. Bunun için ilk gün milletimize 
verdiğimiz sözler, bugün ayniyle geçerlidir, 
bugünden sonra da doğruluk çizgisinden 
asla sapmayacağız. Şundan herkes emin ol-
sun ki AK Parti, anaların ak sütü gibi saf ve 
temiz kalmaya devam edecektir.

Değerli arkadaşlar...

Geçen 4 yılı sizlerle kader birliği yaparak 
geçirdik, Türkiye’nin bu süre içinde han-
gi badireleri atlattığını, nereden nereye 
geldiğini uzun uzun anlatmayacağım. 
Ancak şu noktanın altını önemle çizmek 
istiyorum: Türkiye’yi AK Parti iktidarının 
yönettiği zaman içinde dünyada ve bölge-
mizde son derece önemli olaylar cereyan 
etmiş, çok kritik gelişmeler yaşanmıştır. 
Maalesef dünyanın gidişatı adına pek ço-
ğuna olumlu diyemeyeceğimiz bu olaylar 
silsilesi içinden Türkiye sağ salim ve hatta 
güçlenerek çıkmıştır. Küresel terör olayla-
rından Irak Savaşı’na, AB sürecinden Kıb-
rıs görüşmelerine kadar pek çok konuda 
Türkiye bu dönem içinde aktif barış diplo-
masisiyle tarihi adımlar atmıştır.

Dünyanın her köşesine ziyaretler yapılmış. 
Türkiye’nin dünya meselelerine bakışı an-
latılmış, dostane ilişkiler kurulmuş, ticari 
kapılar açılmış, hummalı bir tanıtım atağı 
gerçekleştirilmiştir. AB üyeliği konusunda 
samimiyetini açıkça gösteren, Kıbrıs konu-
sunda çözüme yakın duran taraf olduğunu 
ilan eden, bölgesel sorunlarda barışa yapı-
cı katkılarda bulunan bir Türkiye... Ülke-
mizin uluslar albümündeki yeni fotoğrafı 
işte böyle aydınlık ve itibarlı bir fotoğraftır.
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Eğer medeniyetlerin kaynaşması yolunda, 
barışın tesisi yolunda küresel ve bölgesel 
hedef lerden tamamına varılamamışsa, 
buradaki mahcubiyette Türkiye’ye düşen 
bir pay yoktur. Çünkü Türkiye uluslararası 
her meselede tarihinin, kültürünün, coğ-
rafyasının, öz değerlerinin gereğini sonu-
na kadar yapmış, samimiyet testlerinden 
yüzünün akıyla çıkmıştır. Açıkça söyleye-
yim, dünyada bu sözü bu kadar açık ve net 
telaffuz edecek çok fazla devlet adamı da 
maalesef yoktur. Türkiye gerçekle, hakka-
niyetle, samimiyetle, adaletle ve küresel 
barış idealini güçlendiren zenginliklerle 
daima barışık olacaktır.

Bu samimi gayretlerimiz Türkiye’nin sınır-
larımız dışında giderek kararmakta olan 
imajını da tamamen değiştirmiştir. Sizler 
de şahitsiniz, özellikle son iki yıl içinde 
İstanbul’un birbiri ardına ev sahipliği 
yaptığı uluslararası dev organizasyonlar 
bile bu gerçeği açıkça ortaya koymaya 
yeter... Dünya siyasetinin, ekonomisinin, 
askeri ve mali teşkilatlarının, sportif ve 
kültürel buluşmaların birinci adresi artık 
İstanbul’dur, Türkiye’dir.

Daha birkaç ay önce dünyadaki en büyük 
sportif organizasyonlardan biri olan Şam-
piyonlar Ligi finali Türkiye’de yapıldı. 
Dikkatinizi çekerim bundan beş altı yıl 
evvel Avrupa takımları çeşitli bahanelerle 
kulüplerimizle oynayacakları Şampiyon-
lar Ligi maçlarını başka ülkelere aldırma-
ya çalışıyorlardı. Bu örnek, geçen zaman 
içinde Türkiye’ye dışarıdan bakanların 
fikirlerinin ne kadar değiştiğini açıkça 
ortaya koyuyor. Birkaç gün sonra Formula 

1’in Türkiye ayağının organizasyonu yine 
İstanbul’da gerçekleştirilecek. Dünyada 
2.2 milyar insanın izleyeceği bu organi-
zasyon için ülkemize 4.5 milyona yakın 
ziyaretçi gelmesini bekliyoruz.

Sadece bu ülkede yaşayan insanlar de-
ğil, farklı ülkelerin insanları da artık 
Türkiye’nin istikrarına, büyüklüğüne, cazi-
besine inanıyor, güveniyor. Bugüne kadar 
telaffuz etmekten bile çekinilen hayallerin 
bugün gerçekleşiyor olmasının altında ya-
tan asli sebep budur. Türkiye artık güneşli 
günler, engin güzellikler, insani zenginlik-
ler ülkesidir.

Değerli arkadaşlarım...

Partimizin 4. kuruluş yıldönümünün se-
vinç ve heyecanını hem Ankara’da, hem 
İstanbul’da yaşamak istedik. Bunun şöyle 
sembolik bir anlamı var: Türkiye geçti-
ğimiz bu zaman zarfı içinde hem kamu 
yönetiminde yapısal bir değişim gerçekleş-
tirmiş, hem de bayrağını özel sektörümü-
zün taşıdığı ekonomik atılımlar gerçekleş-
tirmiştir. Ankara Türkiye’nin başkentidir, 
İstanbul ise ekonomik haritamızın başken-
tidir. Türkiye, ağırlıklarından kurtularak 
kendini yenileyen bir devlet yönetimi ve 
kalkınma iradesini açıkça ortaya koyan 
ve ekonomik büyümenin lokomotifi olan 
özel sektörümüzün yakaladığı sinerjiyle 
ilerlemektedir. Bu sinerji, üç yıla yakın bir 
süre içinde çözülmez denilen problemleri 
çözülür, aşılmaz denilen engelleri aşılır, 
kapanmaz denilen yaraları kapanır hale 
getiren güçtür.
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Yakalanan bu başarı, İstanbul’un sem-
bolize ettiği bütün bir Türkiye’nin dina-
mizminin, Ankara’nın sembolize ettiği 
devlet istikrarıyla birleşmesinin eseridir. 
Bu sebeple partimizin kuruluşunu hem 
Ankara’da ve hem İstanbul’da, yani bütün 
Türkiye’de kutluyoruz. Gönül bağımı her 
zaman ifade ettiğim bu dünyalar güzeli 
şehrin yakaladığı büyük atılım heyecanı-
nın, dalga dalga bütün Türkiye’ye yayıla-
cağı, yayıldığı bir gerçektir. Medeniyetlere 
beşiklik etmiş İstanbul’un yeniden dünya-
nın yükselen değeri haline geliyor olma-
sından da ayrıca bir mutluluk duyuyorum. 
İnşallah o eşsiz hatıra canlanacak, bu şehir 
dünyanın gözbebeği olacaktır.

Değerli arkadaşlarım...

Çok sevdiğim bir söz var, sık sık söylü-
yorum: “Taşı delen suyun kuvveti değil, 
damlaların sürekliliğidir” AK Parti ilk dört 
yılında yaptıklarıyla ülkenin siyaset viz-
yonunu değiştirmiş, Türkiye’nin yönünü 
geleceğin hedeflerine çevirmeyi başarmış-
tır. Bu siyaset sahnemizden gelip geçen 
pek çok partinin on yıllara sığdıramadığı 
bir başarı tablosudur. Ancak bu noktada 
kalır, bundan sonraki yıllarda durmadan 
cepten yiyerek ayakta kalmaya çalışırsak 
hem parti olarak kalıcılığı yakalayamayız, 
hem milletimizi hayal kırıklığına uğratırız, 
hem de çok sevdiğimiz ülkemizi yeniden 
sıkıntılara terk etmiş oluruz.

Bu sebeple başladığımız her şeyi tamam-
lamak, bütün hedeflerimize hakkıyla ulaş-
mak bizim için bir mecburiyettir. Hızla 
değişen bir dünyada, dört yıl önce söylen-

miş sözler, oluşturulmuş vizyon ve ülke 
perspektifleri bile bugün bazı yönleriyle 
eskimiş, yetersizleşmiştir. Dünyaya açık 
olmak, kendimizi sürekli yenilemek, statik 
bir rota izlemek yerine günün şartlarına 
göre kendini güncelleyebilen dinamik bir 
siyasi yapı oluşturmak durumundayız. AK 
Parti asla milletimizin ve dünyanın hızın-
dan geriye düşmemelidir. Görüyorsunuz, 
izliyorsunuz, bu hızı yakalayamayanlar de-
mode siyasetleriyle ne hallere düşüyorlar.

Sizlerden ricam, AK Parti’nin Türk si-
yasetine getirdiği demokratik olgunluk 
çizgisini hassasiyetle korumanızdır. Bizim 
milletimiz ve vicdanlarımız dışında kimse-
ye verilecek bir hesabımız yoktur. O hesabı 
da bugüne kadar verdik, bundan sonra da 
Allah’ın izniyle veririz.

Değerli arkadaşlarım...

AK Parti olarak savunduğumuz değerlere 
bağlılığımızı her şart altında korumalıyız. 
O değerlere sadakatimiz, bizim siyaset 
sahnesinde bulunma nedenimizdir, onlar 
olmaksızın siyaset yapmamızın meşru bir 
gerekçesi kalmaz. Bu ülkenin her köşesine 
adaletle yayılan bir kalkınma ruhu, özgür-
lüklerden asla geri adım atmayan en üst 
demokratik standartlar, dünyanın geldiği 
noktayı ıskalamayan çağdaş bir vizyon... 

AK Parti, bu uzun yolculuğun herhangi bir 
yerinde önüne çıkarılan zorluklardan yıla-
rak dümeni başka yönlere kırarsa, bilin ki 
ulaştığı bütün bu başarıları berhava ede-
cektir. Bundan çok daha önemlisi, mille-
timiz o sapma noktasından itibaren yavaş 



293

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-2

yavaş gelecek hedeflerinden uzaklaşmaya 
başlayacak, Türkiye yeniden karanlıklara, 
krizlere, istikrarsızlıklara sürüklenecektir. 
Bu sebeple ki, barışa, demokrasiye, özgür-
lüklere, adalete, aktif diplomasiye bağlı-
lığımızın sorgulandığı her kırılma nokta-
sından alnımızın akıyla çıkmak bizim için 
milli bir davadır.

AK Parti’nin siyaset ilkelerini savunurken, 
bu aziz memleketin aydınlık geleceğini, 
milletimizin mutluluğunu, çocuklarımızın 
umutlarını da savunmakta olduğumuzu 
aklımızdan hiç çıkarmamamız gerekiyor. 
Milletimizin sağduyusundan, iyi ile kötü-
yü, çalışan ile konuşanı, ülkesini savunan 
ile menfaatlerini savunanı birbirinden 
ayırt etme liyakatine sonuna kadar gü-
veneceğiz. Ülkemizin önüne daima yeni 
hedefler koyma misyonumuzu unutmaya-
cağız, bunun için durmadan dinlenmeden 
fikirler, projeler üreteceğiz. Kendimizle 
birlikte ülkemizi de yenileyeceğiz. Zaten 
nihayetinde bizler milletin bir cüzü olmak-
tan başka bir şey değiliz.

4 yıllık bu kısa yolculuğun ardından çok 
daha uzun süreceğine, çok daha parlak 
geçeceğine inandığım çok daha uzun sü-
recek yolculuğumuzun bugünkünden çok 
daha parlak sonuçlar doğurmasını diliyo-
rum. Allah bizi millet sesine sağır, millet 
hissiyatına uzak, hakkaniyet duygusuna 
yabancı kılmasın. Allah bu millet yükünü 
hakkıyla taşımayı nasip etsin, yolumuz 
açık olsun. Her şey adil ve kalkınmış bir 
gelecek için… Her şey Türkiye için... Hepi-
nize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlarım... sevgili AK Partili-
ler… Hepinizi en içten duygularımla se-
lamlıyorum.

Konuşmamın hemen başında çok önemli 
gördüğüm şu noktayı bir kere daha vurgu-
lamak istiyorum; AK Parti olarak bizim ön-
celikli görevimiz milletimizin geleceğini 
aydınlatacak bir siyaset anlayışını bütün 
kurumlarıyla hayata geçirmektir. Partimi-
zin her bir ferdi bu sorumluluk içinde bu 
memleket ödevini başarmaya kendini ha-
zırlamalıdır. Hükümet olarak bu anlayışla 
Türkiye’nin bugüne kadar görmezden 
gelinmiş, cesaretle üstüne gidilememiş ne 
kadar derdi, meselesi varsa çözmenin ara-
yışı içindeyiz.

Devletin hizmet üretmek yerine ekonomi-
ye yük getiren ağır yapısını değiştirmek, 
işlemeyen mekanizmaları açmak ve böy-
lece daha etkin bir şekilde Türkiye’nin 
meselelerinin üstüne gitmek kararlılığın-
dayız. Ankara, bugüne kadar olduğu gibi 
Türkiye’nin düğümlendiği yer olmayacak-

tır, olmamalıdır. Ankara yeni dönemde 
ağırlıklarından kurtulmuş, çatışma kültü-
rünün yerine hizmet kültürünü yerleştir-
miş, insanımızın dertlerine deva sunacak 
bir yönetim merkezi olacaktır.

Bu konuda epeyce mesafe aldık, bu min-
valde yolumuza hızla ve kararlılıkla devam 
edeceğiz. Sizler de yakından takip ediyor-
sunuz; Türkiye’nin başını doğrultmasını ve 
adil ve kalkınmış bir geleceğe doğru adım-
larını hızlandırmasını içine sindiremeyen, 
bundan rahatsız olanlar var. Ülkemizin 
istikrarını bozmak, milletimizin asırlar 
boyunca sahip çıktığı kardeşlik hukukunu 
zedelemek, nihayetinde Türkiye’nin geliş-
me iradesini sekteye uğratmak istiyorlar.

Şunu bilsinler ki, kim olduklarını ve ne 
yapmak istediklerini biliyoruz. Buradan 
açıkça ifade ediyorum; Türkiye’nin düş-
manları, Türkiye’nin istikrarından, yaka-
ladığı huzur ortamından, attığı demokrasi 
adımlarından rahatsız olanlar kendi ka-
ranlıklarıyla baş başa kalmaya mahkum 

AK Parti Il Başkanları 
Toplantısı 

Ankara | 10 Eylül 2005 
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olacaklardır. Bu ülke bu badireleri defalar-
ca atlatmıştır ve oynanmak isteyen haince 
oyunun da her insanımız farkındadır. 
İçimize yerleştirmek istedikleri bu nifak 
tohumları kuruyup gidecektir.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye dünya barışı için son derece an-
lamlı bir buluşmaya zemin olacağı beklen-
tisi içinde AB üyeliğini istemekte, bu yolda 
adım adım ilerlemeyi hedef lemektedir. 
Bu konudaki kararlılığımızda en ufak 
bir değişiklik yoktur. Ancak içeride ve 
dışarıda Türkiye’nin büyüklüğüne yakışır 
adımlar atmasından, atılımlar yapmasın-
dan rahatsız olanlar elbette vardır. Onlar 
Türkiye’nin mümkün olan en uzun zaman 
boyunca “hasta adam” olarak kalmasını is-
tiyorlar. Bunu kendi etki alanlarının daral-
masını, eskiden olduğu gibi kendileri çalıp 
kendileri oynamak için istiyorlar.

Ancak şunu herkes kesin olarak bilsin ki, o 
hasta adam iyileşmiş, sağlığına tam olarak 
kavuşmuş, ayağa kalkmış ve kendine yakı-
şan hedeflere doğru koşar adım ilerlemeye 
başlamıştır. Milletimizin her bir ferdi, bu ül-
keye yıllarını kaybettiren ayak oyunlarının, 
haince planların, sosyal bütünlüğümüzü 
bozmaya yönelik provokatif girişimlerin 
farkındadır, bilincindedir. Çok acı tecrü-
beler yaşadık. Bugün o acı tecrübelerden 
aldığımız derslerle dimdik ayağa kalkma 
iradesini göstermiş durumdayız.

Bu millet çok ağır ekonomik sarsıntılar-
dan, kör düğüm halini almış yönetim 
krizlerinden sağ salim çıkmış, geleceğine 

sahip çıkmıştır. Şimdi birileri bizi yeniden 
o bataklığa çekmek istiyor ama yağma 
yok. Bütün kötü niyetlerinizle, bütün hain 
planlarınızla, bütün çirkin oyunlarınızla 
birlikte o çamurun içinde yalnız kalacaksı-
nız. Bu ülke artık ne bugününü, ne yarınla-
rını ucuz provokasyonlara kurban etmeye-
cektir. Aksine bu ülke kararlılıkla yoluna 
devam edecek; Türkiye, bütün dünyanın 
örnek aldığı bir adalet ve demokrasi ülkesi 
haline gelecektir. Türkiye’nin geleceğini 
parlatmakta olan ışığı hiçbir ihanet çetesi 
söndüremeyecektir. 

Değerli arkadaşlar...

Bu ülkeyi seven herkese çok önemli görev-
ler düşmektedir. Gerek mevcut iç ve dış 
problemlerinin aşılmasında, gerek gele-
ceğe dönük plan ve projelerimizin hayata 
geçirilmesinde, gerekse siyasete güç ka-
zandıracak açılımların ortaya konmasında 
hepimiz üstümüze düşeni hakkıyla yerine 
getirmeliyiz. AK Parti olarak bizim kalkın-
ma anlayışımız, sadece genelden yerele 
doğru değil, aynı zamanda yerelden genele 
doğru şekillenen topyekun bir gelişmeyi 
ve atılımı öngörüyor. 

M e v c u t  A n ka ra  m e r ke z l i  i ş l e y i ş l e 
Türkiye’nin hiçbir sorununu tam olarak 
çözmek mümkün değildir. Ekonominin 
yükünü ve yetkilerini tek merkezde 
toplamak, yıllardır gördüğümüz ve yaşa-
dığımız gibi sistemin işleyişini ağırlaştı-
rıyor. Hızla büyüyen sorun ve ihtiyaçlar 
karşısında sistemin zafiyet göstermesine 
neden oluyor. Bu tıkanıklıkları gidermek 
için hükümet olarak yerel yönetimleri-
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mizi güçlendirmek adına önemli adımlar 
attık, atıyoruz.

Türkiye’nin kurtuluşu, yetki ve sorumlu-
lukların paylaşıldığı, merkezi yönetim ile 
yerinden yönetimlerin en verimli biçimde 
organize edilmesiyle mümkün olacaktır. 
Artık vatandaşın en ufak işi için Ankara 
yollarına düştüğü, devlet kapılarını aşın-
dırdığı zamanlar sona eriyor. Devletin 
aslî hizmetleri dışındaki bütün hizmetleri 
bizzat yaşadığınız yerde çözebilecek, prob-
lemlerinize çareyi yine burada arayacak-
sınız. Bu olmadan ekonominin gemisini 
yüzdürebilmek, devletin vatandaşa doğ-
rudan ve zamanında hizmet götürmesini 
sağlayabilmek mümkün değildir.

Herkesin söylediği ama bir türlü fiiliyata 
geçiremediği bu büyük değişimi hayırlı-
sıyla AK Parti olarak biz bu millete yaşa-
tacağız. Sadece bu alanda değil, hayatın 
her alanında Türkiye’yi geleceğin parlak 
yıldızı haline getirecek değişim hamleleri 
tek tek gerçekleştirilecektir. Bunun için 
çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyo-
ruz. İstiyoruz ki bu milletin bahtı açılsın, 
insanımızın yüzü gülsün, çocuklarımızın 
kalpleri umutla dolsun. İnşallah bugünler-
den çok daha güzel günler göreceğiz.

Bugün bizim bu ülkenin geleceği için, bu 
milletin mutluluğu için koyduğumuz ile-
ri hedefleri algılayamayanlar, yarınlarda 
Allah’ın izniyle mahcup olacaklar. Ben 
Türkiye’nin adil, kalkınmış ve mutlu ge-
leceğine bütün kalbimle inanıyorum, bili-
yorum ki sizler de bu konuda en az benim 
kadar inançlısınız. Bugünün kazanımları-

nı kalıcı hale getirmek, yarınlar için bun-
lardan daha fazlasını gerçekleştirmek için 
bütün dikkatimizle, bütün enerjimizle, 
bütün gücümüzle çalışacağız. Herkes ken-
di gücü ve etkinliği nispetinde Türkiye’nin 
kalkınması davasına katkı sağlayacak.

Bu millet davasına gönül veren, emek ve-
ren, omuz veren her arkadaşımızın bu bi-
lince sahip olduğunu, bu milletin dertleri-
ni çözmek için fikirler, projeler ürettiğini, 
bizzat gayret gösterdiğini biliyorum. Be-
nim geleceğe güvenle bakmamı sağlayan 
asıl güç, sizlerdeki bu ruh, bu inançtır. Bu 
duygularla sözlerimi tamamlıyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Saygıdeğer yol arkadaşlarım… Sizleri sev-
giyle dostlukla, kardeşlikle selamlıyorum. 
Bir AK Parti geleneği haline gelen 5. İstişare 
Toplantımızın ülkemiz için, partimiz için 
yol gösterici, ufuk açıcı olmasını diliyorum. 
Yeni bir maraton, yeni bir başlangıç için 
birikimlerimizi paylaşmak, sorunlarımızı 

istişare etmek, tespitlerimizi birbirimize 
aktarmak üzere buradayız. 

Değerli arkadaşlarım…

Millete odaklı bir siyaset modeli üreten AK 
Parti, en başından beri toplumu siyasetin 

AK Parti Kızılcahamam 5. 
Istişare Toplantısı

Ankara | 2 Ekim 2005 
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esas aktörü haline getirme yolunda önemli 
mesafeler almıştır. Milleti, “siyasetin aktö-
rü haline getirmek” boş bir sözden ibaret 
değildir. Bu iddia, milletin iradesini, talep 
ve ihtiyaçlarını siyasete taşıyan, katılımcı, 
şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anla-
yışı gerektirir. 

Biz işte bunu gerçekleştirmenin gayreti 
içinde olduk. Sizler seçilmiş öncü kadrolar 
olarak milletin emanetini liyakatle temsil 
edebilmek için büyük sorumluluklar al-
dınız ve Allah’a şükürler olsun ki, bugüne 
kadar başımızı öne eğdirecek yanlışlara 
fırsat vermediniz. Yoğun emekleriniz, me-
sainiz için ülkem adına, temsil ettiğiniz 
şehirler adına, teşkilatımız adına sizlere 
teşekkür ediyorum.

Geldiğimiz noktada ülkemize daha ileri 
mesafeler aldırmak için kendimizi yeni-
lemek, heyecanımızı tazelemek mecburi-
yetindeyiz. Zaten, temel felsefesi her gün 
kendini yenilemek olan siyasi aksiyonu-
muzun, Türk siyasetine getirdiği en önem-
li farklılık bu dinamizmdir. Bu siyaset 
anlayışı; bu tarz; bu üsluptur.

Bu dinamizm sayesindedir ki, yerinde sa-
yan, eski ezberleri tekrarlayan, zamanın 
ruhunu yakalayamayan, sloganların dar 
kalıplarına sıkışıp kalmış eski siyaset tarzı, 
AK Parti’yle son bulmuştur. Bu dinamizm-
le, aşılmaz görünen zorlukları, çözülmez 
sanılan sorunları geride bırakmayı ba-
şardık. Bu dinamizmi korumak, milletin 
yolun açmak her gün kendini yenilemeye 
bağlıdır. Bizim kimliğimiz, yolumuz mille-
tin kimliği, milletin yoludur. 

Millet bizden kendimizi tekrara düşmeden 
hareket ve çözüm beklemektedir. Milletin 
yolundaki bütün taşları ayıklamak üzeri-
mize borçtur. Bu istikametten sapmadı-
ğımız müddetçe, sapasağlam durdukça, 
hiçbir beşeri kudret milletin yolunu 
kesemeyecektir. Dolayısıyla hiçbir beşeri 
kudret milletle aramıza giremeyecektir. Bu 
dinamik, bu uzun ve meşakkatli yolculuk-
ta her gün yenilenirken, her gün taze bir 
başlangıç yaparken yaslandığımız kuvvet, 
temel değerlerimizdir. 

Allah’a şükürler olsun ki, halkımızla aynı 
istikamete bakıyoruz. Ne yaptığımızı, ne 
yapmak istediğimizi, hangi zorlukları nasıl 
aştığımızı emin olunuz ki, halkımız, onlara 
anlattığımızdan daha fazla biliyor, görüyor. 
Biz, propaganda diliyle, reklam diliyle, slo-
ganlarla iş yapmıyoruz. Her şey halkın göz-
leri önünde cereyan ederken, açık ve şeffaf 
bir yönetim iş başındayken, hesap verme 
kanalları ardına kadar açıkken siyasetin 
ayrıca propagandaya tenezzül etmeyeceğini 
düşünüyoruz. Siyaseti Türkiye’nin hak etti-
ği bir düzeyde tutmaya özen gösteriyoruz. 

Hangi güçlüklerle başa çıkmaya çalıştı-
ğımızı ayan beyan gören halkımız derin 
basiretiyle bizi değerlendirdiği gibi, mu-
hataplarımızın, rakiplerimizin gücünü, 
performansını da görüyor, ölçüyor. Açık ve 
net olarak söylüyorum; biz halkımızın mi-
zan terazisine, muhakeme gücüne sonuna 
kadar güveniyoruz. 

Değerli arkadaşlar…
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Biliyorsunuz bütün dünyanın gündemin-
deyiz. Dost gözler üzerimizde olduğu gibi, 
kıskanç, kem gözler de üzerimizdedir. Bü-
tün samimiyetimle söylüyorum ki, yalnız-
ca Türkiye’nin değil geniş bir coğrafyanın 
kaderi bu ülkenin dimdik doğrulmasına 
bağlıdır. Coğrafya tarihin ana yurdudur 
ve biz dünyanın en dinamik coğrafyasın-
da, tarihin ana kalp damarlarının geçtiği 
yerdeyiz. Yüzyıllar boyu evrensel bir mede-
niyetin sancaktarlığını yapmışız. Yine ya-
pacağız. Kaybettiğimiz özgüveni Allah’ın 
yardımıyla yeniden kazandık, daha fazla 
çalışarak, üreterek ileri mesafeler alacağız. 
Konjonktüre, dönemsel sorunlara, günlük 
hesaplara takılıp kalmayacağız. 

Hangi mukaddes mirasa sahip olduğumu-
zun şuurundayız. Bu şuurla milletimizin 
vakarını daima en üst düzeyde temsil 
edecek, bundan daha büyük bir şeref tanı-
mayacağız. Vatanın, yurdun, ülkenin, dev-
letin, bayrağın, istiklalin, adaletin, kardeş-
liğin, dayanışmanın anlamını bizim kadar 
idrak etmiş kaç millet, kaç ülke vardır şu 
yeryüzünde? Evet, yeryüzünün daha çok 
adalete ihtiyacı var. Daha çok adalet için, 
nice ülkelerin, nice milletlerin bizim sesi-
mize, bizim mesajımıza ihtiyacı var.

Değerli kardeşlerim… 

Evet, bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci, 
bu ülke için, bu coğrafya için dirayetle 
yönetmeye, zaaf göstermemeye mecbu-
ruz. Günü kurtarmaya çalışan, gelecek 
perspektifi olmayan bir siyaset yerine, çok 
boyutlu bir siyaset üretiyoruz. İç ve dış 
siyasette anlık reflekslerle, telaşlarla değil, 

büyük devletlere yaraşır bir vakarla mese-
leleri en geniş zaviyeden ele alıyor, çözüme 
taşıyoruz. 

Bugün, en iddialı ülkeler dahi sadece ekono-
mik geleceklerini değil, bütün bir insanlığın 
geleceğini dahi Türkiyesiz konuşamıyorlar. 
Türkiye’nin dünya devletleri arasındaki 
özgül ağırlığı her zamankinden daha fazla 
hissediliyor. İçeride dağılan dengeleri topla-
dıkça, ülke büyüdükçe, toplum güçlendikçe, 
ekonomi öngörülebilir bir saat gibi işledikçe 
zaten küresel bir güç olan Türkiye daha be-
lirleyici bir aktör haline gelecektir. 

Bunun için, demokrasimizin zayıf yanları-
nı daha çok demokrasiyle telafi ediyoruz. 
Provokasyonlardan nemalananlara fırsat 
vermiyor, özgürlükleri genişletmekten 
geri durmuyoruz. Ülkemizin hem aklı hem 
vicdanı olmak, halkımızın onurunu en üst 
düzeyde temsil etmek için tam bir kafa ve 
kalp bütünlüğü içindeyiz. Biz, bu ülkenin 
bozulan kalp ritmini normale çevirdik, 
durmak üzere olan saatini işler hale getir-
dik. Allah’ın izniyle çok daha büyük hiz-
metlere öncülük edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim… 

AK Parti, bu ülkenin değişim ruhunun, 
gelecek vizyonunun yegane sahibidir. Yo-
lun başında AK Parti’nin siyasi varlığının 
millet iradesini, hakkıyla temsil etmek 
olduğunu açıkça beyan etmiştik. Halkımız 
bu beyana oylarıyla güç ve destek verdi. Ak 
siyaseti Türkiye’nin makus talihini değiş-
tirsin diye iktidara taşıdı. Bugün milletimi-
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zin bizden beklentilerini boşa çıkarmamış 
olmanın onurunu hep birlikte yaşıyoruz.

Başardıklarımız önemlidir; ancak geldiği-
miz nokta yeni bir geleceğin sadece başlan-
gıç noktasıdır. Bunları başarmakla Türki-
ye için asıl ulaşmamız gereken hedeflerin 
önünü açmış olduk. Demokrasi, adalet ve 
kalkınma yolunda asıl zorlu yolculuğu-
muz şimdi başlıyor. Türkiye başarılarının 
konjonktürel olmadığını, ideal demokrasi 
değerlerine bağlılığının, adalete inancının, 
ekonomik istikrarının kalıcı olduğunu or-
taya koymak durumundadır.

Bize gelince, skoru korumak için değil, 
daima kazanmak, her defasında çok daha 
iyi oynayarak kazanmak mecburiyetinde-
yiz. Çünkü bütün dünya gözünü dikmiş, 
ikibinli yılların bu en önemli değişim aktö-
rünün çıtayı nereye kadar yükseltebilece-
ğini, gelişen ve kalkınan yeni Türkiye’nin 
büyüme istikrarını nereye kadar sürdüre-
bileceğini izliyor. Çıktığımız bu yolculuk, 
Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş, en ileri, 
en özgür, en adaletli ülkesi haline getirin-
ceye kadar nihayete ermeyecektir.

Değerli arkadaşlarım…

Bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bu-
gün millet olarak tarihi bir kavşak nokta-
sındayız, kritik bir imtihandan geçiyoruz. 
Bu imtihan, Türkiye’nin yarınları için 
sadakatimizi test eden, değişim iradesinde 
samimiyetimizi sorgulayan bir imtihandır. 
Türkiye’ye 3 Kasım 2002’de verdiği büyük 
değişim kararını bir kere daha aynı karar-
lılıkla ortaya koyacak ya da benzerlerini 

defalarca yaşadığımız içe kapanma, ye-
rinde sayma, kısır çatışmalarla oyalanma 
süreçlerinden bir yenisine girecektir.

Ben, bugünün Türkiye’sinde artık değişim-
den başka bir ihtimal kalmadığına bütün 
samimiyetimle inanıyorum. Türkiye siyasi 
körlüklere, ideolojik duygu sömürülerine, 
köhne tutuculuklara paçasını bir daha 
kaptırmayacaktır. Bu millet, artık sonucu-
nu çok iyi bildiği bu oyuna bir kere daha 
gelmeyecektir. Hiç kimse bu sağlam Türki-
ye binasından tek bir tuğla söküp alamaz. 
Ve yine hiç kimse bu ülkenin tek bir ferdi-
nin yüreğini kanatamaz, gönlünü kıramaz, 
aydınlığını karartamaz.

Bu ülkede kardeşin kardeşe düşürüldüğü 
o acı tablolar bir daha yaşanmayacak, bu 
toprakları bir bütün olarak tutan kimya 
asla bozulamayacaktır. Hukukun, adaletin, 
demokrasinin, insan haklarının üstünde 
bir siyaset anlayışı, bir güvenlik algılama-
sı, bir gerilim stratejisi tanımıyoruz. Bu 
milleti millet yapan bütün değerlere, genç-
lerimizi birbirine kardeş yapan ideallere, 
insanımızı birbirine dost yapan dokuya 
asla halel getirtmeyeceğiz. 

Bu ülkenin maddi ve manevi kurucu 
önderlerine sevgimiz, bağlılığımız nasıl 
müşterekse, Türkiye’nin öz değerleriyle 
inşa edilecek olan geleceğine bağlılığımız 
da o kadar geniş bir toplumsal zeminde 
paylaşılıyor olacaktır. Bundan zerre kadar 
şüphe duymuyorum. Bizim dün ülkemiz 
için gördüğümüz rüyalar bugün bir bir 
gerçek oluyor. Yarın, inşallah bugünlerden 
daha aydınlık olacaktır. 
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Şunu herkes bilsin ki, gelecek Türkiye’nin 
olacaktır. Yurdumun, ülkemin, vatanımın 
her köşesindeki her vatandaşım, her gen-
cim, her evladım, her kardeşim bu ülkeye 
aidiyetin onurundan daha büyük bir onur 
tanımayacaktır. O gün geldiğinde bu ül-
kenin herhangi bir köşesinde yanan ışığı 
diğerlerinden daha zayıf görürsek, bilin 
ki Türkiye’nin hiçbir tarafı bize aydınlık 
gelmeyecektir.

Göğsümüzü gere gere gurur duyacağımız 
Türkiye’nin manzarası, bütün ışıkları aynı 
ziyayla yanan, bütün köşeleri aynı coşkuy-
la şenlenen, bütün diyarlarına aynı bere-
ketli sofralar kurulan adil ve kalkınmış 
bir Türkiye manzarasıdır. AK Parti, işte bu 
mutlu ve müreffeh Türkiye tablosunun al-
tındaki imza olmayı istemekte, bunun için 
gayret göstermektedir. AK Parti aidiyeti bu 
özlemi paylaşmaktır, Ak siyaset bu rüyayı 
gün gibi gerçek kılmaktır. Hiçbir kem göz, 
hiçbir kötü nazar, hiçbir karamsar ses bizi 
yolumuzdan alıkoyamayacaktır. 

Değerli milletvekilleri… sevgili AK Parti-
liler…

Ömer Hayyam der ki: “Adalet, kainatın ruhu-
dur”. AK Parti isminde “Adalet” ve “Kalkın-
ma” sözcüklerini bir arada kullanıyor. Çünkü 
bizim için kalkınmak kendi başına yeterli bir 
hedef değildir. Biz kalkınmayı adaletin tam 
olarak tesisi şartına bağlayan bir anlayışın 
temsilcileriyiz. Çünkü şuna bütün kalbimiz-
le inanıyoruz: Bireylerine adalet getirmeyen 
hiçbir kalkınma anlayışı toplumsal huzuru 
sağlayamaz. Bizim devlet anlayışımızın 
temelinde de “Adalet mülkün temelidir” 

ilkesi vardır. Bu ilkeyi tam anlamıyla hayata 
geçirmek toplum ile devlet yönetimini aynı 
hedefe kilitlemekle mümkündür. 

Üç yıla yakın bir zamandır bu ülkenin 
yönetim sorumluluğunu da üstlenmiş 
bulunan AK Parti, devletin bütün vatan-
daşlarına eşit yakınlıkta durması, şefkat 
elini hiçbir insanımızdan esirgememesi 
noktasında son derece hassastır. Nitekim 
hükümet olarak temel hizmet alanlarında 
ortaya çıkan bölgeler arası dengesizlikleri, 
fırsat eşitsizliklerini gidermek için büyük 
adımlar attık. Bu ülkenin hemen bütün 
şehirlerinin, bütün bölgelerinin, bütün 
insanlarının birçok alanda yıllar boyunca 
ihmale uğradığı doğrudur.

Ancak elimizi vicdanımıza koyarak itiraf 
edelim ki, bazı bölgelerimiz, bazı şehirleri-
miz, bazı insanlarımız maalesef daha fazla 
ihmale uğramıştır. Türkiye’nin sıkıntıları-
nı doğru tahlil etmez, çatışma noktalarını 
öne çıkararak gerçeği görünmez hale geti-
rirsek yıllar yılı bu ülkenin sırtına yükledi-
ğimiz kamburlara yeni kamburlar ekleriz. 
Doğru değerlendireceğiz, doğru analiz 
edeceğiz ki, doğru adımları atalım, sonuç 
verecek tedaviye imkan bulalım. 

Elbette bize düşen yaraları deşmek değil, 
iyileştirmektir. Nerede yol yok oraya yol 
yapacağız, nerede okul yok oraya okul, 
nerede hastane yok oraya hastane kataca-
ğız. Nerede kanayan bir yara var devletin 
şefkat eli o yaraya dokunacak, nerede bir 
darlık yaşanıyor, o darlık bizim de içimizi 
daraltacak. Bu ülke bir olmanın, bütün ol-
manın, kardeş olmanın edebiyatını değil, 
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samimiyetle gereğini yapacak. Bu ülkenin 
siyasetçisi, gözlerine hüzün düşmüş, keder 
düşmüş her vatandaşının derdini kendi 
derdi bilecek, o kederi gecikmeden, umut-
lar sönmeden sevince dönüştürmenin 
mücadelesini verecek. Bu ülkenin yatırım-
cısı, bu ülkenin üretimden, istihdamdan, 
kazançtan en mahrum kalmış köşesi ne-
resiyse en önce oraya yatırım yapmanın 
hesabını yapacak. Bu ülkenin doktoru, öğ-
retmeni, hakimi, savcısı, nerede kendileri-
ne ihtiyaç varsa en önce oraya koşacak. Bu 
bilinci yediden yetmişe her insanımızda 
yeşertmek, yaşatmak mecburiyetindeyiz.

Değerli arkadaşlar…

Bunları neden sizlere söylüyorum? Çünkü 
bu ülkenin adaletli ve kalkınmış bir ülke 
olma umudu en önce sizlersiniz. Sizler bu 
milletin yıllar yılı sükut-u hayale uğratıl-
mış umutlarının, beklentilerinin, özlem-
lerinin sahipleri, temsilcilerisiniz. Sizler 
bu yüce milletin, sesi milletin sesine, ruhu 
milletin ruhuna, hayalleri milletin hayalle-
rine denk vekillerisiniz. Sizler demokrasi-
nin, özgürlüklerin ve hukukun, değişimin, 
kalkınmanın temsilcilerisiniz. 

Şu üç yıla yakın zaman içinde Türkiye’nin 
attığı her adımda, aldığı her mesafede sizle-
re ne kadar güvenmişsem, yolun çok daha 
zorlu, çok daha badirelerle dolu olduğu bu-
günden sonra da size aynı şekilde inanıyor, 
güveniyorum. Sadece ben değil, milletimiz 
de sizlere inanıyor, güveniyor, sizlerden gele-
cek müjdeli haberleri bekliyor. Lütfen bunu 
hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız.

Değerli arkadaşlarım…

Burada şunu özellikle ifade etmek istiyo-
rum; milletimizin geleceğe yönelik hedefle-
rinin hiçbiri belirlenmiş bir tarihe ya da 3 
Ekim tarihine endeksli değildir. AB üyeliği 
Türkiye’nin 40 yıllık hayalidir ve bugün de 
bu rota değişmiş değildir, yarın da değişme-
yecektir. 3 Ekim’de üyelik müzakerelerinin 
başlatılması için ülke olarak üstümüze 
düşeni fazlasıyla yaptık. “Masada bir şey 
kaldı mı” sorumuza “masada eksik bir şey 
kalmadı” cevabını aldık. Biz bu samimiyet 
testinden alnımızın akıyla geçtik. 

Açık söylüyorum; şu anda sıra AB’ndedir. 
Onlar da bu testten geçiyorlar. Oradan 
çıkacak olan kararlar ne olursa olsun, 
bunu kendi bağlamında değerlendirir 
kendi kararımızı veririz. Ancak bu karar 
asla Türkiye’nin demokrasi yolunda attığı 
adımları, haklar ve özgürlükler alanında 
sağlanan açılımları, yapısal reformlarımızı 
sekteye uğratacak, demokrasi, insan hak-
ları alanlarında bizi geriye götürecek bir 
karar olmayacaktır. Çünkü Türkiye, sırtın-
daki ağırlıklarından kurtulma iradesini, 
AB üyeliğine giden yolu açmak amacıyla 
değil, kendi onurlu, mutlu, müreffeh ge-
leceğini inşa etmek amacıyla göstermiştir. 

Bu bakımdan AB tarafından alınacak hiç-
bir karar bizim ülke olarak yönümüzü, 
rotamızı, güzergahımızı değiştirmemiz an-
lamına gelmeyecektir. Sadece AB zeminin-
de gerçekleşecek medeniyetler buluşması 
hayalinin yara almasından dolayı üzüntü 
duyarız. AB, demokrasinin olmazsa olmaz 
koşulu olan çoğulcu değerlere ne kadar sa-
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hip çıkacağını, daha açıkçası kendi bekası-
nı, geleceğini bütün insanlığın önünde test 
etmektedir. Böyle bir durumda kendini 
gözden geçirmesi ve muhtemel ki kendini 
değiştirmesi gereken taraf Avrupa Birliği 
olacaktır.

Türkiye kaldığı yerden bütün dikkati, 
kararlılığı ve konsantrasyonuyla yoluna 
devam edecektir. Bunu bir kez daha bu-
rada özellikle teyit etmek isterim. Ancak 
samimiyetle söylemeliyim ki Avrupalı 
muhataplarımızın akıl ve sağduyunun 
gereğini yaparak en doğru kararı verecek-
lerine inanıyorum, inanmak istiyorum. 
Esasen 3 Ekim’de ortaya çıkacak tablo, 
Türkiye’nin geleceğinden çok AB’nin gele-
ceği için belirleyici olacaktır. AB ya siyasi 
olgunluk göstererek, küresel bir aktör 
olmaya karar verecek ya da ilanihaye bir 
Hıristiyan kulübü olarak kalmayı içine 
sindirecektir. Çünkü Türkiye’nin özellikle 
son iki buçuk- üç yılda ortaya koyduğu 
performans, AB’nin bütün mazeretlerini 
elinden almıştır. 

Değerli arkadaşlar… 

Biz, gündelik bir siyaset değil uzak gele-
ceği hesaba katan, Cumhuriyetin yüzün-
cü yılındaki aydınlık Türkiye tablosunu 
bugünden öngörebilen bir bakışa sahibiz. 
Bunun için ülkeden ülkeye, kıtadan kıtaya, 
şehirden şehre koşuyoruz. İş başına gelir-
ken Ankara’da oturan bir iktidar olmaya-
cağımızı taahhüt etmiştik. Ankara’nın, üç 
sene öncesine kadar yeterince oturan ev 
sahipleri oldu. Türkiye’yi dünyadan tecrit 
eden, hareket etmeğe mecali, cesareti ol-

mayan, hareket kabiliyeti kısıtlı, ufku aile 
fotoğrafıyla sınırlı insanlarla ülkemiz yete-
rince zaman kaybetti.

Biz, hareket halindeyiz. Yaşadığımız be-
reket, yaşadığımız bolluk bu ufuk geniş-
liğinin, bu dinamizmin eseridir. Bu hare-
ketliliğin, bu aksiyonun, bu dinamizmin 
semeresini bütün sektörlerde alıyoruz. 
Unutmayalım ki, bırakın başka ülkelerin 
liderlerine kendi ülkenizi anlatmayı bu-
güne kadar kapısı çalınmamış büyükelçi-
liklerimiz vardı. Bağırsak sesimizi duyu-
racağımız ama 50 yıldır kimsenin kapısını 
çalmadığı komşularımız vardı.

Allaha şükürler olsun ki o devirler bitti. 
Artık yerinde durmayan, gece demeden 
gündüz demeden koşturan, çalışan, çaba-
layan bir hükümet var. Dışişleri Bakanı-
mız, ekonomiden sorumlu bakanlarımız, 
icracı bakanlarımız da, milletvekillerimiz 
de hareket halindedir. Her gittiğimiz ül-
keyle yeni kapılar açıyor, yeni köprüler ku-
ruyoruz. İddia sahibi bir ülkenin dünyada 
ihmal edeceği hiçbir ülke yoktur. 

Sizi tanımayanlarla nasıl diyalog kurabilir, 
imkanlarınızı, potansiyellerinizi, diplo-
masinizi nasıl paylaşırsınız. Bunun için 
Amerika’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Uzak 
Doğu’ya, Asya’dan Mağrip Ülkelerine ka-
dar ülkemizin imkanlarını, kaynaklarını, 
siyasi ve diplomatik tezlerini anlatıyoruz 
ve şimdiden muazzam sonuçlar alıyoruz. 
Bunun için Türkiye reyting rekorları kı-
rıyor. Bunun için ülkemizin kredibilitesi 
yükseldikçe yükseliyor. Bunun için yaban-
cı yatırımcılar Türkiye’ye akın ediyor.
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Bunlar kendiliğinden olmadı. Türkiye 
durup dururken bir cazibe merkezi haline 
gelmedi. Yoğun çabalar sayesinde Türkiye, 
bir fırsatlar ülkesi oldu. İnşallah çok yakın 
bir gelecekte bu gayretlerimizin semere-
lerini çok daha iyi görecek, hep birlikte 
yaşayacağız. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin kaynaklarını, Türkiye’nin 
birikimlerini yine Türkiye için seferber 
edecek; ülkenin değişmez kaderi gibi görü-
nen sorunların üzerine cesaretle gideceğiz 
dedik. Bugün geldiğimiz nokta elbette 
Türkiye için nihai nokta değildir. Elbette 
Türkiye’nin ekonomik sorunları tamamen 
çözüme kavuşmuş değildir. Ancak kat 
ettiğimiz mesafe de kimsenin küçümseye-
meyeceği bir mesafedir. 30 yıllık sorunları 
üç yılda çözüm yoluna koymak bu ülkenin 
hasret kaldığı bir rekordur. 

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Bugün Türkiye ekonomisi, tarihinde hiç 
görülmedik derecede istikrarlı bir seyir izle-
mektedir. Bugün Türkiye ekonomisi, dünya 
ekonomileri arasında dikkatleri üzerine 
toplayan bir ekonomidir. Bugün Türkiye 
ekonomisi, doğudan batıya, kuzeyden gü-
neye tüm yatırımcıların, tüm girişimcilerin 
gıptayla izlediği bir ekonomidir. 

Geçtiğimiz üç yıl içinde gerek ülkemi-
zin, gerekse dünyanın atlattığı badireleri 
lütfen hatırlayınız. ABD’nin Irak’ı işgali; 
petrol fiyatlarındaki hızlı artış; eşi görül-
memiş İmar Bankası soygunu; Madrid’te, 
İstanbul’da, Londra’da terör olayları; Asya 

depremi ve daha nice öngörülemeyen 
olumsuzluklara rağmen ekonomimiz dim-
dik ayaktadır. Bunların bundan üç yıl önce 
meydana geldiğini düşünün, neler olabile-
ceğini varın siz hesap edin.

Bizim kararlı duruşumuz, dik duruşumuz 
ekonomiyi bir yandan sürdürülebilir bü-
yüme ortamına çekmiş, bir yandan şoklara 
karşı dayanıklı hale getirmiş, diğer yandan 
da kronik sorunlara çözüm üretmiştir. 
Bundan sonra da kimse olumsuz sürpriz 
beklemesin. Rüzgardan nem kapan, hap-
şıran, tıksıran ekonomik yapıyı çok şükür 
geçmişte bıraktık. Bugün artık her türlü 
olumsuz senaryoya karşı hazırlıklarımız 
var. Beklenmedik her olaya karşı B Pla-
nımız, C Planımız var. Şartlar ne olursa 
olsun, Türkiye ekonomisi kararlılıktan, 
güven ortamından, mali disiplinden taviz 
vermeden yoluna devam edecek, potansi-
yellerini her ne şartta olursa olsun hareke-
te geçirecektir.

Değerli arkadaşlarım…

Biraz önce de belirttim. Ekonomide henüz 
nihai noktaya gelmiş değiliz. Bakınız, Tür-
kiye, yaşadığı onca krizin ardından, AK 
Parti iktidarıyla bir toparlanma sürecine 
girmiş, yaraları sarılmış, krizin etkileri 
silinmiş, ve bugünlerde de artık atılım sü-
reci başlamıştır. Nereden geldiğimizi hatır-
lamazsanız, nerede olduğumuzu ve nereye 
gittiğimizi asla göremezsiniz...

Enf lasyonda, büyümede, milli gelirde, 
faizlerde, özelleştirmede, borçlanma vade-
lerinde, Kamu Borç Stokunun Gayri Safi 
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Milli Hasıla’ya oranında, turizm gelirle-
rinde, Dış Ticaret hacmimizde, doğrudan 
uluslararası yatırımlarda Türkiye 3 yıl 
önce neredeydi, bugün nerededir? Güven 
konusunda, istikrar konusunda, disiplin 
konusunda, Türkiye neredeydi, bugün 
nerededir. Bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce 
Türk girişimcisi, yatırımcısı, işadamı, sa-
nayici, işçi, memur geleceğe bakınca ne 
görüyordu, bugün ne görüyor?

Lütfen bunları hatırlayınız... Bakınız; bu 
ülkede 17 yıl boyunca özelleştirme tartış-
ması yaşadık. 17 yıl boyunca Özelleştirme-
de hedefler bir türlü tutturulamadı. Yapı-
lan hemen her özelleştirme şaibe altında 
oldu. Şu rakamlara lütfen dikkat ediniz: 
2002 yılına kadar olan 17 yıllık dönemde 
özelleştirme uygulamaları kapsamında 
sadece 8 milyar dolarlık işlem yapılmış. 
Özelleştirme İdaresi bile zarar eden başlı 
başına dev bir KİT haline gelmişti. Uzman-
lar sabah akşam ekranlarda bitmez tüken-
mez özelleştirme senaryoları anlatıyordu. 
Bakınız, son iki buçuk yıl içinde yapılan 
özelleştirme uygulamalarının toplam mik-
tarı tam 15,2 milyar dolar. Sadece 2005 
yılının ilk 9 ayında yapılan özelleştirme 
uygulamaları 13,1 milyar dolar. 

Ve çok şükür, hiç birinin üzerinde şaibe 
yoktur, hiç birinin üzerinde kara bulutlar, 
kara delikler yoktur. Ne vardır? Üretim 
vardır, istihdam vardır, ihracat vardır, 
rekabet vardır, şeffaf lık vardır, devletin 
maliyesine, devletin hazinesine gelir 
vardır. Bu arada kimileri feryat ediyor. 
Çünkü onlar kendilerine küçük iktidar 
alanları oluşturmuşlar. Nemalandıkları 

küçük çıkar alanları oluşturmuşlar, şimdi 
onları kaybediyorlar. İşte bu feryat, bu 
figan bunun için. Hantallıktan, bürokra-
tik hegemonyadan, karanlık ilişkilerden 
beslenenlerin çığlığı bunlar.

Hakikati dile getiren herkesin sesine, yol 
gösterici her eleştiriye kulak vereceğiz 
ama, başka hesaplar peşinde olanlara 
kulak asmayacağız. Özelleştirmelerin ar-
dında her şeyden önce bu milletin ortak 
iradesi, ortak hedefi, ortak arzusu vardır. 
Biz asla kararlılığımızdan, cesaretimizden, 
hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım… 

Bu düşüncelerle AK Parti istişare toplantı-
sını açıyor, toplantımızın müşterek aklın, 
istişarenin, birlikte düşünmenin semerele-
rini devşirmeye vesile olmasını diliyorum. 
Geride bıraktığımız üç yıldan daha yoğun 
bir tempo bizi beklemektedir. Sizlerle bu 
asil yürüyüşü sürdürmekten onur duydu-
ğumu bilmenizi istiyorum. Bu vesileyle 
eşiğinde olduğumuz, soluğunu hissettiği-
miz mukaddes Ramazan ayınızı şimdiden 
tebrik ediyor, milletimize huzur ve mutlu-
luklar diliyorum. Bu yolculukta en büyük 
meşakkati çeken eşlerinize ve evlatlarınıza 
da en samimi duygularımla selamlarımı, 
sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli arkadaşlarım… saygıdeğer konuk-
lar… değerli medya mensupları… Sizle-
rin şahsında ülkemin bütün insanlarını 
sevgiyle selamlıyorum. Millet iradesinin 
yegane sembolü olan Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nin yeni dönemi ülkemiz için 
hayırlı olsun. 

Değerli arkadaşlar…

Bugün 4 Ekim 2005… Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin yeni yasama yılına başladığı 
gün ve AB’yle katılım müzakerelerine baş-
ladığımız 3 Ekim tarihinin bir gün sonra-
sı. Bugün itibariyle tarihi bir dönemecin 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 4 Ekim 2005 
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başlangıç noktasındayız. Türkiye bugün, 
doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün 
dünya devletlerinin gündemindedir. Bu 4 
Ekim gününde şu gerçeğin altını özellikle 
çiziyorum: Herkes bilsin ki, AK Parti olarak 
siyasi “yol haritamızı” milletimiz çizmiştir. 

Her vatandaşım emin olsun ki, bundan 
sonra da milletimizin çizdiği yoldan zerre 
kadar sapmayacağız. Ülkemizin onurunu 
en yüksek değer olarak biliyoruz. Bu tarihi 
başarı da daha öncekiler gibi milletimi-
zindir, ülkemizindir, devletimizindir. Bu 
nedenle 3 Ekim başarısını da milletimizin 
kazanç hanesine kaydediyoruz. Bu diplo-
matik başarının yankısı sadece Avrupa’da 
değil, Asya’dan Afrika’ya, Mağrip ülkele-
rinden Amerika’ya kadar hissedilmiştir. 
Onurlu ve dik duruşumuz bir kez daha 
semeresini vermiş, duvar aşılmıştır. İn-
sanlığın ve barışın bekası için aklıselim, 
önyargılara galip gelmiştir. 

Zaman zaman sinirleri yıpratan bu zorlu 
süreçte aldığımız mesafe ülkemiz adına 
önemli bir mesafedir. Türkiye’nin mede-
niyet yolculuğunda bizim tek bir dava-
mız, tek bir rüyamız, tek bir idealimiz var: 
Türkiye’yi büyütmek… Bu yolda hiçbir 
zaman konjonktüre, karamsarlığa, ucuz 
popülizme teslim olmadık, olmayacağız. 
Türk siyasetinde çıtayı en yükseğe çıkar-
ma iddiasındaydık, en yükseğe çıkardık. 
Allah’ın izniyle milletimizin onuruna 
yaraşır bir asalet, milletimizin vakarına 
yaraşır bir temsil, milli hassasiyetlerimizi 
milim milim gözeten, hiçbir ayrıntıyı göz-
den kaçırmayan bir dikkatle sapasağlam 
bir irade gösterdik. 

Ülkemizin, devletimizin girdiği bu yolun 
ne kadar meşakkatli olduğunu, ne kadar 
riskler barındırdığını bildiğimiz gibi, ma-
liyetini de biliyorduk, biliyoruz. Bütün 
meseleleri Türkiye Cumhuriyeti devleti-
nin, Türk milletinin geleceğini, esenliğini, 
mutluluğunu, refahını gözeten bir dikkat-
le bugüne getirdik. Bundan sonra da aynı 
dikkatle, aynı özenle hedefe taşıyacağız. 
Bu sürecin ne kadar inceliklerle dolu oldu-
ğunu, geçen her saniyenin ne kadar geri-
lim ürettiğini yaşarak gördünüz. 

Gelinen noktada Türkiye, geleceği için 
son derece önemli bir kavşaktan alnının 
akıyla dönmüştür. Bundan sonra önü-
müzde yeni bir süreç, yeni bir takvim 
var. Bu süreçte milletimizin ortak iradesi 
doğrultusunda her alanda ileri adımlar 
atmaya, standartlarını yükseltmeye ka-
rarlılıkla devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlar…

AB üyeliği hedefi, geleceğimizi inşa et-
mek üzere belirlediğimiz hedef lerden 
biri,  mutlu ve müreffeh bir Türkiye 
vizyonumuzun bir parçasıdır. Açıklıkla 
söylüyorum: Biz Avrupa Birliği’ni ne bir 
“ulaşılmaz hayal” ne de bir “kolay hedef ” 
olarak gördük. Bunu defalarca ifade ettik. 
Avrupa Birliği üyeliği, Türkiye’nin tarihi 
yürüyüşünün tabii bir uzantısıdır. Av-
rupa Birliği üyeliği, Türkiye’nin demok-
ratik, özgürlükçü, adil ve müreffeh bir 
toplum olma iddiasının bir tezahürüdür. 
Avrupa Birliği üyeliği, Türkiye’nin menfa-
atlerinin gereğidir.
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Bizim idealimiz, demokratik, özgür ve ileri 
ülkeler arasında yer alan bir Türkiye’dir. 
Avrupa Birliği, bu ideale ulaşmamızı sağla-
yacak en uygun güzergahtır. Başından beri 
dile getirdiğimiz gibi, Avrupa Birliği’ne 
uyum istikametinde attığımız adımların 
ve bundan sonra müzakereler çerçevesin-
de yapacaklarımızın asıl gayesi, Türkiye’yi 
büyütmek ve milletimizi hak ettiği eksiksiz 
bir demokrasiye kavuşturmaktır. Bu yolda 
attığımız adımlar, Türkiye’nin kazancıdır.

Türkiye’nin bugün üç yıl öncesine göre 
demokraside, ekonomide, uluslararası 
siyasette aldığı mesafeyi kim inkar edebi-
lir? Avrupa Birliği içinde bu kadar yoğun 
bir şekilde konuşulması, tartışılması, 
Türkiye’nin öneminin ve büyüklüğünün 
en açık delilidir.

Değerli arkadaşlar…

Avrupa Birliği sürecinde milli menfaat-
lerimize halel getirildiği iddiası, boş bir 
iddiadan ve siyasi karalamadan öte bir 
anlam ifade etmez. Üstelik bu iddia, siya-
si ahlaka da sığmaz. Şunu herkes bilmeli 
ve anlamalıdır ki, AK Parti Hükümeti 
Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümetidir ve 
Türkiye’nin menfaatlerinden başka bir ön-
celiği olamaz. Ülkemizin ve milletimizin 
hukuku, bizim için mukaddes bir emanet-
tir. Bu hukuku korumak, bizim boynumu-
zun borcudur.

Bugüne kadar milletimizin, devletimizin 
hakkını, hukukunu koruma hususunda en 
ufak bir zaaf göstermedik, bundan sonra 
da göstermeyeceğiz. 17 Aralık Zirvesinde 

de, dünkü Müzakere Çerçeve Belgesi gö-
rüşmelerinde de Türkiye için, milletimiz 
için en iyisini elde etmeye dönük büyük 
bir kararlılık gösterdik. Kararlılığımızın 
temel dayanağı, bu milletin vakarıdır, ira-
desidir. Bu milletin gönlüne sığmayanı, biz 
vicdanımıza hiç sığdıramayız.

Biz bu ülkeyi, bugüne kadar bize ayak bağı 
olmaktan başka bir işe yaramayan, ufku-
muzu daraltan yapay korkulara, kompleks-
lere feda edemeyiz. Bu ülkenin, bu milletin 
tarihi tecrübesi, medeniyet birikimi, yapay 
korkulara kapılmasına manidir. Bizim uf-
kumuz, milletimizin aydınlık ufkudur. Hiç 
kimse, siyasi rant elde etmek için, kendi 
dar çıkarlarını korumak için gerçeklikten 
uzak korkular icat ederek milletin ufkunu 
karartmaya kalkmasın. Gün gibi aşikardır 
ki, milletimiz artık bu korku tacirlerine 
itibar etmemektedir.

Değerli arkadaşlar…

Müzakere Çerçeve Belgesi üzerinde gös-
terdiğimiz hassasiyetin sebebi, bu belge-
nin bundan sonrası için bir yol haritası 
keyfiyeti taşımasıdır; müzakere sürecinin 
temel ilkelerini tayin etmesidir. Yoksa 
Türkiye’nin 17 Aralık’taki kazanımlarının 
gerisine düşmesi zaten mümkün değildi. 
Biliyoruz ki, müzakere süreci başka üye 
ülkelerin de yaşadığı gibi meşakkatli bir 
süreçtir. Bu süreci ülkemiz açısından 
mümkün olduğunca sağlam bir zeminde 
geçirmek için en küçük detayları bile bü-
yük bir ciddiyetle değerlendirdik. Bütün 
ihtimalleri tek tek masaya yatırdık. Kendi 
aramızda konuştuk, AB’li muhatapla-
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rımızla enine boyuna müzakere ettik. 
Tatmin olmadık tekrar tekrar müzakere 
ettik.

Talep ve beklentilerimizin karşılandığı-
na, milli menfaatlerimizin korunduğuna 
kanaat getirinceye kadar bıkmadan usan-
madan, yorulmadan buna devam ettik. 
Müzakere Çerçeve Belgesinin ikinci mad-
desinde müzakerelerin ortak hedefinin 
katılım, yani tam üyelik olduğu açık bir 
şekilde ifade edilmiştir. Yol haritası niteliği 
taşıyan bu belgede üyelik perspektifimiz 
açıkça kayıtlara geçirilmiştir. O da, tam 
üyeliktir.

Müzakereler, tam üyelik hedefiyle açılmış-
tır. Müzakerelerin açık uçlu bir süreç oldu-
ğunun ifade edilmesi, müzakere kavramı-
nın tabiatı gereğidir. Bu ifadeyi tam üyelik 
ortak hedefinden ayrı mütalaa etmek, iyi 
niyetle bağdaşan bir tutum değildir. Mü-
zakerelerin neticesini belirleyecek olan, 
esas itibarıyla Türkiye’nin kararlılığıdır. 
Türkiye, hükümetiyle, kurumlarıyla ve 
sivil toplumuyla bu konudaki kararlılığını 
zaten ispat etmiştir.

Belgenin 7. maddesi de, uzun bir müza-
kereye konu olmuştur. Bu müzakerelerde 
Türkiye, üye olduğu uluslararası örgüt-
lerdeki kazanılmış haklarını koruma hu-
susundaki kararlılığını ortaya koymuş ve 
arzu ettiği neticeyi almıştır. Türkiye, NATO 
başta olmak üzere üye olduğu tüm ulus-
lararası örgütlerde kendi özgür iradesiyle 
hareket edecektir. Bu kayıtlara geçirilmiş, 
teminat altına alınmıştır. 

Değerli arkadaşlar…

Müzakerelere başlama kararı, sadece Tür-
kiye açısından değil, Avrupa Birliği açısın-
dan da tarihi bir karardır. Türkiye’nin tam 
üyelik perspektifinin müşahhas bir zemi-
ne oturması, Avrupa Birliği’nin kimliği ve 
yapısı üzerinde de önemli etkiler yapacak-
tır. Öncelikle bu karar, Avrupa Birliği’nin 
çoğulculuk iddiasını pekiştirmiş, daha 
somut hale getirmiştir. Birliğin, evrensel 
demokratik değerler ortak zeminine otur-
duğunun güçlü bir şekilde vurgulanması-
na vesile olmuştur.

Bunun yanında Avrupa Birliği, Türkiye’nin 
tam üyeliği yönünde attığı bu tarihi 
adımla, küresel bir güç olma iradesini de 
güçlendirmiştir. Zira Türkiye, nüfusuyla, 
ekonomisiyle büyük bir ülkedir ve coğrafi 
konumu itibarıyla stratejik bir mevki-
dedir. Yani Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye 
ilişkin tercihi, stratejik boyutu güçlü bir 
tercihtir. Avrupa Birliği zemininde ger-
çekleşen bu buluşma, sadece Türkiye’ye 
sağlayacağı faydalar bakımından önemli 
değildir. İnanıyorum ki tarihi yazanlar bu 
tarihi kavşak noktasının adını koyarken, 
bugün bizim söyleme şansına sahip oldu-
ğumuz güzelliklerden çok daha fazlasını 
söyleyebilecekler.

Değerli arkadaşlarım…

17 Aralık ve 3 Ekim tarihleri Türkiye’nin 
yakın geçmişine damgasını vuran gelişme-
lere sahne olmuştur. Türkiye’nin 42 yıllık 
AB üyeliği sürecinin bu iki önemli kavşak 
noktasının başarıyla geçilmesinde hiç şüp-



310

Recep Tayyip ERDOĞAN

he yok ki sizin rolünüz çok büyüktür. Mil-
let iradesinin tecelli ettiği bu çatı altında, 
Türkiye’nin çehresini değiştiren kararlara 
imza attınız. Sizin bu gayretleriniz, sizin 
bu dirayetiniz, sizin bu memleket sevda-
nız, bundan 3 yıl önce içeride dışarıda hiç 
kimsenin hayal bile etmediği hedefleri ula-
şılabilir hale getirmiştir.

Türkiye bugün müzakere masasına, sizle-
rin gücünü millet iradesinden alan kararlı 
duruşunuzla oturmaktadır. O masada 
bu duruşun hakkı verilecek, emeğiniz, 
asaletiniz, onurlu duruşunuz zayi edilme-
yecektir, bundan da emin olunuz. Bu asil 
duruşumuz, bu vakur ve onurlu siyaseti-
miz sayesindedir ki, Türkiye bugün bütün 
uluslararası toplumun, dünya siyasetinin 
en önemli gündem maddesidir. 

Üç yıla yakın bir zamandır bu çatı altında 
gece demeden, gündüz demeden gösterdi-
ğiniz büyük gayretler için hassaten sizlere 
şükranlarımı sunuyorum. Yine bu uzun 
yolculukta fedakarca çalışmalar yürüten 
bütün çalışma arkadaşlarıma, bütün teşki-
latlarımıza ve yüce milletimize teşekkürü 
borç biliyorum. Türkiye Millet Meclisi 
Başkanlığımıza, muhalefet partilerimize, 
devletimizin bütün kurumlarına ve büyük 
emekleri geçen diplomatlarımıza da teşek-
kür ediyorum. Keza, Türkiye’nin AB yolcu-
luğunda desteklerini esirgemeyen yabancı 
dostlarımıza da milletim adına şükran 
duygularımı ifade ediyorum. Bu yeni 
sayfanın Türkiye için, milletimiz için, AB 
için ve insanlık için hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum. Hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Aziz Siirtliler… sevgili hemşerilerim… 
Sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. 
Ramazanı şerifiniz hayırlı olsun. 

Bu kutlu ay bizi birbirimize daha da yakın-
laştıran, barış, kardeşlik ve sevgiyi en çok 
açığa çıkaran aydır. Zira bu iklimde ülke-
mizin bütün insanları şefkat ve merhamet 
kollarını ardına kadar açıyor. Aramızdaki 
mesafeler kapanıyor. Böyle bir iklimde bu-
rada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir 
mutluluk duyduğumu bilmenizi isterim.

Dedim ki, bu atmosferi, bu sıcaklığı Si-
irtli kardeşlerimizle paylaşalım. Onlarla 
dertleşelim, aradan geçen zamanda olup 
bitenleri şöyle bir konuşalım. Sizler yakın-
dan izliyorsunuz. Türkiye’nin meselelerini 
bir bütünlük içinde ele alıyor ve bir bir 
çözüyoruz. Bakınız hayaller gerçek oluyor. 
Yılların kördüğüm haline getirdiği ağır 
meseleleri çözmek zannedildiği kadar 
kolay olmuyor. Büyük enerji sarf etmeli, 
bütünlüğü koruyarak öncelikli sorunları 
çözmelisiniz. Yolları açmadan, altyapıyı 
sağlamlaştırmadan bir bina yapamazsınız. 

İşte ekonomideki rakamları görüyorsu-
nuz. Türkiye’nin dünya ile bütünleşme-
sinin neler getirdiğini görüyorsunuz. 
Hukuk devletini tahkim etmeden, demok-
rasiyi güçlendirmeden yatırım ortamını 
iyileştiremezsiniz. Bölgesel adaletsizlikler 
Türkiye’nin en büyük yaraları haline gel-
miş, sayısız sosyal sorun bu zaaf lardan 
beslenmiştir. İşsizlik en büyük derdimiz 
iken Türkiye yıllarca kaynaklarını yanlış 
yönetimlerin elinde heba etmiş, devlet ile 
toplumun arası açılmış, umutlar zayıfla-
mıştır. Şimdi, Türkiye’yi kör ve kötürüm 
hale getiren temel sorunları çözerek ana 
yolları açıyoruz. Şehirlerimiz birbirine 
kavuşurken ülkemiz de dünya ile bütünle-
şiyor. Altyapıyı sağlamlaştırıyoruz.

Önceliği topluma veriyor, en temel hizmet-
leri en önce yapmaya çalışıyoruz. Adalet, 
emniyet, eğitim ve sağlık hizmetleri kal-
kınmanın temelidir. Bu temeller üzerinde 
geleceğimizi yükselteceğiz; daya parlak, 
daha aydınlık yarınlarımızı böyle inşa 
edeceğiz. 

AK Parti Il Başkanlığı Iftar 
Yemeği

Siirt | 9 Ekim 2005 
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Siirt’in ihtiyaçlarını biliyorum. Siirt’te 
işsizliğin ne kadar can yakıcı boyutlarda 
olduğunu biliyorum. Siirt’ten Van’a ulaş-
manın bile ne kadar güç hale geldiğini 
biliyorum. Bu yolları açacağız, bu güçlük-
leri geride bırakacağız. Aşkla, heyecan-
la, imanla çalışıyoruz. Gelecek yıllarda 
Siirt’in değil Van’a ulaşmasını İstanbul’a 
Paris’e, Londra’ya uzanan yollarını da aça-
cağız. Şehirlerimiz duble yollarla birbirine 
bağlandığı gibi duble yollarla, deniz, hava 
ve kara yollarıyla dünya devletleriyle bü-
tünleşecek. 

Şu anda sağlam bir temel attık. Yarın bu 
temel üzerinde muhteşem eserler, muhte-
şem yatırımlar, muhteşem şehirler yükse-
lecek. Bundan emin olmanızı istiyorum. 

Değerli kardeşlerim…

3 Kasım 2002 tarihiyle birlikte Türkiye 
aydınlık bir şafağa merhaba dedi. Bugün 
hamd olsun ülkemin dört bir yanı şan-
tiyeye dönmüş durumda. Her gün yeni 
bir proje başlatıyoruz, her gün açılışlar 
yapıyoruz, irili ufaklı binlerce yatırımı 
Türkiye’ye kazandırıyoruz. Amacımız 
asla göz boyamak değil. Açılışları yapıp, 
tesislerin temellerini atıp, projeleri baş-
latıp kenara çekilmiyoruz. Başladığımız 
her işin sürecini de sonucunu da çok 
yakından takip ediyoruz. Daha temelleri 
atarken bir söz veriyoruz ve Allah’ın iz-
niyle vadesinde de bu sözlerimizi yerine 
getiriyoruz.

Türkiye, artık hemen her alanda tarihin-
de hiç görülmemiş bir değişimi iliklerine 

kadar hissediyor. Üç yıl önce, milletimizin 
umudu tükenmişken, hayalleri sönmüş-
ken, kolu kanadı bir yana düşmüşken 
görevi devraldık. Ekonomide, siyasette, 
dış politikada, demokratikleşmede, insan 
haklarında üç yıl gibi gerçekten kısa bir 
süre içinde milletimizi elinden tuttuk, aya-
ğa kaldırdık. Şuraya dikkatinizi çekmek 
istiyorum.

Şimdi biz enflasyonu yüzde 30’lar seviye-
sinden aldık, bugün yüzde 8 seviyesine 
kadar çektik. Faizleri yüzde 60, yüzde 70 
seviyelerinden aldık, bugün yüzde 14’lere 
kadar çektik. Büyümeyi yüzde eksi 9’lar se-
viyesinden aldık, yüzde artı 9 seviyelerine 
kadar getirdik. Kişi başına milli geliri 2598 
dolardan aldık, 4172 dolara yükselttik. Bu 
liste uzayıp gidiyor. Bakıyorsunuz, birileri 
bunları beğenmiyor, dudak büküyor. Mil-
letin bu başarısına karşı duyarsız, ilgisiz, 
alakasız kalmak için elinden ne geliyorsa 
onu yapıyor. Çok şükür bunlara hiç kulak 
asmıyoruz.

Biz her zaman söylüyoruz. Elde ettiğimiz 
bu başarıları biz hiçbir zaman yeterli gör-
medik. Bu seviyeleri onlar rüyalarında bile 
göremezlerdi. Ama biz diyoruz ki, keşke 
enflasyonu üç yıl önce yüzde 8’ler seviye-
sinde devralsaydık da, bugün yüzde 1’lere, 
2’lere çekmiş olsaydık. Keşke faiz oranla-
rını yüzde 14’ler seviyesinde devralsaydık 
da, bugün çok daha düşük seviyelere çek-
miş olsaydık. Keşke istikrarlı, sürdürüle-
bilir bir büyüme devralsaydık da, bugün 
çok daha yüksek oranlarda büyüyen bir 
ekonomimiz olsaydı. Keşke kişi başına 
milli geliri 5 bin dolardan devralsaydık da, 
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üç yıl içinde 10 bin dolara, 15 bin dolara 
çıkarmış olsaydık.

Bakınız, sadece üç yılda elde ettiğimiz ba-
şarılar bunlar. Bir üç yıl sonra bütün bu 
rekorlarımızı da kırmış olacağız. Ekonomi-
nin her göstergesinde, siyasette, dış politi-
kada Türkiye’yi hiç tatmadığı başarılara da 
inşallah ulaştıracağız.

Sevgili Siirtliler…

Şurada, Siirt ölçeğinde bile değişim, dönü-
şüm çok net olarak görülüyor. Yıllarca yatı-
rım yapılmamış, yol yapılmamış, hastane 
yapılmamış, okul yapılmamış. Ama son üç 
yılda yapılanları alt alta sıralasam, bura-
da sizlere saatlerce yapılanları anlatmak 
zorunda kalırım. Bakın, Siirt-Baykan isti-
kametinde 40 kilometrelik yol çalışmamız 
hızla devam ediyor. 21 kilometrenin asfalt 
çalışmaları bitmiş durumda. Siirt – Eruh 
Devlet yolunun çalışmaları devam ediyor. 
Siirt-Aydınlar yolunun genişletme çalış-
maları sürüyor. Siirt Havaalanımız yeni-
den hizmete açıldı ve haftada 4 kez Ankara 
ve İstanbul’a uçuş yapılıyor. Şirvan Bakır 
madenlerini yeniden çalıştırmaya başla-
dık. Baykan Devlet Hastanesini, Pervari 
Devlet Hastanesini hizmete açtık. Siirt il 
merkezinde Doğum Hastanesi de tamam-
lanma aşamasına geldi. 2003 yılı başında 
Siirt’te sadece 20 uzman hekim hizmet 
vermekteyken, bugün 31 uzman hekim 
hizmet veriyor. 178 olan hemşire-ebe sayı-
sını 295’e çıkardık. 43 poliklinik oda sayısı 
bugün 71’e yükseldi. Toplu Konut İdare-
miz 724 konutun yapımını planladı ve 
toplam 324 konutun yapımı tamamlandı. 

Eğitimde Siirt’in tarihinde görülmemiş bir 
atılım başlattık. 2003-2004 yılında toplam 
414 yeni derslik yapıldı. 46 eğitim kuru-
munun onarımını tamamladık. 5 adet 
yurt, 1 kapalı spor salonu, 1 yüzme havuzu 
yapımı devam ediyor. Yine çok amaçlı kül-
tür merkezi’nin inşaatını tamamladık.

Bunlar yapılanların gerçekten küçük bir 
kısmı. İçme suyu çalışmalarımız, yoksul-
lara yardım projelerimiz, kömür dağıtımı, 
eğitime destek kampanyalarımız ve daha 
niceleri eş zamanlı olarak devam ediyor. 
Ve dikkatinizi çekiyorum, tüm bunları üç 
yıl gibi kısa bir zaman dilimi içinde ger-
çekleştirdik. Şimdi ne Türkiye için, ne de 
Siirt için, yakaladığımız bu heyecanı asla 
kaybetmeyeceğiz. Buraya her gelişimde 
Siirt’i biraz daha değişmiş, biraz daha 
gelişmiş görüyorum. İnşallah bir sene 
sonra, üç sene sonra bu değişim kademe 
kademe kendisini gösterecek, Siirt olsun, 
çevre illerimiz olsun, Avrupa Birliği ile 
müzakere yapan bir ülkeye yaraşır iller 
haline gelecektir. 
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AK Parti Ankara İl Teşkilatı’nın, Keçiö-
ren’deki iftar yemeğinde “Medeniyetler 
uzlaşmasının mimarı” anonsuyla kürsüye 
davet edilen Başbakan Erdoğan, konuş-
masına, Pakistan’daki deprem felaketinde 
hayatını kaybedenlere Allah’tan Rahmet, 
yaralılara acil şifalar dileyerek başlıyor-
du. Erdoğan, hükümetin 3. yılını doldur-
mak üzere olduğunu, geçen zamanda 
Türkiye’nin çok daha iyi yerlere geldiğini 
gördüklerini kaydederek, her ay düzenli 
yaptırdıkları kamuoyu yoklamalarında 
da bunu görme fırsatı bulduklarını anla-
tıyor, halkın partilerine olan güveninin 
devam ettiğini belirtiyordu. Dış politika-
da Türkiye’nin 42 yıl önce başlayan AB 
sürecini, hiç beklenmeyen bir noktaya 
getirdiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle 
konuşuyordu:

‘‘Burada bazı spekülasyonlar oldu, oluyor, 
bundan sonra da olacak. Niye? Bunu da 
hazmedemeyenler var da ondan. Biz AB’ye 
her şeyden önce bir siyasi değerler bütünü 
olarak baktık. Biz ne kadar fayda elde edi-

yorsak, AB de bizden o kadar fayda ediyor 
olmalı. Bu bir medeniyetler arası ittifakın 
gerçekleşmesi için icap ediyor. Biz bunu 
bütün engellemelere rağmen gerçekleş-
tirdik. Biz kendimize inanıyorsak, güve-
niyorsak bizim şu anda attığımız adımlar 
Türkiye’ye sınıf atlatacaktır. Bazılarının 
dediği gibi Türkiye içine kapansın, dış po-
litikada, ekonomide, kültürel yapıda içine 
kapansın’, bu mümkün değil. İnsanımızın 
yaşam standardını her alanda, bilimde, sa-
natta, ekonomide, siyasete bakış açısında 
yükseltmesini istiyoruz. Bunun için Türk 
insanının dünyaya açılan ufku olan bir 
hareket vardır. Bu da AK parti hareketidir.’’

Kıbrıs sorunu hakkında da bir çok ‘‘efsa-
neler’’ uydurulduğunu, fakat, hükümetin 
kararlı duruşu sayesinde, Kıbrıs sorunu-
nun Türkiye’nin aleyhinde değerlendirile-
ceğini zannedenlerin yanıldığını söyleyen 
Erdoğan, şunları kaydediyordu:

‘‘Geçmişinden bu yana kuru sıkı yürüyen-
ler, bu soruna farklı yaklaşıyor. Yaklaştıkça 
batıyorlar. Niye? Kuzey Kıbrıs’taki kardeş-

AK Parti Il Başkanlığı Iftar 
Yemeği

Ankara | 10 Ekim 2005 
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lerimiz bu yaklaşımları ellerinin tersiyle 
ittiler. Bunlar bir taraftan ‘demokratız’ 
diyorlar, ama öbür taraftan halkın düşün-
cesine saygı duymuyorlar. Kuzey Kıbrıs 
da yüzde 65 oranıyla bu tür düşüncelere 
‘hayır’ dedi. Buna saygı duymaya mecbur-
sun ve onların düşünceleri istikametinde 
bir gelecek oluşuyor. Er ya da geç inşallah 
Kuzey Kıbrıs’ta arzulananlar gerçekleşe-
cektir. Kimse Kuzey Kıbrıs’ın egemenlik 
haklarından bizden herhangi bir taviz ver-
memizi beklemesin. Bu mümkün değildir. 
Kuzey Kıbrıs’a uygulanan tüm izolasyon-
ları kaldırırsınız, ondan sonra da bizden 
gelirsiniz o beklediğiniz, arzu ettiğiniz 
limanları, havaalanlarını alırsınız. Ama 
önce bunları kaldıracaksınız. Çünkü biz 
size 24 Nisan’da ne dendiyse yaptık. Kuzey 
Kıbrıslı kardeşlerimiz de ne dediyse yaptı. 
Öyleyse siz de sözünüzde durun.’’

Erdoğan, faiz oranlarında, enflasyonda ve 
büyüme hızında 3 yıl içinde gelinen nok-
tayı herkesin gördüğünü, şimdi de yatı-
rımların başladığını, Körfez ülkelerinden, 
Batı’dan ve dünyanın çeşitli yerlerinden 
yabancı sermayenin Türkiye’de yatırım 
yapmaya geldiğini anlatıyordu. Gelen 
yabancı sermayenin, Türkiye’de değişik 
şekillerde haber olduğundan yakınan 
Erdoğan, konuyla ilgili ‘‘5 milyar dolara 
teravih namazı’’ başlıklı haberlerin, ‘‘çok 
büyük bir ayıp’’ olduğunu söylüyor ve şöy-
le devam ediyordu:

‘‘(Bu ülkeye Yahudi sermayesi geliyor, bu 
Yahudi’dir. Arap sermayesi geliyor, bu 
Arap’tır, Batı sermayesi geliyor, acaba bu 
niye geldi?) deniliyor. Ya arkadaş, nereden 

ne gelecek Allah aşkına söyleyin bana? 
Siz bugüne kadar kime yağ oldunuz, şunu 
bir söyleyin Allah aşkına. Öbür taraftan 
(işsizlik) diyorsunuz, yatırımlar olacak, bu 
yatırımlar da bir yerlerden gelecek. Bunla-
rın yollarını açan, bunlar için koşturan bir 
iktidar var, hala sıkılmadan utanmadan bu 
başlıkları atıyorsunuz, bu konuşmaları ya-
pıyorsunuz. Hayatta bir yerde dikili ağacın 
yok ve kalkıp da bu tür adımları engelle-
mekten başka özelliğin de yok... Onun için 
dürüst olmaya mecbursun ve şu anda yine 
atılan bazı adımlar sebebiyle söylüyorum, 
muhalefet partisi lideri şunu iyi bilmeli; 
gerek ben gerek arkadaşlarım, bu ülkede 
özelleştirme başlığı altında olsun, ülkem-
de yatırım yapacak insanlarla ilgili olsun 
koşturmaksa koşarım. Takip etmekse 
takip ederim, yeter ki gelsinler, ülkemize 
yatırım yapsınlar.’’
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Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlarken kardeş Pakistan, Keş-
mir ve Hindistan’da yaşanan deprem fela-
ketinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan 

rahmet diliyorum. Felaket bölgesinden 
gelen haberler, bizleri derinden yaralamış-
tır. Pakistan yetkilileri, ölenlerin büyük 
bir bölümünün çocuklardan oluştuğunu 
bildirmektedir. Teessürle öğrenmiş bulu-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 11 Ekim 2005 
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nuyoruz ki, bir nesil bu felakette kaybedil-
miştir. 

Aynı acıları daha önce yaşamış bir millet 
olarak en önce biz felakete uğrayanların 
yanında olmalı, bu büyük elem ve kederi 
onlarla paylaşmalıyız. Kaldı ki, bugün dep-
rem felaketi ile karşı karşıya kalan kardeş-
lerimiz tarihin en zor zamanlarında bizim 
yanı başımızda olmuşlardır. İnanıyorum 
ki, Güney Asya’daki Tsunami felaketi esna-
sında büyük bir duyarlılık gösteren mille-
timiz; devletiyle, medyasıyla, bankalarıyla, 
kurumlarıyla birlikte bu kez de Pakistan’ın, 
Afganistan’ın, Hindistan’ın yaralarını sar-
mak için üzerine düşeni yapacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Deprem felaketi haberini alır almaz Türki-
ye olarak dost ve kardeşlerimiz için hemen 
harekete geçtik ve felaketten bir gün sonra, 
Genelkurmay Başkanlığımıza ait 4 uça-
ğımızı bölgeye ulaştırdık. Depremden en 
çok etkilenen Keşmir Bölgesi’nin Muzaffe-
rabad kentine ilk ulaşan uluslar arası yar-
dım eli, Türk halkının ve Türk Kızılay’ının 
olmuştur. Bu 4 uçağımızla bölgeye, Başba-
kanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanının koordina-
törlüğünde; toplam 93 arama-kurtarma 
ve sağlık personeli, 5 araç, 2 ambulans, 23 
basın mensubu gönderilmiştir. 

Türkiye’den giden yardım ekipleri 
Muzafferabad’da kamp kurarak derhal 
çalışmalarına başlamıştır. Kızılay’ımız, Pa-
kistan Kızılay’ı ile birlikte İslamabad’da in-
sani yardım faaliyetlerini yürütmektedir. 

Sağlık Bakanlığı ekipleri şehrin stratejik 
iki yerine poliklinik kurarak sağlık hiz-
meti vermeye başlamışlardır. TSK Arama 
Kurtarma Ekipleri, Sivil Savunma Arama- 
Kurtarma Ekipleri çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Bu çerçevede, Türk Kızılayı’nın öncü ekip-
leri beraberlerinde 250 bin dolar nakit 
para, 10 ton gıda, çocuk maması, sabun 
gibi acil hijyenik maddeler götürmüşler-
dir, yarın da 12 ton dayanıklı gıda maddesi 
ile 10 bin battaniye ve ilaç bölgeye gönde-
rilecektir. Diğer taraftan sivil toplum ör-
gütlerimiz büyük bir duyarlılıkla koordine 
olup kardeşlerimizin yardımına koşmak-
tadır. Ramazan ayı vesilesiyle kumanya 
yardım dağıtım programı için bölgede 
bulunan İnsani Yardım Vakfı da, 1 mobil 
hastane ve 1 gezici aşevi ile depremzedele-
re yardım ulaştırmaya devam etmektedir.

Bugün, yani 11 Ekim 2005 Salı sabahı, 1 
askeri nakliye uçağı ile 40 doktor, 1 Ambu-
lans, 1 cip ve çeşitli tıbbi malzeme ve ilaç 
yola çıkarılmıştır. Yarın sabah ise yine 1 
askeri nakliye uçağı ile Kızılay Genel Mü-
dürlüğümüze ait 13 ton çeşitli gıda, çadır 
ve çeşitli insani yardım malzemeleri bölge-
ye sevk edilecektir. 

Bölgeye yapılacak yardım faaliyetlerinin 
koordinasyonu ile ilgili olarak bugün ilgili 
bakanlık ve kurumlarımız bir toplantı dü-
zenlemişlerdir. Ayrıca bölgeye nakdi yar-
dım toplamak üzere Başbakanlıkça yardım 
kampanyası da bugün başlatılacaktır. Bu 
vesileyle, bir kez daha deprem felaketine 
maruz kalan kardeşlerimize Yüce Allah’tan 
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sabırlar diliyor, maddi manevi bütün varlı-
ğımızla yanlarında olduğumuzu bilmeleri-
ni istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım… 

Türkiye, AK Parti’nin dirayetli siyaseti 
sayesinde büyük bir dönüşüm sürecine 
girmiştir. Bu dönüşüm, sadece Türkiye 
üzerinde yaşanmamakta, aynı zamanda 
muhataplarımızı da dönüştürmektedir. 
Bakınız, 3 Ekim tarihinde Türkiye’nin 
AB’ye Tam üyelik Müzakerelerinin kesin-
leşmesinden sonra ülkemiz yeni tartışma-
lara sahne olmuştur. Bu tartışmalar sadece 
bizim ülkemizle sınırlı kalmamakta evren-
sel ölçekte gündem oluşturmaktadır. 

Doğu-Batı, İslam-Hıristiyanlık, küresel-
leşme-üçüncü dünyacılık, medeniyetler 
ittifakı ve çatışma tezleri gibi felsefenin, 
düşüncenin, hukukun temel kavramları 
bile bu vesileyle entelektüel, akademik 
zeminlerde yeniden tartışmaya açılmıştır. 
Türkiye’nin bu tartışmalara yapacağı kat-
kı son derece önemlidir. Bu yeni döneme 
siyaset kurumu kadar bütün akademik 
kadrolarımız, aydınlarımız, bilim adamla-
rımız da hazır olmalıdır. 

Bakınız, 3 Ekim’den önce bütün dinamik-
leriyle dünyanın gündeminde tartışılan 
Türkiye Avrupa ülkelerinde iç siyasetinin 
de belirleyicisi olmuştur. Özgüven eksik-
liği yaşayan, kendi ülkesine, milletine, 
devletine inancı zayıf olan bazılarının id-
dialarının aksine Türkiye, bütün ağırlığıy-
la küresel bir aktör olma yolunda büyük 
mesafeler almıştır. Önümüzdeki müzakere 

süreci Türkiye’yi her anlamda büyütecek, 
güçlendirecek, yatırımlarını katlayacak 
bir süreç olacaktır. 

Artık, “onlar ortak, biz pazar” psikolojisiy-
le savunmada kalacak bir ülke olmadığı-
mızı bugün bütün dünya biliyor, görüyor. 
Bunu kimse inkar edemez. O günler artık 
geride kaldı. O devirler bitti. O defterler 
kapandı. Herkes hesabını buna göre yap-
malıdır. Üzülerek görüyoruz ki, zamanın 
gerisinde kalanlar var. Bu gelişmeleri 
doğru okuyamayanlar, olup-biteni tam 
olarak idrak edemeyenler var. Onlar, za-
manın ruhunu ıskalayanlardır. Kusura 
bakmasınlar. Bizim onlarla oyalanacak, 
onlarla kaybedecek vaktimiz yok. Bırakın 
onlar döne döne bina okusunlar, ezber-
lerini tekrarlayıp dursunlar. Biz işimize 
bakalım. 

Esasen geldiğimiz nokta, Türkiye’nin150 
yılı aşan tarihi yürüyüşünün tabii bir 
neticesidir. Türkiye, bu 150 yıllık süreci 
kendi toplumsal ve kültürel değerle-
rinden şüphe etmeksizin yüzü Batı’ya 
dönük olarak geçirmiştir. Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e uzanan modernleşme hare-
ketimiz, Türkiye’nin muasır dünya değer-
leriyle eklemlenme arzusunun en bariz 
göstergesidir. 150 yıllık bu tarih kesitinde, 
Türkiye’nin temel tercihlerinde ciddi bir 
savrulma olmamıştır. Bu tercih, esas iti-
barıyla Türkiye’nin kendine güveninin bir 
ifadesidir. 

Türkiye, muasır dünya ile bütünleşme 
gayretinde hiçbir komplekse kapılmamış, 
kendi toplumsal zenginliklerine, değerle-
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rine güvenini asla kaybetmemiştir. Ancak 
bugün, Türkiye’nin dünya ile yakınlaşma-
sından, bütünleşmesin-den korkuya kapı-
lanlar Türkiye’ye izolasyonist bir politikayı 
dayatmaya çalışanlar mevcuttur. Özellikle 
Avrupa Birliği eksenindeki tartışmalara 
bakıldığında, Türkiye’nin dünya ile bü-
tünleşmesine karşı çıkanların “millet”, 
“devlet” gibi ortak kavramlarımızı istismar 
ettikleri açıkça görülmektedir. 

“Devlet” ve “millet” gibi ortak kavramla-
rımızı, değerlerimizi dayanak yaparak 
Türkiye’yi dünyadan uzaklaştırmaya çalı-
şanlar, gerçekte hem millete hem de dev-
lete güvensizliklerini dışa vurmaktadırlar. 
Ufuksuzluklarına, komplekslerine, korku-
larına ortak değerlerimizi kılıf yapmaya 
çalışmaktadırlar. Bu kürsüden tekrar ifade 
ediyorum: Bu devlet, bu millet, dünyaya 
özgüven içinde bakmaktadır. Ve bu özgü-
venle geleceğe yürüyecektir. 

Türkiye’nin pencerelerini, kapılarını dün-
yaya açmasından rahatsız olanlar, esasen 
ne bu devlete ne de bu millete güvenmek-
tedirler. Devleti ve milleti bir korku ana-
forunda mecalsiz bırakmaya çalışmakta-
dırlar. Onlara hatırlatmak isterim ki, bu 
devlet ve millet güçlü bir tarihi hafızaya, 
medeniyet birikimine, sarsılmaz bir ma-
nevi zemine ve bunlara dayanan büyük 
bir özgüvene sahiptir. Bu özgüvenin kay-
nağı, bu milletin kendi medeniyet, kültür 
ve inanç değerlerine olan bağlılığıdır. 
Milletimiz bu değerlere zannedildiği gibi 
pamuk ipliğiyle değil, çelikten bir bağla 
bağlıdır. Bu inanç, bu güven sayesindedir 
ki milletimiz, tarihi yolculuğuna emin 

adımlarla devam etmektedir. Ve bugün 
itibarıyla bu yürüyüşüne büyük bir adım 
daha eklemiştir.

Değerli arkadaşlar…

Avrupa Birliği’ne katılım sürecimizin baş-
lamasıyla birlikte artık ekonomide de yeni 
bir sürece giriyoruz. Avrupa Birliği mük-
tesebatı, bildiğiniz gibi, yüzde 90’a varan 
oranlarda ekonomiyle doğrudan ilgilidir. 
Bundan sonra, müktesebatı- mızı Avru-
pa Birliği müktesebatıyla uyumlu hale 
getirdikçe, bunun ekonomideki ve sosyal 
hayattaki etkilerini de artık çok daha ya-
kından hissedebileceğiz. Daha şimdiden 
Türkiye’ye yönelik doğrudan uluslararası 
yatırımların artmaya başladığını görüyo-
ruz. 

Yola çıkarken biz ne demiştik? ‘Türkiye 
bir cazibe merkezi olacak’ dememiş miy-
dik? Bugün iddiamızın gerçekleştiğini 
açıkça görüyoruz, yaşıyoruz. Önümüzdeki 
dönemde Türkiye’nin yatırımlar için çok 
daha cazip bir ülke olacağı aşikardır. He-
defimiz bu yatırımlarla bir yandan ekono-
mimizi büyütmek, diğer yandan bölgeler 
arasındaki gelişmişlik farklarını makul bir 
seviyeye, hakkaniyetli bir dengeye oturt-
maktır.

Türkiye bu değişimi yaşamak, adaletli 
bir kalkınma düzenini hayata geçirmek 
zorundadır. Bu değişim sürecini üç yıla 
yakın bir zaman önce, iktidara geldiği-
mizde başlattık. Gerek işleyen bir piyasa 
ekonomisini tesis etmek, gerekse rekabetçi 
piyasa güçleriyle baş edebilmek bakımın-
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dan üç yıla yakın zaman içinde aldığımız 
mesafe ortadadır. Şimdi katılım sürecinde 
ekonomimizdeki bu iyileşme daha da hız 
kazanacak ve orta vadede Türkiye inşallah 
Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik gös-
tergelerini yakalamış, hatta bazı alanlarda 
aşmış olacaktır.

Bütçe açığının milli gelire oranında, borç 
stokunun Gayri Safi Milli Hasıla’ya oranın-
da, enflasyonda ve faizlerde üç yıl içinde 
elde ettiğimiz iyileşmeler derinleşerek 
devam edecektir. Hepiniz biliyorsunuz 
ama bazıları ısrarlı bir karartma çabasıyla 
ülkenin aldığı mesafeyi, nereden nereye 
geldiğimizi gizlemeye çalışıyorlar. Bu yüz-
den iktidara geldiğimiz gün “bizim icraatı-
mızın çetelesini iyi tutun” demiştik. Ama 
bunların okur-yazarlıkları da zayıf. Bizim 
yaptıklarımızı takip etmekte bile yetersiz 
kalıyorlar. Merak etmesinler; Milletimiz 
onların notunu gayet iyi veriyor. Bizim 
yaptıklarımızı da görüyor, bizzat yaşıyor. 

Değerli arkadaşlarım… 

2001 yılında bütçe açığının Gayri Safi Milli 
Hasıla’ya oranı yüzde 16.5 olarak gerçekleş-
mişti. Bu oran 2002 yılında da yüzde 14.6 
olmuştur. 2003 yılında biz bu oranı yüzde 
11.3’e, 2004 yılında da yüzde 7.1’e çektik. 
Bu düşüş trendi önümüzdeki dönemde de 
devam edecek ve inşallah yüzde 3 seviyesi-
ni de kısa zamanda tutturarak Maastricht 
kriterini yakalamış olacağız. Borç stokunun 
Gayri Safi Milli Hasıla’ya oranında nereden 
nereye geldiğimizi çok iyi biliyorsunuz… 
Bugün itibariyle oran yüzde 63.5’tur; inşal-

lah kısa zaman içinde bu oran da yüzde 60 
seviyesine çekilecektir.

Yine enflasyonda, faizlerde tarihi düşüşler 
kaydettik. Sadece 3 Ekim gecesi ülkemizin 
kazancının 2.5 katrilyon olduğunu hatır-
latırsam sadece bu veri bile bizim hangi 
yolda siyaset ürettiğimizi, milliyetperver-
liğimizi, vatanseverliğimizi göstermeye 
yeter de artar bile. Keza, 25 yıl boyunca 
sadece konuştuğumuz özelleştirmelerde 
ülkemizin nasıl bir hız kazandığını görü-
yorsunuz. Enflasyonda yüzde 30’lardan ge-
liyoruz ve bugün yüzde 8 oranına ulaşmış 
durumdayız. Faizlerde yüzde 60, yüzde 70 
seviyelerinden bugün yüzde 14’ler seviye-
sine ulaşmış durumdayız.

Şimdi 3 Ekim’de başlayan yeni dönemle 
birlikte, gerek bu göstergelerde, gerekse 
ekonominin diğer göstergelerinde çok 
daha kararlı, çok daha sağlıklı ve istikrarlı 
bir sürece girmiş durumdayız. Özelleştir-
mede, uluslararası yatırımlarda, ihracat 
ve turizm gelirlerinde kendi rekorlarımızı 
egale ederek yolumuza devam edeceğiz. 
Bütün bu iyileşmeler bir yandan istihda-
ma, üretime, ihracata, yatırımlara yansı-
yacak; bir yandan da bölgeler arasındaki 
eşitsizlikler, yoksulluk, gelir dağılımındaki 
adaletsizlik zamanla azaltılmış olacaktır.

Biz bu güzel geleceğin heyecanını gönülle-
rimizde duymaya başladık. Ancak bu ülke-
de maalesef güneşi balçıkla sıvamak gibi 
nafile bir uğraşı kendine inatla iş edinmiş, 
amaç edinmiş, dava bellemiş kimi çevreler 
de eksik olmuyor. Eksik olmasınlar, onlar 
sayesinde insanlarımız Türkiye’nin nere-
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den nereye geldiğini, hangi zihniyetleri 
geride bıraktığını bire bir görme, değerlen-
dirme imkanı buluyor. Türkiye geçmişte 
büyük potansiyeline ve insan gücüne rağ-
men neden bir arpa boyu yol alamamış, 
hangi kısır anlayışlara esir düşmüş, görüp 
ibret alıyoruz. 

Bugün hala bu zihniyettekilere yatırımcı 
beğendiremiyoruz. Bunlar, ‘istemezük’ zih-
niyetine sahip olanlardır. Bunlar, muhalefe-
ti meslek edinenlerdir. Bildikleri tek şey bu-
dur. Sadece muhalefet ederler. Taş üstüne 
taş koydukları vaki değildir. Ama kim ki taş 
üstüne taş koymaya kalkar, kim ki bir yeni-
lik getirir, onun karşısına çıkarlar. Şimdi de 
kalkmış yabancı sermaye düşmanlığı yapı-
yorlar. Kimileri, ‘eski komünist kafa’ dese 
de, ben onlara ‘sermaye ırkçısı’ diyorum. 
Buradan ilan ediyorum; bugünün dünya-
sında onlara yer yok. Bugünün ekonomik 
gerçekleri, bu anlayışı kaldırmaz.

Değerli arkadaşlar… 

Keşke geçmiş yönetimler biraz daha dira-
yetli olabilseydiler de bugün geldiğimiz 
noktaya yıllar önce gelmiş olsaydık, enerji-
mizin tamamını eksikleri, gedikleri kapat-
maya değil, yeni atılımlar yapmaya harca-
yabilseydik. Keşke onlar ülkemize mesafe 
aldırsalardı da, bugün hâlâ şehirlerimizin 
yollarını, köylerimizin sularını konuşmak 
zorunda kalmasaydık. Örneğin enflasyonu 
yüzde 30 seviyesinden değil de, yüzde 8 se-
viyesinden alsaydık da, keşke bugün yüz-
de 2’lere yüzde 3’lere indirmiş olsaydık. 
Keşke faizleri yüzde 60, yüzde 70 seviyele-
rinden değil de, yüzde 14’ler seviyesinden 

alsaydık da, bugün tek haneli oranlara 
ulaşmış olsaydık. Keşke büyümeyi yüzde 
eksi 9’lar seviyesinden değil de, yüzde 9’lar 
seviyesinden alsaydık da, bunu çok daha 
ileriye götürebilseydik.

Ama ne devraldığımız ortada, nereye ulaş-
tığımız da ortada. Nereden geldiğimizi, 
yarışa nereden başladığımızı görmezseniz, 
nereye geldiğimizi de idrak edemezsiniz. 
Onun için, kimse geldiğimiz noktayı kü-
çümsemesin. Kimse bu milletin başarısını 
gölgelemeye çalışmasın. Ama şunu da 
burada huzurlarınızda bir kez daha hatır-
latmak isterim. Bu vardığımız noktayı asla 
yeterli bulmuyoruz. Bu aşamayı, sadece 
bir başlangıç olarak anlamlı buluyoruz. 
Bizim amacımız, hedefimiz, bu milleti hak 
ettiği yaşam tarzına, hak ettiği yaşam stan-
dardına en kısa zamanda ulaştırmaktır.

Böyle bir başlangıç noktasını, mutlu, mü-
reffeh, güçlü bir Türkiye tablosuna bağ-
larsak yaptıklarımız anlam kazanacaktır. 
O günleri göreceğimize ben bütün sami-
miyetimle inanıyorum. İnanmayanlar 
varsa onlar da kusura bakmasınlar, irap ta 
kendilerine bir mahal bulamayacaklardır. 
İleride bugünlerin tarihi yazıldığında, olsa 
olsa matbaayı geciktiren zihniyetle aynı 
safta anılacak, ayak bağı olarak hatırlana-
caklardır. Bunu da buradan kendilerine 
söylüyorum.

Değerli arkadaşlar… 

Bu vesileyle milletimizin Ramazan’ını bir 
kez daha yürekten kutluyor, sizlere sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum. 



322

Recep Tayyip ERDOĞAN

Değerli dostum Şansölye Schröder… ha-
nımefendiler… beyefendiler… Sizlerle bu 
akşam iftar yemeğinde bir arada olmaktan 
büyük bir mutluluk duyuyorum. 

Sözlerime başlarken Pakistan, Keşmir ve 
Hindistan’da yaşanan deprem felaketinde 

hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet 
diliyorum. Bölgeden gelen haberleri büyük 
bir teessürle izliyoruz. Felaketin ulaştığı bo-
yutlar her geçen gün biraz daha netleşiyor. 
Bu büyük acıyı bizler de yürekten hisse-
diyor, paylaşıyoruz. Bu acıları hafifletmek 
için herkesi insani sorumluluklarını yerine 

AK Parti Il Başkanlığı Iftar 
Yemeği 

İstanbul | 12 Ekim 2005 
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getirmeye davet ediyorum. İnanıyorum ki, 
bu acıları daha önce yaşamış olan milleti-
miz, depremzede kardeşlerini bu zor günle-
rinde yalnız bırakmayacaktır.

Değerli konuklar… 

Bu akşam Avrupa siyasetinin önde gelen 
liderlerinden dostum Şansölye Schröder 
ve beraberindeki heyeti ağırlıyoruz. Bu 
vesileyle ifade etmek isterim ki, Alman 
Hükümetinin 3 Ekim’e uzanan süreçte 
Türkiye’ye verdiği destek bizim için çok 
değerlidir. Dostum Schröder ‘e huzurları-
nızda ortaya koyduğu vizyon ve liderlik 
için bir kez daha teşekkür ediyorum. Tür-
kiye, kritik zamanlarda yanında olan dost-
larını unutmayacaktır. 

Şansölye Schröder, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne üyeliğinin gerçek anlamını ne 
kadar iyi kavradığını bu süreçte göstermiş-
tir. Avrupa siyasetindeki zorlu iç politika 
şartlarına rağmen, Türkiye’ye desteğini so-
nuna kadar sürdürerek önemli bir liderlik 
örneği sergilemiştir. Kendisini, göstermiş 
olduğu güçlü siyasi irade ve sahip olduğu 
tarihi ve stratejik vizyon nedeniyle de ayrı-
ca kutlamak isterim. 

Esasen, Türkiye gibi Avrupa halkları da, 
Sayın Şansölye ve O’nun gibi düşünenlere 
teşekkür borçludurlar. Çünkü ülkemizin 
Avrupa Birliği içinde yer alması sadece 
dış politika hedefleriyle sınırlı bir gayret 
değildir. Bu gayret, Türkiye’nin de ayrıl-
maz parçası olduğu Avrupa kıtasının daha 
güçlü ve istikralı olmasına, dolayısıyla 
dünya barışına hizmet etmeye dönüktür. 

Ümit ediyoruz ki, Sayın Şansölye gibi, di-
ğer Avrupalı liderler de, aynı kararlılıkta 
olduklarını ortaya koyacaklardır. Aksi tak-
dirde, Avrupa kıtasının, Balkanlar ve Doğu 
Akdeniz ile birlikte, medeniyet yarışında 
geri kalması kaçınılmaz olacaktır.

Biz Türkiye olarak, yüzyıllardır içinde 
bulunduğumuz bu coğrafyanın statüko 
güçlerine ve bağnazlığa mağlup olmasına 
izin vermemekte kararlıyız. Çünkü siyasi ve 
ekonomik açıdan güçlü, çok dinli ve kültür-
lü yapısından güç alan bir Avrupa’nın küre-
sel barış için gerekli olduğuna ve böyle bir 
Avrupa’da Türkiye’nin yerinin vazgeçilmez 
olduğuna inanıyoruz. Yüz yüze bulunduğu-
muz tehditler, Türkiye ve Avrupa kıtasının 
tek başlarına mücadele edebileceği tehdit-
ler değildir. Ve bu tehditlerin başında da, 
iki semavi din olan İslam ve Hıristiyanlık 
ile bunların halkları arasında kurgulanmak 
istenen çatışma gelmektedir. 

Bu tehdit, hem Avrupa, hem de Türkiye 
için göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. 
Bu yüzden, Avrupa siyasetinden beklenti-
miz, Türkiye’nin AB üyeliği konusuna tari-
hi bir sorumluluk bilinci ile yaklaşmasıdır. 

Değerli dostum Şansölye Schröder… hanı-
mefendiler, beyefendiler…

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin, 
Birliğe sağlayacağı katma değer ve yapacağı 
katkılardan burada bir kez daha uzun uzun 
söz etmek istemiyorum. Şansölye Schrö-
der başkanlığındaki Alman Hükümeti ve 
Alman iş dünyası, bu katkının idrakinde ol-
duklarını ülkemizin üyelik süreci boyunca 
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kanıtlamışlardır. Ancak özetle bazı hususla-
rın altını da çizmek istiyorum. 

Türkiye’nin genç ve nitelikli işgücü, Av-
rupa’daki üretim, tüketim ve ekonomik 
verimliliği attıracak, Avrupa Birliği paza-
rının coğrafi sınırlarını genişletecek ve 
bu surette Avrupa’nın küresel pazarda 
Amerika, Asya ve Pasifik’le rekabet gü-
cünü arttıracaktır. Aynı şekilde, Türkiye, 
Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Orta Doğu 
ve Doğu Akdeniz gibi uluslararası siyasi 
ve ekonomik rekabetin en üst düzeyde 
olduğu bölgelerle tarihi, kültürel, dinî ve 
etnik bağlara sahiptir. Bu bağlar sayesinde 
Türkiye’de, bu bölgelerdeki dinamikler 
hakkında güçlü bir ortak hafıza ve bilgi 
birikimi oluşmuştur. 

Bu açıdan bakıldığında, Türkiye, Avrupa 
Birliği’nin Ortak Dış ve Savunma Politika 
hedefleriyle, bu hedeflere ulaşmada sahip 
olduğu operasyonel yetenekler arasın-
daki mevcut farkın kapatılmasına hayati 
katkılar yapacaktır. Avrupa Birliği’nin 
dünya siyasetindeki gücü ise, Avrupa’daki 
çok kültürlü ve çok dinli sosyal yapının 
etkin işleyişine dayanmak zorundadır. Bu 
bakımdan, Türkiye’nin Avrupa Birliğine 
üyelik süreci, Birliğin gerek uluslararası 
alandaki gücünü pekiştirecek, gerekse 
Avrupa içinde giderek azalmaya başlayan 
dinsel ve kültürel çoğulculuğun da yaşa-
tılmasına yardımcı olacaktır. 

Değerli konuklar…

Türkiye büyük tarihi ve zengin kültürel 
birikimiyle, ekonomik ve beşeri potansi-

yeliyle dünyanın en dinamik ülkelerinden 
biridir. Tarih, bize, AK Parti’ye, bu dina-
mizmi hakkıyla temsil etme ve bu gücü 
kuvveden fiile çıkarma imkanı sunmuştur. 
Bu imkanı, bu şansı layığınca değerlen-
dirmeye çalışıyoruz. Türkiye demokrasi, 
hukuk devleti, insan hak ve özgürlükleri 
alanlarında eski ağırlıklarından kurtul-
dukça dünya ile entegrasyonumuz hız ka-
zanmaya başlamıştır. Bu hızlı dönüşümü 
dünyadaki bütün devletler, aydınlar dik-
katle, ilgiyle, merakla izliyorlar. 

Biz, bir yandan devlet ile vatandaş arasın-
da geçmişte ertelenen sorunları süratle te-
lafi ederken, öte yandan ülkemizin dünya-
daki itibarını artırmaya çalışıyoruz. Bugün 
güçlenen iç dinamikleriyle ve dışa dönük 
aktif diplomasisiyle bütün dünyanın gün-
deminde olan bir Türkiye var. Sadece eko-
nomik kaynaklarıyla, işleyen serbest Pazar 
ekonomisiyle, hukuk reformlarıyla değil, 
dünyanın en merkezi yerinde yüzyıllardır 
kurduğumuz muazzam kültürel sentezlere 
cesaretle yeni sentezler eklediğimiz için-
dir ki, bugün dünya barışına ve insanlığın 
ortak geleceğine yaptığımız, yapacağımız 
katkılar konuşulmaktadır.

Bakınız, Avrupa Birliği karar mekanizma-
ları Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini görü-
şürken aynı zamanda bunun küresel bir 
güç olmakla kendi içine kapanmak arasın-
da bir tercih olacağını da görmüş, değer-
lendirmişlerdir. Sonuçta aklıselim galip 
gelmiştir. Aklın yolu, önyargıları yenerek 
medeniyetlerin ittifak arayışlarını destek-
lemek, kültürel farklılıklarımızı zenginliğe 
dönüştürerek bir arada yaşamayı başar-
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maktır. Türkiye, bu amaca ulaşmak için 
eşsiz imkanlar sunmaktadır. İnanıyorum 
ki, müzakere süreci ve nihayetinde tam 
üyeliğimiz sadece Türkiye ve AB için değil 
bütün bir insanlık için büyük kazanımlar 
sağlayacaktır. 

Değerli konuklar…

Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği, ekonomik 
entegrasyonu aşan bir derinliğe sahiptir. 
Mesele, sadece siyasi ve hukuki bir bü-
tünleşmeden, teknik fasıllardan da ibaret 
değildir. Bu birlikteliğin, bu iradenin dün-
yanın geleceği için büyük önemi vardır. Bu 
akşam bu sofrada arzuladığımız medeni-
yetler buluşmasının sembolik bir örneğine 
tanık oluyoruz. Ortak özlemimiz, bu örne-
ğin küresel ölçekte yaşandığı bir gelecek 
inşa etmektir. Adalet için, kalkınma için, 
refah ve huzur için akıllarımızı bir araya 
getirebilir, gücümüzü birleştirebiliriz. 

Biliyoruz ki, bütün semavi dinlerin, ka-
dim öğretilerin insanlığa esas mesajı ba-
rıştır, kardeşliktir; şiddetten, cehaletten 
arınmaktır. Bu inançla ve düşüncelerle 
sözlerimi tamamlarken, Değerli Dostum 
Schröder’e tekrar hoş geldiniz diyor, sizleri 
sevgiyle selamlıyorum.
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Başbakan Erdoğan, AK Parti MKYK top-
lantısında ele alınan konularla ilgili parti 
genel merkezinde yaptığı açıklamada, ilgi-
li bakanların ekonomik gelişmeler konu-
sunda sunuş yaptığını belirterek, ayrıca 3 
Ekim tarihinde AB ile müzakere sürecinin 
başlamasıyla ilgili değerlendirmeler ya-
pıldığını kaydediyordu. 3 Ekim’le birlikte, 
Türkiye’nin 42 yıllık AB yolunda en önem-
li merhaleyi aştığını ifade eden Erdoğan, 
Türkiye’nin aday ülke konumundan müza-
kereye başlayan ülke konumuna geldiğini 
anlatıyor ve şunları söylüyordu:

‘‘Artık AB ile ilişkilerde söz konusu olan 
katılım sürecidir. Bu sürecin hedefi de tam 
üyeliktir. Müzakere sonuç belgesinde de 
bu husus yer almıştır. Böylece Türkiye’nin 
çağdaşlaşma tarihinde çok ciddi bir döne-
meç geçilmiştir’’ 

Başbakan Erdoğan, 3 Ekim öncesi tartışma 
konusu olan KKTC ile ilgili meselenin ise 
paragrafın bir kapalı içeriği olduğunu, 
ancak çerçeve belgede Türkiye’nin kaygıla-
rını giderecek şekilde bu konunun açıklığa 
kavuşturulduğunu kaydederek, ‘‘Gelinen 
aşama ile birlikte hem Türkiye’nin men-

faatleri hem de KKTC’nin hakları temi-
nat altına alınmıştır’’ diye konuşuyordu. 
Türkiye’nin milli çıkarlarının sonuna 
kadar korunduğunu vurgulayan Başbakan 
Erdoğan, şunları kaydediyordu: 

‘‘Aziz milletimizin iradesi her türlü mü-
lahazanın üzerinde tutulmuştur. Aynı şe-
kilde, ekonomide ilk müspet yansımaları 
daha şimdiden ortaya çıkan katılım süre-
cinin, demokratik hayatımıza insanımızın 
refah standartlarına getireceği yeniliklerin 
daha çok anlatılması gereğine de işaret 
edilmiştir.’’

Toplantıda kuş gribiyle ilgili gelişmeleri de 
ele aldıklarını ifade eden Başbakan Erdo-
ğan, yaptığı bu açıklamalarla konuya son 
noktayı koyduğunu söylüyordu. Erdoğan, 
konunun gerek yazılı gerek görsel medya-
da ‘‘çok çok abartılı’’ şekilde verilmiş olma-
sının kendilerini üzdüğünü vurgulayarak, 
‘‘Bu, ülkemize ne getirir ne götürür. Bu sek-
törde sanayicimize, esnafımıza ne getirir 
ne götürür. Bunlar hiç düşünülmeden bu 
tür şeylerin ‘şok- şok’ şeklinde afaki bir bi-
çimde anlatılması bütün o sektördeki giri-
şimcileri sıkıntıya düşürmüştür’’ diyordu.

AK Parti MKYK Toplantısı

Ankara | 14 Ekim 2005 
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Erdoğan, Türkiye’de sadece kuş gribi va-
kasının 1 haftadan fazla zaman geçmiş 
olmasına rağmen hiç bir insana sirayet 
etmediğine dikkati çekerek, bu tür bir şika-
yetle hastaneye başvurup kuş gribi teşhisi 
konan tek bir vatandaş bulunmadığını bil-
diriyordu. Pakistan’daki depreme değinen 
ve AK Parti milletvekillerinin depremzede-
ler için kendi aralarında kampanya başlat-
tıklarını belirten Erdoğan, ayrıca yarın ak-
şam Dolmabahçe Sarayı’nda iş adamlarına 
sadece bu konuyla ilgili bir iftar yemeği 
vereceğini bildiriyordu. 

Gıda, battaniye, çadır, ilaç taşıyan Türk 
uçaklarının Pakistan’a gidip geldiğini 
ifade eden Erdoğan, ‘‘İkinci defa Pakistan 
Başbakanı, değerli dostum, kardeşim Şev-
ket Aziz Bey ile de görüştüm. 20’sinde de 
inşallah bir ekiple Pakistan’a gideceğiz ve 
durumu yerinde tespit edeceğiz. Şu anda 
gıda ile ilgili çalışmalarımız var. İnşallah 
10-15 gün içerisinde yaklaşık 50 bin ton 
un yola çıkaracağız, sıvı yağ ve şekeri de 
aynı şekilde yola çıkaracağız. Bunun ça-
lışmalarını Tarım ve Köy İşleri Bakanımız 
üstlenmiş durumda’’ diye konuşuyordu. 

Başbakan Erdoğan, battaniye ve çadır tale-
binin de olduğunu vurgulayarak, Kızılay’a 
gerekli talimatların verildiğini, onların da 
konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdükleri-
ni söylüyordu. Bölgede 7 bin metrekarelik 
bir sahra çadırı kurulduğunu dile getiren 
Erdoğan, ‘‘Şu anda oradaki birçok ameliyat 
ve operasyonu yapabilecek şekilde dona-
nımlı olan bu hastanede hazırlıklar devam 
ediyor. Öyle zannediyorum ki biz gidene 
kadar o da bitirilmiş olacak’’diyordu. Erdo-

ğan, Pakistan için yardım yapanlara teşek-
kür ederek şöyle konuşuyordu:

‘‘Kampanya başlatanlara, katılanlara 
ve emeği geçenlere şahsım ve milletim 
olarak çok teşekkür ediyorum. Çünkü 
Pakistan’ın, Çanakkale Savaşları’ndan 
bu güne bizim tarihimizde, gönlümüzde, 
dünyamızda çok farklı, müstesna bir yeri 
var. Onlar da bizi o günlerde hiç yalnız 
bırakmadılar, unutmadılar. Biz de onları 
böyle anlarında yalnız bırakamayız. Hem 
inancımız açısından, hem insani açıdan 
hem de dostluk açısından bunu bir görev 
biliyoruz. Elimizden gelen çabayı da bu 
konuda gösteriyoruz, göstereceğiz.’’
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Değerli arkadaşlarım, yeni bir çalışma 
haftasının başında sizleri muhabbetle se-
lamlıyorum.

AK Parti kadrosu 70 milyonun kardeşli-
ğini, ülkenin bütünlüğünü, vatandaşları-
mızın esenliğini, mutluluğunu esas alan 
hizmetlerine ilk günkü heyecanıyla devam 
ediyor. Bu kadro, bazı dar çıkar grupları-

nın vehmettiği, zannettiği gibi günü kur-
tarmaya çalışan bir siyaset yerine ülkenin 
gittiği istikameti, aldığı mesafeyi bilerek, 
her adımını hesap ederek çalışan bir siyasi 
kadrodur.

Şartlar ne olursa olsun, biz gözümüzü önü-
müze koyduğumuz hedeflerden, Türkiye 
için tasarladığımız o büyük resimden ayır-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 18 Ekim 2005 
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madık, ayırmayacağız. Milletimizi de dai-
ma bu bütünlüğü gözetmeye çağıracağız. 
Biz yolun başında kalplerimizi ülkemiz 
için birleştirdik. Yolun sonuna kadar da 
inşaallah bu ruhla devam edeceğiz. 

Millete hizmet için bir araya gelen bu 
kadro, sağlam iradesiyle, derin siyasi bilin-
ciyle, engin sağduyusuyla yol kesenlerin, 
karamsarlık tohumları ekenlerin niyetleri-
ni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da boşa çıkarmaya muktedirdir. Bugün 
artık geride kalan tartışmalardan bu millet 
nasıl alnının akıyla çıktıysa, bundan sonra 
da büyüklüğünü, vakarını, olgunluğunu 
aynı şekilde gösterecektir.

Bizim siyaset anlayışımızın temelinde 
işte bu inanç vardır. Devam etmekte olan 
tartışmalar da saman alevi gibi sönüp gi-
decek, oyun kuranların elinde bunlardan 
geriye hiç bir şey kalmayacaktır. Onlar 
hüsrana uğrayacaklar, fakat inşallah mil-
letimizin umutları, ekmeği, aşı, dayanışma 
ruhu her geçen gün daha çok büyüyecek-
tir. Önemli olan da budur. Önemli olan, 
boş tartışmalarla oyalanmadan işimize 
bakmak, bu millete olan borcumuzu vade-
sinde ödemektir. 

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı, 
milletimizin karakterini, asaletini, ruh 
yüceliğini daha çok ortaya çıkarıyor. Yur-
dumuzun her tarafında, her şehrinde, her 
kasabasında aynı dayanışma seferberliğini 
görüyoruz. Belediyelerimiz, medyamız, 
sivil toplum örgütlerimiz, vakıf larımız, 
derneklerimiz yoksullarla dayanışma için 
büyük bir yarış içindeler. Bu vesileyle 

herkesten ricam şudur. Lütfen bu milletin 
maneviyatını kırmayalım, bu yüce gönüllü 
insanların heyecanlarını söndürme gayre-
tine girmeyelim. Tam aksine gelin bu mil-
letin önünü açalım, potansiyelini ortaya 
çıkaralım.

Bu mukaddes kardeşlik iklimi, dayanışma 
ruhu en büyük hazinemiz, en büyük ser-
mayemiz, en büyük servetimizdir. Unut-
mayalım ki, bu iklimi sulandırmakla, bu 
atmosferi magazinleştirmekle, halkımızın 
ruh kökünü, değerlerini istihza konusu 
yapmakla kültürümüzü ayakta tutamayız; 
sonra başka kültürler karşısında sığınacak 
bir liman da bulamayız. Bize düşen sevgi-
ye, kardeşliğe, barış ve dayanışmaya yü-
rekten inanmak, bu aziz milleti bir arada 
tutan değerleri yüceltmektir.

Hani geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz şair 
Attila İlhan’ın Memleket havası şiirinde 
dediği gibi. “Bu bizim gökler gibisi hiç bir 
dağda çatılmamıştır / Yıldızlarımızın tit-
remesi yüreğine deprem indirir / Hiç bir 
yerde bu denize bu acı tuz katılmamıştır 
/ Topraktan sağdığımız pekmez güneşin 
başını döndürür”

Değerli arkadaşlarım…

Sizlerin de yakından takip ettiği üzere 
dost ve kardeş Pakistan halkı bugünlerde 
zorlu bir imtihandan geçiyor. Milletlerin, 
ülkelerin, devletlerin büyüklüğü böyle 
zamanlarda kendini gösterir. Büyük bir 
memnuniyetle ifade etmek isterim ki, aziz 
milletimiz bir kez daha asil karakterini 
ortaya koymuş, dost ve kardeşlerini en zor 
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günlerinde yalnız bırakmamıştır, bırakma-
yacaktır. Tsunami felaketinde mağdurlara 
50 milyon dolarlık yardım ulaştıran mille-
timiz, kardeş Pakistan için daha büyük bir 
seferberlik yürütmektedir. 

Sadece 15 Ekimde Dolmabahçe Sarayında 
verdiğim iftar yemeğinde hamiyet sahibi 
iş adamlarımız yaklaşık 15 milyon dolar 
nakdi yardım taahhüt etmişlerdir. Ayrıca 
altyapı yatırımları için de yardım sözü 
vermişlerdir. Buradan kendilerine göster-
dikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum. 

8 Ekim günü meydana gelen deprem son-
rasında; Başbakanlık Türkiye Acil Durum 
Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün koordi-
nasyonu ile Pakistan’da geniş kapsamlı bir 
insani yardım operasyonu başlatılmıştır. 
Bu çerçevede, Başbakanlık tarafından gö-
revlendirilen 9 adet askeri nakliye uçağı 
ile afet bölgesine 173 Arama-Kurtarma, 
Sağlık ve Kızılay personeli ile 7 adet araç, 
3 ambulans, 1 Adet 20 tonluk sahra hasta-
nesi, 3 arama köpeği ve 22 ton gıda ile 17 
ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderilmiştir. 
Ayrıca, bugün de bölgeye; Başbakanlıkça 
görevlendirilen TSK’ye ait 1 adet nakliye 
uçağıyla başta uzman doktor olmak üzere 
toplam 22 medikal destek personeli ile 1.2 
trilyon TL tutarında 9.5 ton ilaç ve tıbbi 
malzeme gönderilmektedir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’ne ait İskenderun depoların-
da bulunan toplam 700 ton ağırlığındaki 
103.675 adet battaniye, 9.915 adet çadır 
ve 20 sobanın afet bölgesine naklini, 
Hükümetimiz üstlenmiş bulunmaktadır. 

Bu nakil işi NATO tarafından, İncirlik’le 
İslamabad arasında kurulan hava köp-
rüsü ile yapılacaktır. Bu amaçla Silahlı 
Kuvvetlerimize ait 2 adet nakliye uçağımız 
NATO’nun kullanımına verilmiştir. İsken-
derun-İncirlik arasında yapılacak nakliye 
işi Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yöne-
timi Genel Müdürlüğü’nün koordinasyo-
nunda Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
tarafından gerçekleştirilecektir. Bugün şu 
saatlerde NATO’nun sağladığı 6 uçakla ilk 
nakliye işi gerçekleştirilmeye başlanacak-
tır. Ayrıca, üç adet kargo uçağı ile Kızılay’a 
ait 300 adet çadırın da, aynı şekilde gönde-
rilmesi planlanmaktadır.

Ekiplerimizin deprem bölgesinde yürüt-
tüğü başarılı çalışmalardan da kısaca söz 
etmek isterim. Az önce de ifade ettim. 
Türkiye’den 70 arama kurtarma personeli, 
49 sağlık personeli, 54 Kızılay personeli, 
10 araç ve ambulans gönderdik. Bir sabit, 
iki seyyar olmak üzere üç ayrı noktada 
hizmet veren Sağlık ekiplerimiz; 20.507 ki-
şiye aşı yapmış, 2.564 kişiye de cerrahi mü-
dahale ve poliklinik hizmeti sağlamıştır. 
Muzafferabad şehrinin suyunu klorlama, 
enkaz altından ceset çıkarma ve kireçleme 
işini ekiplerimiz tek başına yürütmekte-
dir. Ekiplerimiz dönünceye kadar 1 milyon 
ton suyu klorlamayı planlamaktadır. BM 
ile varılan mutabakat sonucu oluşturulan 
karma doktor ekibi, karayolu ile ulaşıla-
mayan dağ köylerine helikopter ile bırakı-
larak yaralıların tedavisini yapmaktadır. 
Ameliyat yapılabilen Sahra Hastanemiz 15 
Ekim Cumartesi günü itibari ile faaliyete 
geçmiştir ve bugüne kadar 10 ameliyat 
gerçekleştirilmiştir.
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Dost ve kardeş Pakistan halkının yaralarını 
bir nebze olsun sarmak için 14 Ekim’de bir 
genelge yayımlayarak ülke çapında tüm 
kamu kurum ve kuruluşları ile sivil top-
lum kuruluşlarını da içine alan bir yardım 
kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Türk 
Kızılay’ı, Diyanet İşleri Başkanlığımız, 
kamu kurum ve kuruluşlarımız yardım 
kampanyalarına devam etmektedir. İnşal-
lah ben de bazı bakan arkadaşlarımızla 
birlikte Perşembe günü Pakistan’a giderek 
yardım çalışmalarını bizzat yerinde incele-
me fırsatı bulacağım. İki günlük ziyaretim 
sırasında gerek Pakistan Cumhurbaşkanı 
Sayın Pervez Müşerref, gerekse Başbakan 
Şevket Aziz’le de bir araya gelerek son 
durumu, bundan sonra kendilerine nasıl 
yardımcı olabileceğimizi konuşma, değer-
lendirme imkanımız da olacak.

İnanıyorum ki, milletimiz ezeli kardeşimiz 
Pakistan’ın yaralarını sarmak için azami 
duyarlılık göstermektedir. Bu arada dün 
Ege bölgemizde meydana gelen depremler 
nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun 
diyor, Allah’tan milletimize böyle acılar 
göstermemesini diliyorum. Dünkü sar-
sıntılarda can kaybı meydana gelmemesi 
bizim için büyük bir sevinç kaynağıdır. 
Her senaryoya karşı gerekli tüm tedbirler 
alınmıştır, alınmaktadır. Bunu da huzur-
larınızda bir kez daha hatırlatmak isterim.

Değerli arkadaşlarım…

Ülke olarak bizim desteğimize, bizim dost-
luğumuza, bizim kardeşliğimize, bizim 
insanlığımıza dünyanın neresinde ihtiyaç 
duyulursa biz orada olmak durumunda-

yız. Türkiye son üç yılda bu sorumluluk-
larından kaçmamak noktasında önemli 
mesafeler kat etmiştir. AB ile müzakere 
sürecine girdiğimiz bu yeni dönemde de 
tarihi ve coğrafi sorumluluklarımızın 
tamamıyla farkında olan bir diplomatik 
dinamizm içinde çalışacağız. Bu çerçevede 
komşularımızla ilişkilerimize büyük önem 
atfettiğimizi ayrıca ifade etmek istiyorum.

Yakın coğrafyamız içinde bulunan her ülke 
ile komşuluk hukukunun gereklerine aza-
mi ölçüde dikkat göstererek, sıcak, dostane, 
kazançlı ilişkiler geliştirmek için büyük 
gayret sarf ediyoruz. Bu gayretlerimizin so-
nucunda Türkiye’nin çevre ülkelerle ilişki-
lerinde yaşanan pozitif değişim sizlerin de 
malumunuzdur. Türkiye artık komşularına 
sağır, bölgesel problemlere ilgisiz, kendi 
içine kapalı bir ülke değildir. Türkiye artık 
dünyaya özgüvenle bakabilen, dış sorunla-
rının üstüne cesaretle gidebilen ve bölgesi 
için barış umutlarını güçlendiren bir güç, 
bir ülke konumuna gelmiştir.

Bildiğiniz üzere güney komşumuz Irak’ta 
15 Ekim 2005 tarihinde öngörülen tak-
vim çerçevesinde anayasa referandumu 
yapılmıştır. Gayrı resmi ilk açıklamalara 
ve bize ulaşan bilgilere göre, Sünnilerin yo-
ğun olarak yaşadığı vilayetlerden bir veya 
ikisinde hayır oylarının, diğer bölgelerin 
tümünde ise evet oylarının çoğunlukta 
olduğu anlaşılmaktadır. Öncelikle bu so-
nucun bütün Iraklılar için, Irak’ın geleceği 
için hayırlı olmasını diliyoruz. 

Açıkça ifade edelim ki; Anayasa’nın mev-
cut haliyle mükemmel bir metin olduğu ve 
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Iraklıların tümünün iradesini tam olarak 
yansıttığı kanaatinde değiliz. İlk haliyle 
Irak’ın birlik ve bütünlüğünü korumak-
tan ziyade, ülkede ayrışmanın önünü 
açan, merkezi hükümetin yetkilerini kı-
sıtlarken federe bölgelere güçlü yetkiler 
tanıyan, hatta daha da vahim olarak bu 
yöndeki maddelerin değiştirilemeyeceği-
ne hükmeden anayasa, zaman içinde bazı 
değişikliklere uğramıştır. Ancak taraflar 
arasında sağlanan uzlaşma sonucunda, 
15 Aralık seçimlerinden sonra oluşacak 
parlamentonun anayasayı bir defaya 
mahsus olmak kaydıyla kapsamlı bir şe-
kilde tadil edecek olması umutlarımızı 
canlı tutmaktadır. Parlamentonun yapa-
cağı bu son tadilatla metindeki dengesiz-
liklerin önemli ölçüde telafi edilmesini 
bekliyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Irak’ta referandumun önemli bir hadise 
meydana gelmeden, nispeten güvenli bir 
ortamda yapılmış olması bizim açımızdan 
memnuniyet vesilesidir. Keza anayasanın 
müteakip parlamento tarafından tadil edi-
lebileceği konusunda varılan mutabakat 
sayesinde, referanduma Iraklı Sünnilerin 
bir bölümünün de katılmış olmalarını 
memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim dileği-
miz Irak’ta demokrasinin bütün kesimle-
rin katılımıyla tesis edilmesi ve Irak ana-
yasasının bütün Iraklıların temsil edildiği 
ortak bir iradeden doğmasıdır.

Gerek anayasaya verilen destek, gerekse 
referandumun üzücü şiddet tablolarının 
gölgesinde kalmaması, Iraklıların yapıcı 

bir işbirliği ruhuyla hareket ettikleri tak-
dirde bu süreçten birlik ve bütünlüklerini 
koruyarak çıkabilecekleri umudunu artır-
maktadır. Anayasanın tadili konusunda 
varılan mutabakatta vücut bulan bu yakla-
şımın önümüzdeki dönemde de sürmesini 
samimiyetle arzuluyoruz. Güney komşu-
muzun bugün yaşanan sıkıntılarından bir 
an önce arınarak düze çıkması, Irak halkı-
nın demokrasi ve barış içinde bir gelecek 
inşa etmesi en büyük dileğimizdir. 

Bunun için şartların Irak halkının tamamı-
nı dikkate alan, eşit, adaletli, hakkaniyetli 
şekilde oluşturulması büyük önem arz 
etmektedir. Şunu biliyoruz ki; Irak’ta her-
hangi bir kesimin dönemsel avantajlarına 
dayanarak ortak mutabakatı yansıtmayan 
kazanımlar elde etmesi ve bu kazanımları 
diğer taraflara empoze etmesi, kalıcı çözü-
mün önündeki en büyük engel olacaktır.

Bununla birlikte biz iyi niyetimizi, ümi-
dimizi koruyoruz. 12 Ekim tarihinde 
varılan mutabakat kapsamında, 15 Aralık 
seçimlerinden sonra oluşacak parlamen-
tonun, kabul edilen anayasanın gerekirse 
tamamını değiştirebileceğini bir kez daha 
hatırlatmak istiyorum. Esasen bu referan-
dumda kabul edilen anayasa kendi başına 
bir sonucu ifade etmemektedir. Daha ziya-
de yeni Parlamento tarafından verilecek 
nihai şeklini almayı bekleyen bir çalışma 
çerçevesi hüviyetindedir. Dileğimiz, 15 
Aralık seçimlerinde ortaya çıkacak par-
lamentonun, anayasada tüm kesimlerin 
iradesini yansıtacak değişiklikleri hayata 
geçirmesidir. Böyle bir dengenin ortaya çı-
kabilmesi için, Irak’taki tüm parti ve grup-
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ların seçimlere aktif olarak katılmaları ve 
seçimlerin uluslararası gözetim altında 
yapılması şarttır. 

Bu anlayış doğrultusunda, bugüne kadar 
görüştüğümüz Iraklı gruplara siyasi süre-
ce aktif olarak katılmalarını tavsiye ettik; 
seçimler konusunda da aynı telkinlerimizi 
sürdüreceğiz. Uluslararası gözetim konu-
sunu ise, başta ABD ve Birleşmiş Millet-
ler yetkilileri olmak üzere, uluslararası 
toplum temsilcileriyle değerlendirmeye 
devam edeceğiz. Şundan herkes emin ol-
sun ki Türkiye, Irak’ta yaşanan bütün bu 
gelişmeleri yakın ilgiyle takip etmekte, her 
aşamada aktif olarak üstüne düşenleri ye-
rine getirmektedir.

Bu ülkenin menfaatlerinin, Türkiye sınır-
larına kilitlenmiş dar bir vizyonla koru-
namayacağının bilinci içindeyiz. Türkiye, 
adının yankı bulduğu her yerde barış 
adına, dostluk adına, insanlık adına var ol-
maya devam edecektir. İnanıyoruz ki milli 
önceliğimiz de budur.

Değerli milletvekilleri…

Sadece tarihi bir komşumuz ve dostumuz 
olarak değil, aynı zamanda bölgemizde 
önemli bir güç, önemli bir denge unsuru 
olarak da gördüğümüz Irak’ın birlik ve 
bütünlük içinde demokratik bir geleceğe 
uzanmasına yardımcı olma azmindeyiz. 
Görüştüğümüz tüm muhataplarımızla her 
fırsatta, her zeminde, Irak’ın geleceğine 
ilişkin potansiyel sorun ve tehlikeleri ele 
almayı sürdürüyoruz. 

Bu çerçevede özellikle Türkmenlerin duru-
munu ve Kerkük konusundaki gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz. Türkmen toplu-
munun Irak içerisindeki konumuna ve hak-
larına ilişkin hassasiyetlerimizi koruyoruz. 
Türkmenlerin, Irak’ın yeni siyasi yapısında 
layık oldukları yeri almaları için güçlü bir 
siyasi hareket oluşturmalarına desteğimiz 
tamdır. Kerkük’ün ve benzer konumdaki 
diğer bölgelerin geleceklerinin belirlenme-
si sürecinde BM’nin etkin rol oynaması yö-
nündeki girişim ve temaslarımız da yoğun 
bir şekilde devam etmektedir. 

Keza Kuzey Irak’taki terörist unsurlarla 
etkin şekilde mücadele edilmesi lüzu-
mu da bu görüşmelerde vurguladığımız 
başlıca hususlar arasındadır. Türkiye bu 
konuda bugüne kadar sabırlı ve dirayetli 
bir tavır içinde olmuştur. Ancak her gün 
başka bir şehrimizde al bayrağa sarılı şe-
hit cenazeleri kaldırılırken, analar ağlar-
ken, bebeler yetim kalırken, Türkiye’den 
artık sabır istemeye kimsenin hakkı 
yoktur, olamaz. Dirayet gösterme sırası 
artık başkalarındadır. Şu gerçek herkes 
tarafından, özellikle de bölgede sorum-
luluğu olanlar tarafından bilinmelidir 
ki, Milletimiz bölgedeki bu terörist odak-
ların temizlenmesi için etkin adımların 
atılmasını bekliyor. Bunu da açık ve net 
olarak bu vesileyle hatırlatmak isterim.

Değerli arkadaşlar…

2006 yılı bütçe çalışmalarımız yoğun-
laşmıştır. Detayları ileriki aşamalarda 
açıklanacak olan Bütçemiz Türkiye’nin 
imkanlarıyla kaynaklarını buluşturacak, 
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üretimi, kalkınmayı, rekabeti, sosyal ada-
leti ve Türkiye’nin öncelikli ihtiyaçlarını 
hedefleyen bir bütçe olacaktır. AK Parti ik-
tidarı olarak bütçe konusunda bir reform 
getiriyoruz, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 
çok yıllı, yani üç yılı kapsayan, gelecek üç 
yılı öngören bir bütçe hazırlıyoruz. 

Bunun anlamı, Türkiye’de ekonomide is-
tikrarın, güvenin kelimenin tam anlamıyla 
sağlandığı, yerleştiği, kökleştiğidir. Piyasa-
lara güven veren icraatlarımız önümüzdeki 
üç yılı planlayabilecek bir hale gelmiştir 
ve bu realite Ak parti iktidarının gerçek-
leştireceği bir devrimdir. Bütün ekonomi, 
bütün sektörlerimiz için yeni bir dönemin 
başlangıcıdır. Hükümet olarak da biz bu 
hedeflerle kendimizi bağlıyoruz. Çünkü 
ekonomimize, sürdürülebilir istikrarın 
devamına güveniyoruz. Çünkü bütçe açığı 
yüzde 60’lık bir küçülmeyle 8.1 milyar 
YTL’ye gerilemiştir. Hatırlayınız, bu açık ge-
çen yıl 21 milyar YTL olarak gerçekleşmişti. 
Aradaki 12 milyar YTL’lik açık kapanmıştır. 

Tü r k i y e ’ n i n  3 0  y ı l d ı r  k o n u ş t u ğ u , 
Türkiye’nin en büyük meselesi olan Bütçe 
açığında AB’nin Maastrich kriterlerine uy-
gun bir düzeye geliyoruz. Özel sektörümü-
zün şahlanacağına, çağı yakalama konusun-
da rekabette geri kalmayacağımıza sonsuz 
güvenimiz olduğu için şimdiden öngörüle-
bilir bir bütçe hazırlıyoruz. Bu bütçemiz de 
daha öncekiler gibi, başta kamu yönetimini 
iyileştirmek, kamu kesiminde mali disiplini 
sağlamak, kamu kaynaklarının kullanımın-
da etkinliği ve verimliliği artırmak yönün-
de attığımız reform adımlarının ruhuna 
uygun olacaktır.

Değerli arkadaşlar…

Türkiye, bizimle, sizinle, AK Parti kadrola-
rıyla, AK Parti iktidarıyla birlikte büyüyor, 
gelişiyor, kalkınıyor. Bu umutla, bu mutlu-
lukla sözlerime son veriyor, sevgi ve saygı-
lar sunuyorum.
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Değerli arkadaşlarım, sizlerin şahsında 
İstanbullu hemşehrilerime hayırlı akşam-
lar diliyor, İstanbul’u seven, İstanbul’a 
gönül veren, bu mukaddes beldeye hiz-
met etme şerefini yaşayan sizleri sevgiyle 
selamlıyorum.

Bu aziz şehre ne kadar tutkuyla, ne kadar 
derin bir muhabbetle bağlı olduğumu bi-
liyorsunuz. Ülkemizin, medeniyetimizin 
özeti olarak gördüğüm İstanbul ne kadar 
mesut ve bahtiyar ise 81 vilayetimizde 
yaşayan vatandaşlarımız da o kadar mutlu 

Büyükşehir Belediyesi Iftar 
Yemeği 

İstanbul | 22 Ekim 2005 
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ve mesuttur. Öteden beri ifade ettiğim gibi 
İstanbul’a hizmet etmek Türkiye’ye hizmet 
etmektir. Bu şerefi, bu mutluluğu doya 
doya yaşamayı nasip ettiği için Allah’a şük-
rediyorum. 

Değerli arkadaşlarım… 

Ülkemdeki bütün insanların, bütün va-
tandaşlarımızın saadeti, huzuru, refahı 
kardeşliği için geceli gündüzlü bir çalışma 
içindeyiz. Bu aksiyon, bu dinamizm, bu 
hızlı tempo baştanbaşa ülkemizin çehre-
sini değiştiriyor, yüzünü güldürüyor. Her 
vesileyle söylediğim gibi, sizlerden tek tek 
ricam bu hızlı tempoya uymanız, bu hiz-
met yarışında bir tek arkadaşımızın bile 
bir adım geri kalmamasını sağlamanızdır. 

Bir iftar saatinin kısıtlı zamanı içinde 
uzun uzun Türkiye için, İstanbul için 
neler yaptığımızı anlatmayacağım. Gay-
retlerimizin, emeklerimizin her alanda 
meyvesini verdiğini yaşayarak sizler zaten 
görüyorsunuz. Türkiye sadece ekonomi-
siyle, sadece rakamsal göstergelerle değil 
her alanda büyüyor, gelişiyor, kalkınıyor. 
Türkiye ataletten, ayak bağlarından, eski 
ağılıklarından kurtuldukça ileri doğru 
mesafe alıyor. Türkiye’nin kendi öz gücüne 
kavuşması, dünyadaki itibarımızın, cazi-
bemizin artması sadece vatandaşlarımızı 
mutlu etmekle kalmıyor, tabii hukukumuz 
olan sayısız ülkeyi, komşularımızı, akraba-
larımızı ve yüz milyonlarca kardeşimizi de 
heyecanlandırıyor.

Bu heyecan dalgası doğudan batıya, kuzey-
den güneye hissediliyor. Bakınız dün dost 

ülke Pakistan’da kardeşlerimizin yaraları-
nı sarmak için bulunduk. Orada, o büyük 
acının içinde bile bize, ülkemize gösterilen 
ilgi ve alaka milletimiz adına onur vericiy-
di. Onlar büyük istiklal mücadelemizde gö-
nülleriyle, dualarıyla, maddi katkılarıyla 
yanı başımızdaydı. Biz de aziz milletimizin 
hamiyetperverliği sayesinde bu acı günle-
rinde onların yanında olduk. 

Orada bize ifade edilen bir hissiyatı özel-
likle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu zi-
yarette bir kez daha gördük ki, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği yolunda aldığı mesafe ba-
rış adına, adalet adına bir dünya özlemi 
duyan yüz milyonların meselesi haline 
gelmiş. İşte bu, ülkemiz için paha biçilmez 
bir itibardır. Bizim başımızın dik olması, 
bizim güçlü olmamız, dostlarımızın da 
başını dik kılıyor ve dostlarımıza da güç ve 
kuvvet veriyor. Türkiye gücüne güç kattığı 
için Endonezya’dan, Pakistan’a yüzünün 
akıyla elini uzatabiliyor. 

Değerli arkadaşlarım… 

Medeniyetlerin, çatışmadan, kavga et-
meden, dışlamadan birbirinin hukukuna 
riayet ederek insanlığın bekası için müş-
terek adımlar atması çağımızın en acil 
ihtiyacıdır. Türkiye muazzam birikimiyle 
bu alanda dünya barışına hayati katkılar 
sağlayacak bir zenginliğe sahiptir. Bu zen-
ginliği, Türkiye’nin aldığı bu mesafeyi kü-
çümseyenler her zaman, her yerde olabilir. 
Siz, ülkeniz adına büyük bir hedefe koşar 
adım giderken birileri küçük ihtirasları, 
kendi ikbali için size çelme atabilir ama 
eğer istikametiniz sağlamsa ve en önemlisi 
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halkınızla aranızda sapasağlam bir duygu 
ve düşünce birliği varsa size çelme takan-
lar kendi ihtiraslarıyla baş başa kalır. 

Bu yüzden bütün konuşmalarımda ülke-
nin fotoğrafına bir bütün olarak bakılma-
sını istiyorum. Onun için içeride, dışarıda 
bize çelme atmak isteyenlere tenezzül 
edip bakmayacak kadar siyasetin, demok-
rasinin, hukukun, adaletin çıtasını yük-
seltmeye çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 
de hedefinin bu olduğuna, bu hedefe var-
makla refaha ve huzura kavuşacağımıza 
inanıyoruz. Kimse Cumhuriyet gibi en 
üst değerlerimizi imtiyazlı konumlarının 
devamı, ayrıcalıklı zümrelerin ikbal ve ih-
tiraslarının bekası için kullanmaya kalk-
masın. Herkes ülkesini sevme iddiasında 
olsun, herkes değerlerini yüceltsin, her-
kes özgürce Cumhuriyetin, demokrasinin 
değerlerine sadakatle bağlılığını bildirsin 
ama kimse kendi ikbalini, şahsi ihtirasla-
rını hukuk devletinin, adaletin üstünde 
bir konum elde etmek için kullanmaya 
kalkışmasın. 

Ülkeyi sevmek, ülkeye hizmet etmeyi ge-
rektirir. Taş üstüne taş koymamış, hiçbir 
umudu yeşertmemiş, hiç kimsenin elini 
tutmamış, ülke adına ortaya bir tek eser 
koymamış birinin ülkeyi sevme iddiası 
beyhude bir iddiadır. Bu beyhude iddia-
larla, bu ideolojik körlüklerle Türkiye’ye 
kaybettirilen zamanları telafi etmeye çalı-
şıyoruz. Lütfen, ülkenin fotoğrafına, ülke-
nin haritasına, ülkenin dirlik ve düzenine 
zarar verecek her davranıştan hepimiz 
azami ölçüde kaçınalım. 

Hukuk ve adalet, Cumhuriyet ve demok-
rasi hepimizin paylaştığı temel ortak de-
ğerlerimizdir. Türkiye, 7’den 70’e bütün 
fertleriyle, bütün kurumlarıyla bu değer-
leri yüceltmek, meselelerini sağduyu için-
de, bize yakışan bir vakar, bir ağırbaşlılık 
içinde değerlendirmek mecburiyetinde-
dir. Zira Türkiye, gereksiz tartışmalarla, 
anlamsız gerilimlerle yıllarını kaybetti ve 
artık kaybedecek zamanımız yoktur. Her 
ne yapıyorsak ülkemizin mutluluk kat-
sayısını yükseltmek, halkımızın refah ve 
huzurunu artırmak için yapıyoruz.

Üç yılda ülkemize aldırdığımız mesafe 
bütün göstergelerle ortadadır. Biz heye-
canımızı, hizmet aşkımızı en üst düzeyde 
tutmaya mecburuz. Bazı sözlerimiz bağla-
mından kopartılarak, maksatlı yorumlara 
malzeme yapılmak isteniyor. Biz ülkemi-
zin potansiyelini, zenginliklerini, imkan-
larını harekete geçirerek milletimizin 
mutluluğunu amaçlıyoruz. Sadece bunu 
amaçlıyoruz. 

Vatan da millet de cumhuriyet de ortak 
değerlerimizdir ve bu değerlere asla halel 
getirmeyiz. Bu değerleri aşındırmak iste-
yenlere de fırsat vermeyiz. Hep ifade edi-
yorum, bir kez daha tekrarlamak isterim: 
Bizim ufkumuz, milletin aydınlık ufkudur. 
Türkiye’ye, İstanbul’a hizmet bizim için bir 
ibadettir. Sözlerime son verirken hepinizi 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah yolu-
nuzu açık etsin. 
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Değerli dostlar... Sevgili arkadaşlar… Hepi-
nizi en içten duygularımla selamlıyorum.

Türkiye’nin yeni ufuklarını konuşmak, 
geleceğe dair umutlarımızı, hayallerimizi, 
fikir ve projelerimizi paylaşmak, böylece 
vizyonumuzu geliştirmek için zaman za-
man böyle toplantılarda bir araya geliyo-
ruz. Bu buluşmaların bizler için son derece 
yararlı olduğunu bilmenizi isterim. Çünkü 
Türkiye’nin gerçek gündemi bu buluşma-
larda ortaya çıkıyor, Türkiye’nin geleceğiy-
le elini taşın altına koymuş insanlar çok 
daha yakından ilgileniyor.

Bir de sadece konuşanlar var, onlar ne-
redeyse dişe dokunur, sadra şifa olur tek 
bir fikir, tek bir proje üretmeden sadece 
ahkam kesmek istiyorlar. Ancak Türkiye, 
topluma sürekli karamsarlık pompala-
yan, bir şey yapmayan ama yapılanı da 
beğenmeyen, bu ülkenin zorluklarla tesis 
edilmiş huzur ve istikrarını hiçe sayan bu 
menfaatçi lafazanlıkları çoktan aşmıştır. 
Bu ülke için değer üreten, mal üreten, hiz-
met üreten her insanımız, gözünü geleceğe 
dikmiş, nasıl yaparım da geleceğin dün-

yasında ayakta kalırım, nasıl bu ülkenin 
yarınlarını kurtarırım diye düşünüyor.

Bugünden sonra bu ülkenin on yıllarını 
çalmış demode zihniyetlere insanımızın 
ödeyeceği bir bedel, kaptıracağı bir tek da-
kika yoktur, bunu herkes bilmelidir. Gölge 
siyasetini, vehimlerle örülmüş çağdışı 
anlayışları, bu ülkede hemen herkesin ak 
dediğine kara deme alışkanlığını artık bir 
tarafa bırakmak gerekiyor. Daha gidecek 
çok yolumuz var, kimse bu ülkenin hızını 
kesmesin, dikkatini dağıtmasın, moralini 
bozmasın.

Bu ülkeyi gerçekten seven herkes mille-
timizi geleceğe başı dik taşıyacak olan 
değişim iradesini bir an önce içine sindir-
melidir. Türkiye hızını almış, medeniyet 
seferini başlatmıştır, kör inat sahipleri 
inatlarından vazgeçmezlerse, korkarım bu 
ülkenin çok gerisinde kalacaklar. Biz kim-
seyi toplumsal iradenin dışında bırakmak 
istemiyoruz. Her vatan evladına ihtiya-
cımız olduğunu, yetişmiş insanlarımızın 
bütün enerjilerini bu ülkenin ihtiyaçları 
için harcamaları gerektiğini her fırsatta 
ifade ediyoruz. Yeter ki yaşanan değişimin 

AK Parti Il Teşkilatı ile Iftar 

Gaziantep | 30 Ekim 2005 
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topyekun bir değişim olduğunu, bu deği-
şim iradesinin millete ait olduğunu herkes 
kavrayabilsin.

Değerli arkadaşlar...

Bakınız bundan sadece üç yıl önce hepimiz 
bu ülkenin akıbetinden endişe eder bir hal-
deydik. Ülke olarak ne zaman dibe vuraca-
ğız, ay başında çalışanların maaşları nasıl 
ödenecek, bütçeyi kemiren kara delikler 
nasıl kapanacak, bunları konuşuyorduk. 
En karamsarlarımız dahil, bugün böyle bir 
felaket beklentisi olan kaldı mı bu ülkede? 
Allah için herkes elini vicdanına koysun 
ve düşünsün, üç yıl içinde olmazların olur, 
yapılamazların yapılır hale geldiğini kabul 
etmemek mümkün müdür?

Hükümet olarak bizi takdir etmesin, ra-
zıyız! Ama bu kadar kısa bir zaman için-
de umutsuzlukları umuda dönüştüren, 
küçülen Türkiye’yi istikrarla büyüyen 
Türkiye’ye dönüştüren fedakarca çalışıp 
çabalayan insanlarımızı, gözü pek yatırım-
cılarımızı, girişimcilerimizi herkes takdir 
etsin. Üç yıl içinde Türkiye’yi uçurumun 
eşiğinden alıp AB’nin eşiğine taşıyan bu 
büyük atılımın sahibi bu millettir. Kimse 
bu büyük değişim iradesini hafife almasın.

Bakınız Türkiye adım adım büyüyor, her 
gün yeni fabrikalar, iş merkezleri, hasta-
neler, okullar, alt yapı tesisleri açılıyor. 
Bugün Gaziantep’te de, Gaziantep’e yakı-
şan çok önemli tesislerin açılışını yaptık. 
Türkiye’nin dört bir tarafında bu açılışlar 
yapılıyor, Türkiye şehir şehir, ilçe ilçe, köy 
köy geleceğin temelini atıyor. Bir ülkeyi 

eğer mutlu ve müreffeh bir geleceğin he-
yecanı sarmışsa bütün bunlar olur; bir 
ülke topyekun inanmadan, el ele gayret 
göstermeden tek bir yaprağı bile yerinden 
kıpırdatamazsınız.

Türkiye geçmiş yıllarda hep bunun sıkın-
tısını çekmedi mi? Siyasetçi ileri hedeflere 
ulaşmak için bu toplumun önüne geçeme-
di, insanlarımızı koyduğu hedeflere inan-
dıramadı, sonunda bedelini toplum ödedi, 
hepimiz kaybettik. Neden o zaman bu top-
lum o hedeflere inanmadı? Çünkü yıllar yılı 
bu ülkede hep kendi menfaatinin siyasetini 
güden anlayışlar sahneyi doldurdu ve onlar 
sayesinde bu ülke maalesef sadece yerinde 
saydı. Şimdi niye ekonomimiz büyüyor, 
neden ihracat artıyor, neden milli gelir yük-
seliyor, neden enflasyon düşüyor? Çünkü 
bu millet artık Türkiye’nin yarınlarına ina-
nıyor. Çünkü siyasetle millet arasında duy-
gu birliği sağlandı, ortak sinerji yakalandı, 
artık devlet de millet de aynı medeniyet 
ideallerine dört elle sarılıyor.

Tabii bu duygu birliğinden, bu bütünleş-
meden rahatsız olanlar da eksik olmuyor. 
Çünkü onlar istikrarsızlıktan besleniyor-
lar. Çünkü hızla geleceğe ilerleyen bu yeni 
Türkiye’ye söyleyecek sözleri, sunacak 
fikir ve projeleri yok. Derslerine çalışmadı-
lar, hesaplarını ayağa kalkmış, yarınlarını 
kazanmaya azmetmiş, büyüyen, üreten, 
kazanan ve hayal kuran bir Türkiye’ye 
göre yapmadılar. İşte bugün korumaya, 
kurtarmaya, geri almaya çalıştıkları şey 
o eski yılgın, yorgun, sıkıntılı, istikrarsız 
Türkiye’dir. Ama yağma yok.
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Türkiye akvaryumundan artık çıkmış, 
engin denizlere açılmıştır. Artık gelecek-
ten korkmayan, dünyaya açık, kendine, 
potansiyeline, ülkesine güvenen insanla-
rın ülkesi Türkiye... Ve artık bu ülkenin 
insanları, oyunbozanlığa, mızıkçılığa, kara 
çalma siyasetlerine, gündem hırsızlıkları-
na hayat hakkı tanımıyor, tanımayacak. Bu 
ülke için bir iddianız varsa, onu en somut 
biçimde bu toplumun önüne koyacaksınız. 
Ben hem bir plan program üretmem, hem 
bir gelişme vizyonuna sahip değilim, ama 
yine de bozuk plağımı çalarım diyorsanız, 
hiç kusura bakmayın, geçti Bor’un paza-
rı... Bu ülkede artık sizin ne siyasette, ne 
ekonomide, ne bürokraside, ne yönetimde 
yeriniz kalmamıştır.

Değerli dostlar...

Bu güzel Ramazan akşamında, bir iftar be-
reketini paylaşırken bazı meselelerin adını 
koyalım. Ekonomik göstergeler çok uzun 
yıllardır olmadığı kadar pozitif seyrediyor. 
Ama bu ülkenin hala sarılmamış yaraları, 
yoksullukları, yoksunlukları var. Hükümet 
olarak bu konularda hep açık konuştuk; 
on yıllar boyunca hiç el atılmamış bütün 
bu sosyal problemler bugün hala insanı-
mıza sıkıntı vermeye devam ediyor. Bütün 
imkanlarımızla yoksullarımızın, ihtiyaç 
sahiplerimizin, hastalarımızın, yaşlı ve 
özürlülerimizin, kimsesizlerimizin yanın-
da olmanın mücadelesini veriyoruz.

Şükürler olsun bizim çok hayırsever insan-
larımız var, paylaşıma, desteğe, yardıma 
çok açık bir toplumuz. Ancak yine de bazı 
vicdan yaralayıcı manzaraları bugünden 

yarına ortadan kaldırmak mümkün olma-
yabiliyor. Bu hassasiyeti bütün toplumu-
muza yayacağız, hepimiz bilinçleneceğiz 
ve bu toplumda kimin elinden tutulma-
mışsa onun babası, annesi, ağabeyi, am-
cası, dedesi biz olacağız. Sosyal yaraların 
kapanması için sadece devlet, sadece hü-
kümet kendi başına yeterli olamaz.

Bu güzel gecenin bereketi olmak üzere 
bütün insanlarımızdan daha fazla gayret, 
daha fazla ilgi rica ediyorum. Nerede bir 
yanlış varsa üzerine gitmenin sözünü ve-
riyorum. Velisi olmayanın velisi bu millet, 
bu devlet olmak zorundadır; bu kutsal so-
rumluluğu taşımada en önde de siz değerli 
AK Partili arkadaşlarım yerlerinizi alma-
lısınız. Çünkü Türkiye’de siyasete vicdan 
ölçüsünü, mihengini koyan AK Parti’dir, 
sizlersiniz. Hepimizin kimsesizlerin kim-
sesi olmaya talip olması gerekiyor. Bu 
duygularla sözlerime son veriyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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AK Parti davasına gönül veren uzun yol 
arkadaşlarım… ebedi kardeşlerim… ha-
nımefendiler… beyefendiler… Hepinizi 
gönül dolusu sevgilerimle selamlıyorum. 
Sizlerin şahsında milletimizin bayramını 
bir kez daha tebrik ediyor, nice bayramlar-
da milletimizle el ele olmayı diyorum. 

Hamdolsun ki, bugün iki sevinci, iki bay-
ramı bir arada yaşıyoruz. Milletimizin 
bize Türkiye’yi yönetme sorumluluğu 
verdiği 3 Kasım’ın üzerinden 3 yıl geçmiş 
bulunuyor. Dolayısıyla bugün AK Parti ik-
tidarının üçüncü yılını kutluyoruz. Büyük 
mutlulukla, büyük bir huzurla buradayız. 
3 Kasım 2002 tarihi, siyasi tarihimizin en 
önemli kavşaklarından biri olmuştur. 

Gelecekte bu tarih sadece partimizin ikti-
dara geldiği gün olarak değil, milletimizin 
iktidara geldiği gün olarak hatırlanacaktır. 
Çünkü AK Parti, milletin sesinden, mille-
tin yüreğinden, milletin taleplerinden doğ-
du. AK Parti, milletin kalbinden doğduğu 
içindir ki, doğar doğmaz millet onu bağrı-
na bastı. Felsefemiz, düşüncemiz, idealle-

rimiz kısa zamanda ete kemiğe büründü, 
program oldu, tüzük oldu, hükümet prog-
ramı oldu. Ve hükümet olduğumuz gün-
den itibaren de meyve vermeye başladı. 

Bugün yüzümüzün akıyla söylüyoruz, ge-
çen 3 yılda hem bataklığı kuruttuk hem de 
Türkiye’yi ana yola çıkardık. Bu yüzden 3 
Kasım umut güneşinin doğduğu tarihtir. 
Bu güneş, 70 milyonu adaletle, huzurla 
ısıtacak olan güneştir. Bu yüzden 3 Ka-
sım millet iradesinin Anadolu’yu yeniden 
aydınlattığı tarihtir. Bu yüzden, 3 Kasım 
yeniden bir gündoğumudur, bir milattır. 
Milletimizin yıllarca beklediği değişim 
iradesi, 3 Kasım 2002 tarihinde nihayet ik-
tidar şansı bulmuştur. Ve o gün Allah’ın iz-
niyle Türkiye’nin karanlık devri tamamen 
kapanmış, aydınlık bir devir başlamıştır. 
Girdaplar içinde kıvranan, ekonomik çö-
küntüyü ve siyasi iflası aynı anda yaşayan, 
suiistimallerin alıp başını gittiği bir ülke, 
milletimizin seçim sandığında verdiği kati 
kararla değişim iradesini ortaya koymuş-
tur. O millet kararının Türkiye’yi nereler-

AK Parti’nin Iktidarda Üçüncü 
Yılı ve Bayramlaşma Töreni 

Ankara | 3 Kasım 2005 
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den alıp nerelere getirdiğini bugün hep 
birlikte müşahede ediyoruz.

Türkiye geçtiğimiz üç yıl içinde bir sessiz 
devrim gerçekleştirmiştir. Milletimizin 
beklentileri doğrultusunda hayata geçiri-
len bu sessiz devrimin altında AK Parti’nin 
imzasının olması hepimiz için onur kay-
nağıdır. Ne mutlu ki, bu onur, bu şeref, 
bu mutluluk hepimizindir. Partimizin 4. 
kuruluş yıldönümünü yeni kutladık, şimdi 
de iktidardaki üçüncü yılımızı kutluyoruz; 
geçen bu süre zarfında Türkiye’yi ileri 
hedeflerine taşıma uğrunda gecesini gün-
düzüne katarak gayret gösteren her arka-
daşıma şükranlarımı sunuyorum.

Değerli arkadaşlar...

Allah’a şükürler olsun ki Türkiye bugün, 
3 yıl öncesinin karanlık manzarasından 
çok uzaklaşmış, büyüyen ekonomisiyle, 
değişim gücüyle, aktif ve dinamik barış 
diplomasisiyle değişen dünyanın en kayda 
değer dinamiklerinden biri haline gelmiş-
tir. 3 Ekim tarihinde Türkiye’nin 42 yıllık 
hayali gerçek olmuş ve AB üyeliği yolunda 
katılım süreci başlamıştır. Türkiye geçen 
üç yıllık dönemde her alanda daha önce 
yaşamadığı bir değişim yaşadı. Hayatın 
her alanında, ekonomide, siyasette, kamu 
yönetiminde ve hizmetlerde çağın gerek-
tirdiği yenilenmeyi şükürler olsun ki, ger-
çekleştirdik.

Bu süreç bütün dünyanın dikkatini 
Türkiye’nin üzerine odaklayan, şaşırtıcı 
bir ilerleme sürecidir. Bunu milletimizle 
gayretlerimizi birleştirerek biz başardık, 

Türkiye başardı. Artık Türkiye yeni ufuk-
lara doğru tam bir özgüvenle yürümekte-
dir. Kaygılar geride kalmış, korku dağları 
aşılmıştır. Önümüzde engebelerle dolu 
uzun bir yol var. Ama biz zaten zorlukları, 
engelleri, duvarları aşmak için buradayız. 
Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 
zorlukları aşarak hedeflerimize ulaşacağız. 
Türkiye daha mutlu, daha müreffeh, daha 
güçlü bir ülke oluncaya, insanımızın yüzü 
gülmeye, ocağı şenleninceye kadar bize 
durmak dinlenmek yoktur. 

Şunu açıkça ifade etmeliyim ki, siyasi 
ve ekonomik istikrarı korumak konu-
sunda fazlasıyla hassasiyet taşıyoruz. 
Çünkü Türkiye’nin bugünden sonra yü-
rüyeceği yeni hedeflere ulaşması ancak 
bugünün kazanımlarının korunmasıyla 
mümkündür. Demokrasiden, haklar ve 
özgürlüklerden, hukukun üstünlüğünden, 
Türkiye’nin çağı yakalamak adına aldığı 
mesafelerden de asla vazgeçemeyiz. Gelir 
dengesizliklerini bir an evvel gidermek, 
insanımıza adil, eşit ve tatminkar bir hayat 
standardı sağlamak zorundayız. Bütün 
sektörlerimizi, ticaret anlayışımızı çağın 
gerektirdiği bilgiye dayalı, teknolojiyi en 
üst seviyede kullanan, yenilikçi, rekabet 
edebilir, sürdürülebilir bir yapıya kavuş-
turmak mecburiyetindeyiz. Eğitimde, 
sağlıkta, savunmada, ulaşımda, enerjide, 
tarımda çağı yakalamak, yarınlara dönük 
projeksiyonlar geliştirmek durumundayız.

Bütün bunlar geçen 3 yılın başarılarının 
verdiği özgüvenle önümüze koyduğumuz 
hedeflerdir. Başardık, bundan sonra daha 
iyisini de başaracağız. AK Parti olarak, 
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Türkiye’yi daima daha iyiye, daha güzele, 
daha ileriye taşımayı temel misyonumuz 
sayıyoruz. Bizim siyasetteki mevcudiyeti-
mizin asli sebebi de milletimizi öz değer-
lerinden ayrı düşürmeden en ileri medeni-
yet seviyelerine taşımaktır.

Sevgili AK Partililer...

Bütün bu adımlar, Türkiye’yi krizlerden, 
darboğazlardan çekip çıkaran adımlardır 
ve Türkiye milletimizin bu büyük atılımıy-
la düze çıkmıştır. Bundan sonra bu mille-
tin önü de açıktır, ufku da açıktır. Bakınız 
her gün yeni bir fabrika, bir iş merkezi, bir 
alışveriş merkezi, bir yol, bir hastane, bir 
okul açılıyor. Her yeni adımla, her yeni açı-
lışla ülkemizin bir köşesi, bir şehri ayağa 
kalkıyor. Türkiye için yeni, aydınlık, esen-
likle dolu yeni bir çağ başlıyor. Geçtiğimiz 
üç yıl içinde aldığımız büyük mesafeler, 
kalkınma, büyüme ve çağdaş bir ülke olma 
noktasında bundan sonra atacağımız dev 
adımların teminatıdır.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye ekonomisinin 3 Kasım 2002’ye na-
sıl girdiğini, hangi krizlerden, hangi badi-
relerden, hangi belirsizlik dönemlerinden 
geçerek o günlere geldiğini asla unutma-
yınız. Biz iktidara geldiğimizde hızımızı 
kesmesin diye bir tek gün bile “enkaz dev-
raldık” mazeretinin arkasına sığınmadık. 
Enkaz devraldığımız halde o kriz günlerini 
bir an önce halkımıza unutturtmak iste-
dik. Ekonominin tüm göstergelerinin dibe 
vurduğu, fabrika çarklarının durduğu, 
kepenklerin kapandığı, yüz binlerce insa-

nımızın işsiz kaldığı, ülkemizin topyekun 
yoksullaştığı, gelir dağılımındaki makasın 
açıldığı, ülkemizi bir kaos, bir belirsizlik 
atmosferinin sardığı bir dönemde girdik 3 
Kasım’a.

3 yıl içinde ise, yalnızca Türkiye’yi bu be-
lirsizlik ortamından çıkarmakla, yalnızca 
krizin etkilerini silmekle kalmadık, bazen 
son on yılların, bazen de Cumhuriyet ta-
rihimizin rekorlarını kırdık ve üç yıla on 
yılları sığdırdık. Sadece ekonomimizin 
değil, siyasetin ve toplumsal yaşamın da 
en önemli sorunu olan, birkaç neslin adeta 
kabusu haline gelen enflasyon, bizim ka-
rarlı ve disiplinli politikalarımızla dizgin-
lendi. Yüzde 30’lar seviyesinde aldığımız 
enflasyon bizim dönemimizde uzun bir 
aradan sonra ilk kez eksi oranları gördü ve 
üç yıl sonunda yüzde 8’lere çekilerek 30 
yılı aşkın bir sürenin ardından tek haneli 
oranlar elde edildi.

On yıllar boyunca her hükümetin rüyası 
olan, ancak bir türlü başarılamayan pa-
radan sıfır atma hayalini başarılı bir ope-
rasyonla gerçekleştirdik. Bu yılın başında 
Türkiye parasına itibarını iade etti. Bugün 
itibariyle tedavüldeki paranın yaklaşık 
yüzde 90’lık kısmı Yeni Türk Lirası’na çev-
rildi. 2001 yılında 9.5 oranında küçülen 
Türkiye ekonomisi, bizim dönemimizde 
önce 7.9, ardından da 9.9 oranında büyü-
yerek yeni bir rekora imza attı. Bu yıl he-
deflediğimiz yüzde 5’lik büyüme hedefine 
doğru da kararlı adımlarla ilerliyoruz. 3 
Kasım’a yüzde 66 seviyesinde faiz oran-
larıyla giren Türkiye ekonomisi, bugün 
faizlerde rekor düşüşle yüzde 15 seviyesi-
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nin altını görmüştür. Üç yıl içinde faizler 
51 puan düşürülmüştür. Her bir puanın 
Türkiye’ye kazancının 1.5-2 milyar dolar 
olduğunu düşünürseniz, kat ettiğimiz yolu 
daha iyi anlarsınız.

Kamu Borç Stoku’nun Gayri Safi Milli 
Hasıla’ya oranını yüzde 91 seviyesinden 
yüzde 63.5 seviyesine çektik. Kararlı 
politikalarımız sonucunda borç yükümü-
zü Avrupa Birliği ülkeleri standardına 
yaklaştırdık. Özelleştirme gelirlerinde, 
turizm gelirlerinde, dış ticaret hacminde 
Türkiye’nin on yıllardır göremediği ula-
şamadığı seviyeleri üç yıl içinde yaşattık. 
Yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdam-
da Türkiye’yi dünyanın saygın ülkeleri, 
gelişmiş ülkeleri arasına soktuk.

Değerli AK Partililer…

Ekonomide elde ettiğimiz bu tarihi ba-
şarıları kalıcı kılmak, kazanımlarımızı 
korumak amacıyla yapısal reformlarımızı 
kararlılıkla uyguladık. Sadece bugünü, 
sadece yarını gözeten, geçici politikalar 
yerine, gelecek nesilleri, çocuklarımızı, 
torunlarımızı hedef leyen bir ekonomik 
yapının sağlam temellerini attık. Ekonomi-
nin tüm göstergelerinde bu sevindirici ge-
lişmeleri elde ederken, sosyal politikaları 
ihmal etmedik. 

Üç yıl içinde, milletimizi rahatlatacak, 
nefes aldıracak, geçmiş dönemdeki ka-
yıplarını telafi edecek sosyal politikaları 
uygulamaya koyduk. Kömür yardımı, 
ücretsiz ders kitabı dağıtımı, yoksullara 
yardım, emekli maaşlarının artırılması, 

öğrenci burslarına zam yapılması gibi 
uygulamaları başarıyla yürüttük. Yaklaşık 
20 yıl boyunca çalışanlarımızın en önemli 
sorunu haline gelen Zorunlu Tasarruf he-
sabında birikmiş anapara ve nemaları hak 
sahiplerine ödemeye başladık. Çiftçi borç-
larını, Bağ-Kur borçlarını, vergi borçlarını 
yeniden yapılandırdık. Bakınız, 2002 yılı 
Aralık ayında 276 milyon TL olan ortala-
ma SSK emekli maaşı üç yıl içinde yüzde 
73 oranında artmış ve 477 milyon TL sevi-
yesine ulaşmıştır. 2002 yılı Aralık ayında 
ortalama 110 milyon TL olan Bağ-Kur 
Tarım Sigortası emeklisinin aylığı üç yılda 
yüzde 169 oranında artarak 297 milyon 
TL’ye ulaşmıştır. Asgari Ücret’te, memur 
maaşlarında, işçi ücretlerinde de yine aynı 
tabloyu görmek mümkündür.

Öte yandan işsizlikle mücadelede üç yıl 
içinde sınırlı da olsa başarı elde edilmiştir. 
Hızlı artan nüfusumuza, işgücüne her yıl 
katılan yaklaşık 500 bin vatandaşımıza 
rağmen işsizlik oranında düşüş kaydedil-
miş olması sevindiricidir. Önümüzdeki 
dönemde işsizlikteki düşüş çok daha hızlı 
bir şekilde sürecektir.

Değerli arkadaşlarım…

Ekonomide elde ettiğimiz bu başarılar, 
uzunca bir listenin sadece bir kısmını 
oluşturmaktadır. Türkiye, üç yılda ekono-
mide köklü bir dönüşümü gerçekleştirmiş, 
ulusal olduğu kadar uluslar arası arenada 
da itibarını yeniden elde etmiştir. Avrupa 
Birliği’ne katılım sürecinin başlamasıyla 
birlikte elde ettiğimiz başarılar perçinlen-
miş, Türkiye uluslar arası yatırım ve üre-
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timin cazibe merkezi haline gelmeye baş-
lamıştır. Özetle, Türkiye adeta bataklıktan 
çıkarak, üç yıl içinde dünyanın en büyük 
17. ekonomisi haline gelmiştir.

Değerli arkadaşlarım...

Üç yıl bir ülke için çok kısa bir zaman... 
Ancak biz daima bu ülkenin kaybedecek 
tek bir dakikasının olmadığının bilincin-
de olan bir hükümet olarak hareket ettik. 
Çünkü Türkiye’nin bir yandan geleceğini 
inşa ederken, bir yandan da kaybettiği on 
yılları geri kazanması, bir başka deyişle 
gerisinde kaldığı çağı yakalaması gereki-
yordu. Hem insanımızın acil ihtiyaçlarını 
karşılamamız, hem de Türkiye’nin vizyo-
nunu geliştirmemiz gerekiyordu. Eğitim 
alanında, sağlık alanında çağdaş değişim-
ler gerçekleştirdik.

Bizim bütün gayretlerimiz insanımızın 
mutluluğunu temindir, Türkiye’nin ufku-
nu açmaktır. Bunun için bütün okulları-
mıza internet bağlantısı sağladık, bütün 
çocuklarımızın önüne dünyaya açılan pen-
cereler açtık. Hayırsever insanlarımızla el 
ele vererek okulu olmayan yere okul, ders-
liği yetmeyen yere derslik yaptık, yapmaya 
da devam ediyoruz. Velilerimize destek 
olmak üzere ders kitaplarını ücretsiz da-
ğıttık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 
doğrudan yardımlarda bulunduk.

Her bir vatandaşımızın insan onuruna 
yakışır şartlarda sağlık hizmeti alabilmesi 
için Sağlıkta Dönüşüm Programını uygula-
maya koyduk. Sağlık hizmetlerini tek çatı 
altında toplayarak, tüm vatandaşlarımıza 

istediği hastanede tedavi görme imkanı 
sağladık. İlaç fiyatlarında görülmemiş bir 
indirim gerçekleştirdik. 

Şehirlerimizi daha çağdaş ve yaşanabilir 
hale getirmek için TOKİ öncülüğünde bir 
konut seferberliği başlattık. İki yılda 100 
bin konut hedefimizi aştık, inşallah 2006 
sonunda 200 bin, 2007 yılında 250 bin 
adet çağdaş konut şehirlerimizi süsleye-
cektir. Bu konutları özellikle dar gelirli 
yurttaşlarımızın alabilmesi için çok uygun 
ödeme şartlarıyla satışa sunuyoruz.

Bir başka büyük seferberlik duble yollar 
konusunda hayata geçirilmiştir. Yurdu-
muzu bir uçtan bir uca çağdaş ve güvenli 
bölünmüş yollarla birbirine bağlıyoruz. 
İnşallah bu yılın sonunda 12 bin km çağ-
daş yolu bitirmiş, ülkemize kazandırmış 
olacağız. Sizler de şahit oluyorsunuz 
Türkiye’nin günden güne çehresi değişi-
yor, aydınlanıyor.

Değerli arkadaşlarım...

AK Parti, milletimizin desteği ile buralara 
gelmiştir. Bizim siyasetimizin güzergahı-
nı oluşturan hissiyat millet hissiyatıdır. 
Geçen üç yılda olduğu gibi gelecekte de 
yolumuzu asla kaybetmeyecek, bu milletin 
hayallerini kırmayacağız. Felaket kum-
kumaları tökezlememizi, sallanmamızı, 
hedeflerimizi kaybetmemizi, rehavete düş-
memizi boşuna bekleyecekler. Türkiye’nin 
hızı asla kesilmeyecek, hedefleri kaybol-
mayacak, hepimiz daima ileriye bakacağız. 
Ulaştığımız hedefin yerine mutlaka çok 
daha büyüğünü koyarak yolumuza devam 



346

Recep Tayyip ERDOĞAN

edeceğiz. Yolumuza set çekmek isteyen-
lere rağmen metanetimizi, dirayetimizi, 
heyecanımızı yitirmeyeceğiz. Bu ülkeyi bir 
daha kurda kuşa teslim etmeyeceğiz.

Gelecek Türkiye’nin olacaktır, bundan 
kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygularla 
hepinizi selamlıyor, bu güzel bayram gü-
nünde hem AK Parti’nin 3. iktidar yılını 
coşkuyla, gururla, heyecanla kutluyor, 
hem de hepinize hayırlı bayramlar diliyo-
rum. Allah bundan sonra da yolumuzu, 
bahtımızı açık etsin.
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Değerli arkadaşlar… Sözlerimin başında 
sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Geride bıraktığımız Ramazan bayramınızı 
en iyi temennilerimle bir kez daha tebrik 
ediyor, bütün milletimize huzur ve mutlu-
luklar diliyorum. 

Allah’a şükürler olsun ki, kardeşlik şuuru, 
dayanışma bilinci milletimizin en belirgin 

özelliği olmaya devam etmektedir. Bunu 
her vesileyle görüyor, yaşıyor, iftiharla söy-
lüyorum. Milletçe başarılarımızın ardında 
hep bu ruh, bu şuur, bu duygu birliği, bu 
kardeşlik bağları yer alıyor. Bunun örnekle-
rini yurt dışındaki kardeşlerimizde de görü-
yorum. Muazzam bir derlenip toparlanma, 
muazzam bir özgüven artışı yaşıyor yurt 
dışındaki vatandaşlarımız, kardeşlerimiz. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 8 Kasım 2005 
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Son Almanya seyahatimizde şahit olduğu-
muz birlik ve beraberlik tablosunu sizlerle 
de paylaşmak, oradaki gözlemlerimizden 
biraz söz etmek istiyorum. Zira yurt dışın-
da, özellikle Avrupa’da yaşayan insanları-
mızı biz ülke olarak uzun yıllar ihmal ettik. 
Şimdi Avrupa Birliğiyle müzakerelere baş-
larken oradaki Türk toplumuyla çok daha 
doğrudan konuşmamız gerekiyor, mesele-
lerine daha yakından eğilmemiz gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım…

Bugün Avrupa hudutları içinde 4.5 mil-
yon Türk yaşıyor. Son seyahatimizde so-
mut olarak gördük ki, yaklaşık 40 yıldır 
yerleşik olarak Avrupa’da yaşayan Türk 
toplumu, artık büyük bir özgüven içinde 
kendisi için yeni bir gelecek planlıyor. Bu 
hiç şüphesiz ki aydınlık ve fakat Avrupa 
içinde bir gelecek olacaktır. 40 yıl boyunca 
gurbette geçici olma duygusu içinde, ge-
lecek kaygıları içinde çok sıkıntılar çeken 
insanımız, bugün Türkiye’nin ayağa kalkı-
şını, silkinmesini, dünya ile bütünleşmesi-
ni heyecanla, gururla, onurla izliyor. Bunu 
gördükçe kendine olan güveni artıyor, 
cesareti artıyor, geleceğe daha emin adım-
larla yürümeye başlıyor. 

Bunun işaretlerinden biri Köln şehrinde 
genel merkez binalarını hizmete açtığımız 
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’dir. 
Bu kuruluşun çatısı altında yüreklerini 
akıllarını, tecrübelerini birleştiren kar-
deşlerimiz, Almanya başta olmak üzere 
Avrupa’daki Türk toplumuna kol kanat 
gerecek bir güç birliğine ulaşmayı hedef-
lemektedir. Avrupa’da yeni bir başlangıç 

yapan kardeşlerimize söylediğim gibi, en 
zor alınan kararlar yenilik ve değişimle 
ilgili kararlardır. En çok cesaret isteyen ka-
rarlar da bunlardır. Avrupa ülkelerindeki 
Türk toplumu, yeni bir anlayış etrafında 
güç birliğine giderken aslında yeni bir baş-
langıç yapma iradesini ortaya koymuştur. 
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, işte bu 
cesur iradenin bir tezahürü olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlar…

Hepinizin bildiği gibi insanımız on yıllarca 
oralarda bir gün geri dönme umuduyla 
sorunlarını ertelemiş, sosyal siyasal haya-
ta katılmayarak çok temel hak ve imkan-
lardan mahrum kalmıştır. Bugün artık, 
onlar için de yeni bir gündür ve yeni şeyler 
söyleme zamanı gelmiştir. Artık bulunduk-
ları ülkelerin sosyal ve siyasal hayatına 
aktif olarak katılmalı, kendi değerlerini, 
kültürel kimliklerini muhafaza ederek iç 
içe yaşadıkları Avrupa toplumunun kalıcı 
bir parçası olmalıdırlar. Asimile olma-
dan, değerlerini erozyona uğratmadan, 
kimliklerini kaybetmeden entegre olmayı 
başarmalı; hayat standartlarını daha da 
yükseltmeli, her biri Avrupa’nın saygın ve 
etkili birer vatandaşı olmalıdırlar.

İnanıyorum ki, Türkiye Avrupa Birliğine 
tam üyeliğe hazırlanırken Avrupalı Türk-
ler bu sürece büyük katkı sağlayacaktır. 
Türkiye’nin AB’ne üyeliği, medeniyetler 
buluşmasına hizmet edecek büyük bir pro-
jedir. Barışın, dostluğun, evrensel insanlık 
değerlerinin küreselleşmesine katkıda 
bulunacak bir büyük olaydır. Bizim me-
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deniyet köklerimizde, hayat pratiğimizde 
bu anlayışın referansları güçlü bir şekilde 
mevcuttur. O anlayışta şudur. İnsanlık için 
hayırlı olan, farklılıkları derinleştirmek 
değil, farklılıkları muhafaza ederken in-
sanlık temelinde buluşup bir arada yaşa-
yabilmektir. 

Değerli arkadaşlarım… 

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi 
Avrupa ülkelerinde göçmen ya da vatan-
daş statüsünde yaşayan yaklaşık 4.5 mil-
yon Türk bulunmaktadır. Bu insanlarımı-
zın, yaşadıkları ülkenin ekonomik, sosyal 
ve siyasi hayatına katacakları değer, aynı 
zamanda Türkiye’yi de güçlendirecektir. 
Avrupalı Türkler, Avrupa’ya ne kadar çok 
değer katabilirse, barış, dostluk ve kar-
deşlik umutları da küresel ölçekte o kadar 
çoğalırsak, Avrupa’ya kültürel zenginlik 
kazandıracaktır. 

Biliyoruz ki, oralardaki vatandaşlarımız 
bugünlere hiç de kolay gelmediler. Çok 
sıkıntılar çektiler, kimliklerini, manevi 
değerlerini koruyabilmek için çok di-
rendiler, mücadeleler verdiler. Bazen bu 
çabalarında ya yalnız bırakıldılar ya da 
yanlış istikametlere yönlendirildiler. Ama 
artık o günler geride kalmıştır. Bu vatan-
daşlarımızın her birinin Farklı bir kültür 
içinde verdikleri var olma mücadelesini 
takdirle alkışlıyoruz. Ne mutlu onlara ki, 
başardılar. Bugün her bir Avrupa memle-
ketinde iş, sanat, bilim ve siyaset dünya-
sında yükselen temsilcilerimizin olması 
onur vericidir.

Değerli arkadaşlarım…

İnanıyorum ve umuyorum ki, bu tespitle-
rimiz, bu önerilerimiz her zamankinden 
daha çok şu günlerde muhataplarına 
ulaşacaktır. Zira medeniyetlerin ittifakı, 
farklı kültürlerin birbirini anlama çabası 
insanlığın mutluluğu için her zamankin-
den çok daha hayati bir önem kazanmıştır. 
Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan kaygı 
verici hadiseler dünyanın, ülkelerin, şe-
hirlerin, topyekun medeniyet birikiminin 
geleceği, insanlığın bekası adına yeniden 
düşünmemizi zorunlu kılan gelişmelerdir.

Umarım ötekileştirmenin, yabancılaştır-
manın, ırk ayrımcılığının, hak ihlallerinin 
nasıl bir şiddete yol açtığını çok üzücü tec-
rübelerle yaşayan Avrupa, son gelişmeler 
nedeniyle evrensel değerlerde, hukuk ve 
adalette aldığı mesafeden geriye gitme-
yecektir. Keza, ayrımcılığa ve haksızlığa 
maruz kaldığını söyleyenlerin de hak ve 
taleplerini şiddete yönelerek, masum in-
sanların can ve mallarına kastederek elde 
etmesi mümkün değildir.

Dolayısıyla barış ve huzur içinde yaşaya-
cağımız bir dünyayı elbirliğiyle kurmak 
hepimizin en öncelikli görevi haline gel-
miştir. Hepimiz, bütün insanlık ailesi terör 
ve şiddet konusunda, ırkçılık, ayrımcılık 
konusunda gelenekler ve dini inançların 
yok sayılması, aşağılanması halinde işin 
ucunun nerelere varabileceğini çok iyi he-
sap etmek mecburiyetindeyiz. İnsanlığın 
can yakıcı bu felaketlerde yeni tecrübelere 
ihtiyacı yoktur. Bunlar tarih boyunca yete-
ri kadar tecrübe edilmiştir. Aklın yolu, bu 
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problemlerin karşısına ortak ve hakkani-
yetli bir iradeyle çıkmaktır. 

Paris’te ortaya çıkan hadiselerin elbette 
çok iyi analiz edilmesi, doğru okunması 
gerekmektedir. Bu tür sosyolojik hadiseler, 
tek bir sebebe indirgenemeyecek kadar 
karmaşık ve derinliklidir. Bunların altında 
yılların birikimi vardır. Sosyo-ekonomik 
ve kültürel faktörlerin tesiri vardır. Yanlış 
politika ve anlayışların rolü vardır. Bunla-
rın hepsi doğrudur. Bizim söylediğimiz de 
budur. Yoksa bazı yasakçı uygulamaların 
bu olaylardaki etkisine dikkat çekerken 
meseleyi tek bir sebebe indirgemiyoruz. 
Ancak Fransa’daki başörtüsü yasağının da 
bugünlere gelinmesinde önemli etkenler-
den biri olduğunu görmek zorundayız. 

Bu bahsi kapatmadan önce Paris’teki olayla-
ra karışan grupları bir kez daha sükunet ve 
sağduyuya davet ediyorum. Yakıp yıkmak 
bir hak arama yolu olamaz. Küreselleşen 
günümüz dünyasında gettolar halinde 
yaşamanın imkanı da yoktur. Göçmen top-
luluklar iç içe yaşadıkları toplumla entegre 
olmak, ortak değerleri paylaşarak barış 
içinde bir arada yaşamayı öğrenmek zorun-
dadır. Sorumlu makamlar da, göçmenlere 
yönelik ayrımcı politikaların ne tür sonuç-
lar verebileceğini iyi görmek; sağduyulu po-
litikalar izleyerek toplumun tüm fertlerine 
eşit hak ve fırsatlardan yararlanma yolunu 
açmak durumundadır. Dileğimiz, Paris’te 
bir an önce huzur ve sosyal barışın yeniden 
tesis edilmesi; bu istenmeyen olayların 
diğer Avrupa şehirlerine sıçramamasıdır. 
Türkiye olarak biz üzerimize düşen katkıyı 
yapmaya daima hazırız.

Değerli arkadaşlarım… 

Biz vatandaşlarımızın gücünü ülkemizin 
gücü, ülkemizin gücünü de vatandaşları-
mızın gücü sayıyoruz. Bu yüzden siyase-
timiz hem ülkemizi hem vatandaşımızı 
güçlendiriyor. Bu yüzden AK Parti de ül-
kemizle birlikte gücüne güç katıyor. Bazı 
arızi sorunlar yaşıyoruz, bazı sorunları 
aşmak zaman alıyor ama, sonuçta Türkiye 
kazanıyor. Bakınız ihracat kalemlerinde 
Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık 
ama, bununla yetinmiyoruz. Daha iyi ol-
ması için çaba sarf ediyoruz. 

Dün Bakanlar kurulumuz İhracat potansi-
yelimizi artırmak, ihracat yoluyla üretim 
ve istihdamı büyütmek için yeni tedbirleri 
görüştü. İhracatın iyileştirilmesi ve destek-
lenmesi için yasal düzenleme dahil gerekli 
düzenlemeleri yapacağız. Alınacak ted-
birlerin mahiyeti ve ayrıntıları Abdüllatif 
Şener Beyin başkanlığını yapacağı Ekono-
mik Koordinasyon kurulunda ele alınarak 
şekillenecektir. Hedefimiz üretimin şah-
lanması, yatırımların artması, istihdam 
kapılarının daha çok açılmasıdır. 

Değerli kardeşlerim… 

AK Parti’nin değerli siyasi kadrosu… AK 
Parti iktidarı olarak ülkemize taahhütle-
rimizi bir bir yerine getiren bir kadroyuz. 
Bu kadro Türkiye aşkıyla yüreklerini, 
akıllarını, emeğini, tecrübesini birleştiren 
bir hizmet kadrosu olarak çok daha güzel 
günlere, çok daha hayırlı hizmetlere mu-
vaffak olacaktır. 3 Kasım 2005’te yeni bir 
başlangıç yaptık. Artık sadece kendi rekor-
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larımızı kırmak için kendimizle yarışıyo-
ruz. Yola çıktığımızda bu günler henüz çok 
uzaktı ama, her zaman bugün yeni bir gün-
dür diye işe koyulduk, geriye değil ileriye 
bakalım diye yeni ufuklar gösterdik. Yeni 
ufuklar yorulmadan yürüyecek, dinlenme-
den koşacak AK Parti kadrolarını bekliyor. 

3 Kasım’dan 3 Kasım’a neler yaptık? Bir 
kalemde Bakanlık sayısını 22’ye indirdik. 
Ülkemize katrilyonlarca liralık kaynak 
tasarrufu sağladık. Temel hak ve özgür-
lükleri evrensel standartlara ulaştırdık, 
Türkiye’nin itibarını içeride ve dışarıda en 
yükseklere çıkardık. Uyum reformlarını 
hayata geçirdik; 17 Aralık ve 3 Ekim süreç-
lerini aşarak AB ile katılım müzakerelerini 
başlattık. Türk Ceza Kanunu yeniledik; 
hukuk devleti için devrim niteliğinde 
adımlar attık. Bilgi Edinme Yasasının getir-
dik; vatandaşlarımıza modern bir devlette 
vatandaş olmanın ayrıcalığını hissettirdik. 
E dönüşüm Türkiye projesini hayata ge-
çirdik ve devleti erişilebilir kıldık. Gelir 
İdaresini yeniden yapılandırdık; devlet ile 
vatandaş arasındaki ihtilaf alanlarını en 
aza indirdik.

Bürokrasinin azaltılması için büyük 
adımlar attık, yerel yönetim reformunu 
hayata geçirdik. Mali miladı bir kalemde 
kaldırdık ve güven zeminini sağlamlaştır-
dık. Türkiye’nin dünyadaki kredibilitesini 
artırdık ve ülkemiz bir cazibe merkezi 
haline geldi. Özelleştirmeyi bir ideal, bir 
temenni olmaktan çıkardık ve üç yılda 
20 yılda yapılan işin on mislini gerçek-
leştirdik. Doğrudan yabancı sermayenin 
önündeki engelleri kaldırdık ve doğrudan 

yabancı sermaye akmaya başladı. Düne 
kadar Türkiye’de yatırımcı, üretici, esnaf, 
memur, işçi, çiftçi, ihracatçı hiç kimse üç 
ay sonrasını göremiyordu. Sürdürülebilir 
bir ekonomi tam bir hayaldi. Gelecek üç 
yılın bütçesini bugünden yapıyoruz. 

Bu bir ilktir. Bu geleceği öngörmektir. Bu 
anlayışla hazırlanmış yeni bütçe komis-
yonlarda görüşülmeye başlanmış olup, ay 
sonu itibariyle Genel Kurulun gündemin-
de olacaktır. Bu bütçe Türkiye’nin yüzünü 
değiştirecektir. Bu bütçenin önceliği top-
lumdur. Bu bütçenin önceliği eğitimdir, 
sağlıktır, sosyal devlettir, üretimdir… 

Değerli arkadaşlarım… 

Bakınız yıllardır konuşulan bir yaraya 
daha neşter vuruyoruz. Sosyal Güvenlik 
Reformu. Sosyal Güvenlik Reformu 70 
milyon insanımızın geleceğini ilgilendiri-
yor. Demokrasinin, hukukun, vatandaşlı-
ğın, devlet ile millet ilişkilerinin en önem-
li terazisi Sosyal Güvenlik şemsiyesidir. 
Hakkari’den Edirne’ye bir tek vatanda-
şımızın Sosyal güvenlik çatısının dışına 
düşmesi düşünülemez, kabul edilemez. 
Bu sosyal yarayı Türkiye yeterince konuş-
tu ve fakat bugüne kadar bir adım atmaya 
kimse teşebbüs etmedi. Ya korktular, po-
pülist hesaplar yaptılar, işlerine gelmedi; 
ya da vizyonları, becerileri buna yetmedi. 

Allah’ın izniyle iktidarımız bu yarayı daha 
fazla ertelemeden saracaktır. Bunun için 
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in çerçevesi-
ni genişleterek toplumun tüm kesimlerini 
içine alan bir istişare mekanizması haline 
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getirdik. Ekonomik ve Sosyal konsey’in 
dışında kalan emeklilerimiz, özürlüleri-
miz, insan hakları derneklerimiz, kadın 
derneklerimiz de dahi olmak üzere her-
kes fikrini beyan edecek ve ondan sonra 
reform paketi yüce meclise gelecektir. 
Yoksulluğu önlemenin en etkin yolların-
dan biri adil, kolay erişilebilir ve mali 
açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik 
sistemidir.

Bu günkü sosyal güvenlik sistemimizin 
özellikle finans yapısı, ülke ekonomisi 
üzerinde taşınmaz bir yük haline gelmiş-
tir. Bu yönüyle de Sosyal güvenlik refor-
mu ihtiyacı her kesim tarafından kabul 
edilen açık bir gerçektir. Mevcut sosyal 
güvenlik sistemimiz, özellikle finansman 
açıklarıyla yıllardır ülkenin en önemli 
gündem maddesidir. Üç sosyal güvenlik 
kurumumuzun 2005 yılında öngörülen 
finansman açığı, 22.5 katrilyon lira olup, 
Gayri Safi Milli Hasılaya oranı % 4.5’tur.

Kuşkusuz sosyal güvenlik sistemlerine 
devletin katkıda bulunması gerekmekte-
dir. Bu tüm dünyada böyledir ve bu sosyal 
devlet olmanın da bir gereğidir. Ancak, 
mevcut sosyal güvenlik sistemimizin 
finansman açığının yanı sıra verdiği hiz-
met bakımından da pek çok eksiklikleri 
olduğu açıktır. En önemlisi vatandaşla-
rımıza adil yaklaşan bir sosyal güvenlik 
sistemimiz yoktur. Bu nedenle hüküme-
timiz göreve geldiği günden bu yana, sos-
yal güvenlik sisteminde reform yapmak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız 
bünyesinde çalışmalar başlatmıştır.

Bu yasama döneminde yasallaşacağına 
inandığım yeni sosyal güvenlik reformuy-
la ülkemiz bu hayati düğümü çözecektir. 
Yeni sistemle tüm vatandaşlarımızı kap-
sayan eşit ve kaliteli bir sağlık hizmeti için 
Genel Sağlık Sigortası oluşturulacaktır. 
Yine tüm vatandaşlarımızın eşit haklara 
ve yükümlülüklere sahip olacağı tek bir 
Emeklilik Sistemi kurulacaktır. Sosyal 
Güvenlik kuruluşlarımız Tek Çatı altın-
da birleştirilecektir. Yeni sosyal güvenlik 
reformuyla, mevcut sosyal güvenlik sis-
temimiz içindeki tüm müktesep haklar 
korunacaktır. 

Örneğin; kamuoyunda sürekli tartışma 
konusu olan emeklilik yaşında herhangi 
bir değişiklik olmayacaktır. 18 yaşına 
kadar tüm çocukların sağlık sisteminden 
yararlandırılması ne şekilde olursa olsun 
devlet tarafından karşılanacaktır. Kısaca, 
yeni sosyal güvenlik reformunun temel 
amacı; adil, kolay erişilebilir, yoksulluğa 
karşı daha etkin koruma sağlayan, mali 
açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik 
sistemine ulaşabilmek olacaktır. Değerli 
görüşlerini belirten sivil toplum örgütle-
rine hükümet adına şükranlarımı sunu-
yorum. Ülkemiz için, gelecek nesiller için 
şimdiden hayırlı olsun diyorum. 

Değerli arkadaşlarım… saygıdeğer AK Par-
ti grubu…

AK Parti’nin, Ak siyasetin başarıları, halkı-
mıza müjdeleri bitmedi… Bu ülkeye taze 
haberlerimiz, yeni müjdelerimiz var. Ba-
kınız, hasretle beklediğimiz iki dev proje 
daha hayata geçiyor. Son 15 yıl boyunca 
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en çok konuşulan Mavi Akım Projesini bu 
ay içinde 17 Kasım 2005 tarihinde resmen 
açıyoruz. 3 Kasım, 17 Aralık, 3 Ekim gibi 
tarihi günlerinin yanına 17 Kasım tarihi 
de yazılacak. O gün, Rusya Devlet Başkanı 
Sayın Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı 
Berlusconi ile birlikte Samsun’da olacağız.

Yetmedi, Aralık ayında Bakü Tif lis Cey-
han Boru Hattını açıyoruz. O gün, 1768 
kilometre uzunluğundaki dev borudan 
Ceyhan’a Azerbaycan Petrolleri pompala-
nacak. O gün, Gürcistan Devlet Başkanı 
Sayın Şaakaşvili ve Azerbaycan Devlet Baş-
kanı İlham Aliyev ile birlikte Ceyhan’da 
olacağız. Kimse umutsuzluk tohumları 
serpmekten medet ummasın. Bu ülkeye 
geri dönüş yoktur. Türkiye artık çemberi 
kırmıştır. Karadeniz gülecek, Çukurova 
gülecek, Doğunun yüzü, Batının yüzü aynı 
anda gülecektir. Geleceğin Türkiye’sinde 
karamsarlığa, bedbinliğe, umutsuzluğa 
yer olmayacaktır. Türkiye’nin bu günlere 
ulaşmasındaki katkılarınız nedeniyle he-
pinize tek tek teşekkür ediyorum.

Siz değerli milletvekillerimize bu dönem 
içinde çok önemli görevler ifa ettiğinizi 
hep vurguladım; her fırsatta halkım adı-
na sizlere teşekkür etmekten hiç imtina 
etmedim. Bugün yine teşekkür ederken 
bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. 
Sizler belli bir şehirden, belli bir bölgeden 
seçilmiş olabilirsiniz. Sizin vekilliğiniz için 
vatandaşlarımızın bir kısmı size oy vermiş, 
bir kısmı vermemiş olabilir. Ama sizler 
milletvekili sıfatını kazandıktan sonra bü-
tün Türkiye’nin, 70 milyon her bir vatan-
daşımızın vekillerisiniz. Bu nedenle her 

biriniz eylemlerinizde ve sözlerinizde bu 
gerçeği hiçbir zaman göz ardı etmemelisi-
niz. Türkiye’nin bütününü kucaklamalısı-
nız. Ülkesini seven, ülkesi için, şehri için, 
ailesi için, kendi için alın teri döken bütün 
vatandaşlarımı sevgiyle saygıyla bağrıma 
basıyor, uzak yakın demeden hepsini dost-
lukla, kardeşlikle selamlıyorum. Allah yar 
ve yardımcımız olsun. 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Baş-
bakanlık Merkez Binası’nda Güvenlik 
Toplantısına, ardından da AK Parti Genel 
Merkezi’nde partisinin MYK toplantısına 
katılıyordu.

Başbakan Erdoğan, partisinin MYK top-
lantısının ardından gazetecilere açıkla-
malarda bulunuyordu. Özel olarak son 
zamanlarda Şemdinli,  Yüksekova ve 
Hakkari’de meydana gelen olaylarla ilgili 
çok boyutlu bir görüşme yaptıklarını dile 
getiren Başbakan Erdoğan, olayın başlan-
gıcından itibaren hukuk devleti ve şeffaf-
lık ilkeleri temelinde olayın tüm yönleriyle 
açığa çıkması için kararlı olduklarını 
söylüyordu. Vatandaşların bu kararlılığın 
artarak sürdüğünü bilmelerini istediğini 
bildiren Erdoğan, şunları kaydediyordu:

‘‘Kuşkusuz Türkiye bir hukuk devletidir. 
Bu nedenle bazı kamu görevlilerinin huku-
kun dışına çıkan davranışlarda bulunma-
sının kabul edilemeyeceği gibi aynı şekilde 
sadece dedikodularla, zanna dayanarak 
veya teknik temeli olmayan iddialara yas-
lanarak bazı aceleci kararlara varmak da 
yanlıştır. Bu nedenle genel psikolojik 

havaya bakarak, ya da bazı önyargılara 
yaslanarak, karar geliştirmek her zaman 
için sakıncalıdır. Çünkü devletimizin te-
meli hukuktur. Hukuk dışına çıkan hiçbir 
eylem kabul edilemez. Herhangi bir kamu 
görevlisinin hukuk dışı bir davranışını 
meşrulaştıracak bir bahane olamaz. Ama 
hukuk bir takım yorumlara, ya da varsa-
yımlara göre de hareket edemez. Bu neden-
le vatandaşlarımız soğukkanlılıkla olayla-
rın hukuki gelişimini beklemelidirler”

Ülkedeki huzur ve istikrar ortamını boz-
maya yeltenen kişiler, ya da odakların; 
hangi merkezden yönlendirilirse yönlen-
dirilsin, hiçbir şeyden çekinmeden üstüne 
gitmeye kararlı olduklarına işaret eden 
Başbakan Erdoğan, ‘‘Ülkemizde artık hu-
kuk dışında hiçbir hareket tarzına taham-
mülümüz yoktur. Vatandaşlarımızın can 
ve mal emniyeti hukukun teminatı altın-
dadır.’’ diyordu. Vatandaşların sıkıntılarını 
ve hassasiyetlerini yürekten paylaşan bir 
yönetimin işbaşında olduğunu ifade eden 
Başbakan Erdoğan, ‘‘Hiç kimse hukuk dışı 
bazı eylemlerin ört bas edileceği propagan-
dalarına kanmamalıdır. Her şeyin açığa 
çıkmasına ve Türkiye’deki her işin aydın-

AK Parti MKYK Toplantısı 

Ankara | 16 Kasım 2005 
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lığa kavuşmasına dönük irademiz milleti-
mizden güç almaktadır’’ diyordu.

Bir kez daha, özellikle Şemdinli, Yükse-
kova ve Hakkari’de yaşayan vatandaşları 
‘‘sağduyulu ve soğukkanlı’’ olmaya çağıran 
Erdoğan, vatandaşların; ülkenin emin el-
lerde olduğunu bilmeleri ve Türkiye’nin 
aydınlık yarınlarına güvenmeleri gerek-
tiğini söylüyordu. Başbakan Erdoğan, 
‘‘kamuoyunda Hakkari ve Şemdinli’deki 
olayların büyükşehirlere sıçrayabileceği 
endişesi var, siz bu endişeleri paylaşıyor 
musunuz?’’ sorusuna ise, ‘‘Bunları konuş-
mak bile şu anda ciddi bir yanlıştır. Bizler 
süreci bulunduğu yerde çözmenin gayreti 
içerisinde olacağız, hep beraber bunu çö-
zeceğiz, ama sizler bu soruları sordukça 
sadece bu tür çirkin ve kötü emelleri bu-
lunanlara hizmet etmiş olursunuz. Bunu 
böyle bilmelisiniz. Bunları değerlendirir-
ken çok dikkatli değerlendirmekte fayda 
var’’ karşılığını veriyordu.
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Değerli AK Partililer… sevgili kardeşlerim… 
sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Siz-
lerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve 
huzur duyuyorum. Allah bu birlikteliğimi-
zi, bu muhabbetimizi baki kılsın. 

Sizler, Türkiye’nin huzur ve güven arayı-
şında hepiniz öncü bir role sahipsiniz. Bu 
özgüvenle hepinizin Türkiye’nin kaderin-
de tarihi roller aldığınızı özellikle belirt-
mek istiyorum. Unutmayın ki, Türkiye, 
sizlerin siyasete ağırlık koyması sayesinde 
derin bir girdaptan kurtuldu. Ülkemiz 
yönetilemeyen bir ülke haline gelmişti, de-
mokrasimiz tartışmalı hale gelmişti. Ülke-
miz her alanda güç ve itibar kaybediyordu. 
Türkiye’de siyasetten adeta umut kesilmiş-
ti. Krizlerle, kaosla, kavgayla bütünleşen 
siyaset AK Parti sayesinde halkımızın yü-
zünü güldürdü, bahtını açtı. 

AK Parti ile birlikte Türkiye’de siyaset ye-
niden güç ve itibar kazandı. Ak siyasetle 
köhne siyaset tasfiye oldu ve halkımızın 
iradesi yeniden gün yüzüne çıktı. Türkiye, 
yüzyıldır devam eden bitmez tükenmez 
tartışmalardan yorgun ve bitap düşmüştü. 
Türkiye’yi o girdaptan çıkardığımız için 

son derece mutlu ve bahtiyarız. Allah’ın 
izniyle daha yapacak çok işimiz var. 

Değerli kardeşlerim… 

Her zaman ifade ediyorum, bu vesileyle 
bir kez daha dile getiriyorum ki, AK Parti, 
milletimizin medeniyet tasavvurundan, 
kalbinden, aklından ve vicdanından doğ-
muştur. AK Parti, ürettiği siyasetle sonu-
na kadar milletimizin temel değerlerine 
sadakatle sahip çıkacak, milletimizin ta-
rihi yürüyüşüne önderlik yapacaktır. AK 
Parti’nin siyasi iddiası, Türkiye’yi refah ve 
huzura kavuşturmaktır. Hedefimiz tam bir 
demokrasidir.

AK Parti, Türkiye’nin siyasi hayatında 
büyük bir dinamizm ve aksiyon hareketi 
olarak doğmuş, doğuşuyla birlikte milletle 
bütünleşmesini kısa zamanda sağlamış, 
ülke sathında örgütlenmiş ve tek başına 
güçlü bir iktidar oluşturarak Türkiye’yi gü-
ven ve istikrara kavuşturmuştur. Bu başa-
rı, eşsiz bir teşkilatlanmanın, mükemmel 
bir organizasyon yeteneğinin eseridir. Bu 
başarıda hepiniz pay ve hisse sahibisiniz. 
Kadın teşkilatlarımızda, gençlik teşkilat-

AK Parti Il Teşkilatı ile Toplantı 

Denizli | 19 Kasım 2005 
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larımızda görev alan herkes Türkiye’nin 
bugünlere gelmesinde hissedardır. 

Türkiye’nin iradesini temsil ediyorsunuz. 
Temsil ettiğimiz gücün kaynağı sizlersiniz. 
Sizler Türkiye’nin yüzünü ağarttınız, her 
zaman yüzünüz ak olsun. Sizler siyasete, 
Ak siyasete akıllarınızı, gönüllerinizi kattı-
nız. AK Parti, sizlerin mayaladığı kardeşlik 
ruhunun eseri, dayanışma ruhunun mey-
vesi, sonucudur. İddiamızı, aşkımızı, sev-
damızı karşılıksız bırakmayan Allah’a şü-
kürler olsun ki, bu birlik ruhuyla ülkemiz 
üzerinde dolanan kara bulutlar dağıldı ve 
ülkemizin, milletimizin bahtı açıldı. 

Türkiye’nin özlemlerinden, halkımızın 
rüyalarından, demokrasi, adalet ve kal-
kınma taleplerinden doğan AK Parti’nin 
siyaset felsefesi daima toplumsal merkeze 
yaslanarak ülkemizde demokrasinin, hu-
kukun, insan hak ve hürriyetlerinin tam 
ve eksiksiz olarak tatbikini sağlamaktır. 
Türkiye’nin zengin ekonomik kaynakla-
rını, büyüme potansiyelini hızla harekete 
geçiren ve muhteşem bir dinamizmle ül-
kemizin gücünü toparlayan AK Partimiz, 
ekonomik sorunların çözümünde, hukuk 
ve demokrasinin gelişmesinde gerekli re-
form adımlarını kararlılıkla atmış, üç yıl 
gibi kısa bir zamanda ülkemizin 30- 40 
yıldır bekleyen, biriken, ertelenen temel 
sorunlarını çözüm yoluna koymuştur. 

Türkiye, bugün itibariyle dünyanın en say-
gın, en itibarlı ülkeleri arasında hak ettiği 
yere doğru hızla ilerlemektedir. AK Parti, 
elde ettiği başarıyı her zaman milletimizin 
başarısı olarak görmektedir. AK Parti teşki-

latının bütün mensupları, bütün organları 
milletimizin emanetini onurla taşımaya, 
halkımıza layık hizmetler üretmeye karar-
lılıkla devam ediyor, devam edecektir. Bu 
başarıyı milletimizle birlikte paylaşmak-
tan duyduğumuz onurdan kuşkusuz her 
AK Partili hissesine düşeni alacak ve ülke-
mizi daha ileriye taşımak için gayretlerini 
artırarak sürdürecektir. 

AK Parti aidiyetini taşımak, AK Parti kim-
liğine sahip olmak ve bu kimliğe sadakatle 
sahip çıkmak en üst düzeyde yüreğinde 
ülke sorumluluğunu hissetmek ve bu 
sorumluluğu yerine getirmektir. Bütün 
çabamız ve gayretimiz bu doğrultudadır. 
Türkiye’de 70 milyon vatandaşımızın 
kardeşliği, huzuru ve refahına katkıda bu-
lunmak, şehirlerimizin, ülkemizin kalkın-
masına, büyümesine öncülük etmek paha 
biçilmez derecede büyük bir şeref ve bü-
yük bir payedir. Bu şerefi yaşamak onuru-
nu bize lütfeden halkımıza layık hizmetler 
üretmekten başka bir gaye tanımıyoruz. 

Bu amaca hizmet eden partimizin tüm 
organlarında, birimlerinde görev alan 
arkadaşlarımızın çabaları, gayretleri her 
türlü takdirin üzerindedir. Bu büyük da-
vaya omuz veren bütün yol arkadaşlarımı 
ve bütün AK Parti kadrolarını ülkem adına 
şükranla selamlıyorum. AK Parti, toplum-
la birlikte güçlenmeye devam edecektir. 
Toplumla birlikte güçlenmek bizim en 
temel stratejimizdir. Toplumla birlikte 
güçleneceğiz ki, toplumun siyasetten, dev-
letten, yönetimden talepleri tam olarak 
karşılanabilmiş olsun. 
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Demokrasimizi geliştirmek, ülkemize hak 
ettiği hizmetleri sunabilmek, kalkınma rü-
yasını gerçekleştirmek siyaseten güçlü bir 
irade gerektiriyor. Türkiye, bu güçlü irade-
ye AK Parti adını vermiştir. Milletin umut-
larını tazeleyen, gücünü yeniden toplayan 
AK Parti, milletin emanetini temsilde hiç-
bir zaman zaaf göstermeyecektir. Temel 
ilkelerimizi, ülkemiz için yaptıklarımızı 
teşkilatlarımız eliyle bütün ülkeye mal et-
mek için bütün yol arkadaşlarıma önemli 
sorumluluklar düşüyor. Zira, hiçbir ayırım 
yapmadan tüm vatandaşlarımıza hizmet 
etmek, hepsine aynı yakınlıkta durmak 
AK Parti siyasetinin en temel siyasi mis-
yonudur. Türkiye sorumluluğunu her an 
hisseden, her an gereğini yapan bütün AK 
Parti teşkilatımızı, bütün mensuplarımızı 
sevgiyle, saygıyla selamlarım. 
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Başbakan Erdoğan, partisinin il başkan-
ları toplantısında yaptığı konuşmada, 3 
yıllık iktidarlarını değerlendiriyordu. AK 
Parti’nin 3 yılda neler yaptığını partilile-
rin, herkese anlatması gerektiğini ifade 
eden Erdoğan, bunun, ‘‘medya anlatır’’ 
diye beklenmemesi gerektiğini söylü-
yor, ‘‘Medya bunu anlatmayacak, tam 
aksini yapacak. Tıpkı küresel sermayeyi 

Türkiye’ye getirirken ‘bunlar buraya niçin 
geliyor’ dedikleri gibi...’’ diyordu. ‘‘Aka ak, 
karaya kara’’ diyen bir siyaset anlayışını, 
Türkiye’ye getirdiklerini kaydeden Erdo-
ğan, şöyle konuşuyordu:

‘‘Sizden özellikle bir şey istiyorum: Hiçbir 
kademede, ayrımcılığa asla tenezzül et-
meyin, asla popülizme, günü kurtarmaya 

AK Parti Il Başkanları 
Toplantısı 

Ankara | 20 Kasım 2005 
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dönük bir siyaset üzerinde olmayınız. Kar-
deşlik ve dayanışma ruhunu zedeleyebile-
cek hiçbir davranışa müsaade etmeyiniz 
ve sizler de içinde olmayınız. Sizlerden 
ricam, bu onur tablosunun karamsar bir 
tabloya dönüşmemesi için usule, hukuka 
uygun olmayan, AK Parti’ye yakışmayan 
tutum ve davranışlardan mutlaka uzak 
durmanızdır. AK Parti aidiyeti taşımak, 
bu kimliğe sahip olmak, yüreğinde en üst 
düzeyde ülke sorumluluğu hissetmek ve 
bunun gereğini yerine getirmekle müm-
kündür. Yaptıklarımızla asla yetinmeyece-
ğiz. Her zaman daha büyük sorumlulukla-
ra talip olacağız. Unutmayın ki, bizler fani 
olduğumuzu bir an bile aklımızdan, gönlü-
müzden çıkarmayan bir anlayışın mensup-
larıyız. Hesap verebilirlik duygusu, hayat 
anlayışımızın esasını teşkil etmektedir. Bu 
yüzden gurura kapılmamak, yaptıklarımı-
zı yeterli görmemek zorundayız. Sorum-
luluğumuz, son nefesimize kadar devam 
edecektir. Bizler unutamayalım ki, sorum-
luluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz.’’

AK Parti teşkilatlarının, belediyelerinin 
daha büyük başarılara imza atması için bü-
tün parti organlarının daha büyük bir elbir-
liği içinde olmasının şart olduğuna dikkati 
çeken Erdoğan, şöyle konuşuyordu:

‘‘Belediyelerimiz de, il başkanlıklarımız da, 
diğer kuruluşlarımız da sahip olduğumuz 
gücün, kişisel amaçlara tahvil edilmesinin 
önüne geçmesi için özellikle el birliğine ve 
güç birliğine ihtiyacımız vardır. Ülkemizin 
birlik ve düzeni üzerinde yeni oyunların 
oynanmak istendiği günümüzde, bu birlik 
tablosunu daha da güçlendirmeye, kardeş-

lik duygusunu daha da yüceltmeye her 
zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız 
vardır. Biz bir bölgenin, kabilenin, bir 
toplumsal zümrenin, bir sınıfın siyasetini 
yapmıyoruz. Biz, milletimizin bütün fert-
leriyle aynı mesafede aynı kader birliği 
içindeyiz. Bizim farkımız bu. Biz kendi ka-
derimizi, milletimizin, ülkemizin vatanı-
mızın kaderinden ayrı olarak ele almadık, 
almıyoruz ve almayacağız. Bizler milletin 
birer unsuru, birer parçasıyız. Milletin biz-
den talebi adalettir, kalkınmadır.’’ 

Temsil ettikleri gücün, milletin olduğunu 
vurgulayan Erdoğan, ‘‘İddiamızı, aşkımızı 
sevdamızı karşılıksız bırakmayan Allah’a 
şükürler olsun ki, bu birlik ruhuyla ül-
kemiz üzerinde dolanan o kara bulutlar 
dağıldı ve ülkemizin milletimizin bahtı 
açıldı’’ diyordu.

Zaman zaman ‘‘puslu’’ durumların oluş-
turulmak istendiğini, ancak bunlara prim 
vermediklerini söyleyen Erdoğan, kendi 
güçlerini, ülkenin gücünün üzerine çıkar-
ma gibi bir anlayış ve siyaset tarzlarının 
olmadığını kaydediyordu. Türkiye’nin, 
itibarlı ülkeler arasında hak ettiği yöne 
doğru ilerlediğini belirten Erdoğan, 
Türkiye’nin artık, gündem belirleyen ül-
keler arasında yerini aldığını bildiriyordu. 
Erdoğan, başarının her zaman millete ait 
olduğunu unutmayacaklarını, ayaklarının 
yerden hiçbir zaman kesilmeyeceğini ifade 
ederek, teşkilat mensuplarına bunu öğüt-
lüyordu. Başbakan Erdoğan, ‘‘Tevazumuz, 
inşallah bizi milletimiz nezdinde daha da 
yükseltecektir. Bize gurur kibir yakışmaz, 
bize tevazu yakışır’’ diyordu.
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Değerli milletvekilleri… değerli arkadaşlar…

Son zamanlarda ülkemiz gelişme ve kal-
kınma yolunda büyük atılımlar, dev ham-
leler yaşıyor. Ne mutlu bizlere ki, bunu 
hayatın her alanında görmeye, neticelerini 
almaya başladık. 3 yıl içinde Türkiye’yi 
bir fırsatlar ülkesi haline getirdik. Bunu 
her şeyden önce sağladığımız güven ve 

istikrar ortamı sayesinde başardık. Güven 
ve istikrarı, barış ve huzuru sağlayamamış 
olsaydık bunların hiçbiri mümkün olmaz-
dı. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkar-
mamalıyız.

Türkiye, tek tek bütün vatandaşlarının hu-
zur ve refahı için, çocuklarımızın ortak ge-
leceği için bu ortamı muhafaza etmeye ek-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 22 Kasım 2005 
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mek kadar, su kadar muhtaçtır. Ne yazık ki 
bunu istemeyenler de var. Millet olarak ba-
şarılarımıza sevinemeyenler de var. İçeride 
de var, dışarıda da var. Dün de vardı, bugün 
de var. Hakkari ilimizin Şemdinli ve Yükse-
kova ilçelerinde yaşanan olaylar bunu bir 
kez daha ortaya koymuş bulunuyor. 

Şemdinli’de yaşanan üzücü hadiseleri 
daha ilk gününden itibaren büyük bir dik-
katle, yakından takip ediyoruz. Olayların 
aydınlatılması, sorumlularının mutlaka 
ortaya çıkarılması için gerekli irade ve 
kararlılığı daha ilk günden gösterdik, gös-
teriyoruz. Bildiğiniz gibi dün bölgedeydik. 
Bakan ve milletvekili arkadaşlarımızla 
önce Van’a, oradan olayların başladığı 
Şemdinli’ye, ardından da Yüksekova ve 
Hakkari merkeze gittik.

Yaptığımız incelemelerin yanı sıra, sivil 
toplum örgütleriyle, belediye başkanlarıy-
la, kamu yöneticileriyle, köy ve mahalle 
muhtarlarıyla, halkımızla biraraya gelerek 
kucaklaştık, istişareler yaptık, onların 
söyleyeceklerini dinledik. Söylenmesi 
gerekenleri oradaki vatandaşlarımızla 
kardeşlerimizle konuştuk, paylaştık. Bu, 
bir duyarlılığın ifadesidir. Biz, milleti-
mizin sesine sağır bir iktidar olmadık, 
olmayacağız. 780 bin kilometre karesiyle 
Türkiye’nin her bir köşesi bize aynı uzak-
lıktadır. 73 milyon evladıyla milletimizin 
her bir ferdi bize aynı yakınlıktadır. 

İşte bunun için oradaydık. Dedik ki, Şem-
dinli’deki vatandaşlarımızın derdi, bizim 
derdimizdir. Onların meselesi, bizim me-
selemizdir. Onların acısı bizim acımızdır. 

Orada ifade ettiğim bir hususu bu kürsü-
den bir kez daha vurgulamak istiyorum: 
Nereden, kimden gelirse gelsin, hiçbir 
tahrik ve provokasyon bu ülkenin dirliği-
ni, düzenini, vatandaşlarımızın huzurunu 
bozmaya muktedir olamayacaktır. Puslu 
havalardan kendilerine rol çıkarmak is-
teyen hiç kimse, bu ülkede zaaf alanları 
oluşturarak, huzur ortamını kundaklaya-
rak hiçbir yere varamayacaktır. Adalet ve 
kalkınma yolunda emin adımlarla ilerle-
yen ülkemizde devlet-toplum ilişkilerini 
zedelemek, yaralamak isteyen kimse mu-
radına eremeyecektir. Her kim, bu milletin 
huzuruna kastederse bu ihanet mutlaka 
onun boynuna dolanacaktır. 

Hükümet olarak terörle, şiddetle, hukuk-
suzlukla mücadelede hiçbir zaman zaaf 
göstermedik, göstermeyeceğiz. Bildiğiniz 
gibi 3 Kasım seçimlerine giderken seçim 
startını Hakkari’de vermiştik. Yani biz, 
Hakkari’den yola çıkarak Türkiye ile ku-
caklaştık. Dün, İçişleri, Adalet Bakanı ve 
milletvekillerimizle Hakkari ziyaretimizde 
bir kez daha halkımızın temel talebinin 
adalet ve kalkınma olduğunu gördük. El-
bette oradaki maddi ve manevi yaraları sa-
racağız. Elbette adaletin tecellisi, faillerin 
bulunması için ihmale mahal bırakmaya-
cağız. Vatandaşlarımızın emniyet ve huzur 
içinde olmaları için yapılması gereken her 
şeyi yapacağız. 

Değerli arkadaşlarım…

Biz, ülkemiz adına her başarıyı, her olumlu 
gelişmeyi bu vatanın bütün çocukları için 
sevinçle karşılıyoruz. Gecemizi gündüzü-
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müze kattığımız her adımı, aldığımız her 
mesafeyi Şemdinli’den Keşan’a, Ergani’den 
Durusu’ya bu ülkenin insanlarının yüzü 
gülsün diye atıyoruz. Biz, ülkenin her karış 
toprağı için, her vatandaşımız için adaletin 
tecellisini istiyoruz. Bunu soyut, içi dol-
durulmamış sloganlarla değil, baştanbaşa 
ülkemizin yüzünü güldürerek gösterme 
derdindeyiz. Sorumluluğumuzun idrakin-
deyiz, hukuk ve adaletin ertelenmeyeceği-
ni biliyoruz. 

Herkes bilmelidir ki; Türkiye’de uzun yıl-
lar tezgahlanan oyunlar bozulacaktır. Bu-
nun için herkes, siyasi partilerimiz başta 
olmak üzere herkes, iyi niyetini ortaya koy-
malıdır. Herkese çağrımız aynıdır. Gelin, 
artık Türkiye’nin sevinçlerine, başarıları-
na ortak olun. Yara kaşıyarak, kapanmış 
yaraları kanatarak hiç kimse hiçbir şey 
elde edemez. Terörün, şiddetin kaynağı-
nı kurutmak için öfkeyle değil, sevgiyle, 
şefkatle kucaklaşmak gerekir. Gelin bunu 
bir an olsun unutmayalım. Kin ve nefreti 
ortadan kaldıralım. Daha fazla acıya, daha 
fazla gözyaşına ihtiyacımız yok. Daha fazla 
zaman kaybına da ihtiyacımız yok.

D ü n  Ş e m d i n l i ’ d e ,  Yü k s e k o v a ’ d a , 
Hakkari’de söyledim. Bugün millet iradesi-
nin tecelligahı olan bu yüce meclisin çatısı 
altında bir kez daha söylüyorum. Kimse 
hukuk dışı yollara tevessül etmesin. Kimse 
yanlış ve yasadışı yollardan hak aramaya 
kalkışmasın. O devirler kapanmıştır. O ka-
ranlık günler artık geride kalmıştır. Hukuk 
içinde, demokrasi içinde, özgürlükler ve 
sorumluluklar bilinci içinde halledileme-
yecek meselemiz yoktur, olamaz. Onun 

için diyorum ki, gelin sükunetle, aklı se-
limle, itidalle meselelerimizin çözümüne 
katkıda bulunalım. Tahriklere, provokas-
yonlara iltifat etmeyelim. Ancak buna ina-
nır, böyle davranırsak hiçbir şey karanlıkta 
kalmayacaktır.

Değerli arkadaşlar, 

Yola çıktığımız günden bu yana hep aynı 
şeyi söyledik. 3 yıllık iktidarımızda hep bu-
nun gereğini yerine getirmeye çalıştık. De-
dik ki, hukuk devletinde, hukuktan muaf, 
hukuktan müstağni hiçbir bir alan yoktur. 
Hukuk devletinin karanlık odaları yoktur. 
Siyaseti millete hizmet aracı bilenler, bu 
sisli havaları daha da bulandırmak yerine 
aklın ortak yoluna hizmet edenlerdir. Do-
layısıyla, varsa düşüncelerini sorumluluk 
duygusuyla beyan ederler. Siyaset, akıldır, 
basirettir, geleceği görmektir. Muhalefet 
etmek de ezberini bozmayı, akıl yürütmeyi 
gerektirir. Kimse, hükümete muhalefet 
edeyim derken Türkiye’ye muhalefet et-
memelidir; böyle vahim bir yanlışın içine 
düşmemelidir. 

Değerli arkadaşlarım… 

Biz, AK Parti iktidarı olarak Türkiye’nin 
meselelerine samimiyetle eğiliyoruz. Ül-
kenin, halkın bir tek meselesini erteleme, 
görmezlikten gelme, üstünü örtme yoluna 
gitmiyoruz. Türkiye’nin yıllarca ertelen-
miş meseleleri olduğunu, bunları aşmak 
için sağlam bir siyasi irade ortaya koydu-
ğumuzu bütün halkımız görüyor. Bu sağ-
lam iradeyi sekteye uğratma çabalarının 
hepsi beyhude çabalar olarak kalacaktır. 
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Devlet - toplum ilişkilerini her şeyden çok 
önemsiyor, bütün çabamızı bu hedefte 
yoğunlaştırıyoruz. Onun için diyoruz ki, 
milletle devletin arasına girmeye kalkışan-
lar karşılarında bizi bulacaklardır. Bundan 
kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Ben, hiçbir vatandaşımın aklıselimin yo-
lundan ayrılacağına, maşeri vicdandan 
kopacağına ihtimal vermek istemiyorum. 
Yolunu şaşıran istisnalar her toplumda 
olabileceği gibi bizim ülkemizde de olabi-
lir. Devlet zaten bunun için vardır. Bütün 
vatandaşların can ve mal emniyeti hukuk 
devletinin güvencesi altındadır. Bütün 
vatandaşlarım şundan emin olsunlar ki; 
sapkınlar, hukuksuz alanlara kayanlar bu 
ülkenin maşeri vicdanını teslim alamazlar. 
Bunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşlığı 73 milyon için sigortadır, hepimize 
yeter bir güvencedir. Bizi, Lazı Kürdü Tür-
kü Çerkeziyle, Doğulusu Batılısı Kuzeylisi 
Güneylisiyle, inananı inanmayanıyla bir-
leştiren, bir arada tutan üst kimliğimizdir. 
Bu ülke, bu ülkede yaşayan vatandaşları-
mızın ortak varlığıdır. 

Bu ülkeye ne kadar sahip çıkıyoruz, bu 
ülkeye ne katıyoruz, bu ülkenin birliğine, 
bütünlüğüne, ortak değerlerine, asırlar 
boyunca gür bir ırmak gibi aynı yataktan 
akmış tarihine ne kadar sadakatle bağlıyız, 
işte Türkiye’nin geleceğini belirleyecek 
olan budur. Bir uçtan bir uca mutlu ve 
müreffeh bir Türkiye idealine bu ülkenin 
her bir ferdini inandırmak boynumuzun 
borcudur. Türkiye’yi yönetme sorumlulu-
ğunu üstlenen herkesin bu anlayışta olma-
sı gerekir.

Üzülerek ifade ediyorum, bu görev bu 
zamana kadar ihmal edilmiş, bu ülkenin 
ayaklarını sağlam tutacak denge zaafa uğ-
ratılmıştır. Bu dengeyi yeniden kurmamız, 
bu ülkenin bütün insanlarını aynı idealde, 
aynı heyecanda buluşturmamız lazım. İna-
nıyorum ki, Türkiye’ye yapabileceğimiz 
en büyük hizmetlerden biri de budur. Şe-
hirleri şehirlerden, bölgeleri bölgelerden, 
insanları birbirinden ayıran, ayrı gören, 
farklı gören anlayışların artık geride bı-
rakılması şarttır. Bölgeler arasında gelir 
dağılımı bakımından uçurumlar varken, 
sağlıkta, eğitimde, kalkınmada, alt yapı 
ve üst yapı yatırımlarında bölgeler arası 
makas bu kadar açıkken nasıl bir ortak 
gelecek idealinden söz edeceğiz?

Devlet bugüne kadar eksik bıraktığı her 
şeyi tamamlamadan, şefkat elini Türkiye 
topraklarının her bir karışına aynı şevkle 
uzatmadan alabileceğimiz çok fazla me-
safe yoktur. Bu ülkenin her köşesi aynı 
şekilde aydınlık oluncaya kadar çalışmak 
çabalamak mecburiyetindeyiz. Bunu sa-
dece ekonomik bir zorunluluk olduğu için 
değil, sadece siyasi bir gereklilik olduğu 
için değil, bu ülkeye asırlar boyunca ren-
gini, ahengini veren kardeşlik hukukunun 
yeniden tesisi için yapacağız.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin kanayan yaraları, dinmeyen 
sancıları olduğu doğrudur. Bu problemleri 
görmezden gelmek bu ülkeye ihanettir. 
Vicdanımızın, ahlakımızın, sahip oldu-
ğumuz medeniyet değerlerinin bir gereği 
olarak tek bir insanımızın bile gönlünü 
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yaralasa, biz o derdin devasını, o yaranın 
merhemini, o problemin çözümünü ara-
mak, bulmak durumundayız. Geçmişte bu 
başarılamamıştır; bu problemleri görmez-
den gelen, bu meselelere sağır kalmayı ter-
cih eden ve günü kurtarmakla iştigal eden 
anlayışlar bugünkü karmaşık tablonun 
sorumlularıdır.

Türkiye’nin her alanda değişimi yaşadığı, 
kendini yenilediği, insanlarımızın gözünü 
yeniden geleceğe çevirdiği böyle bir dö-
nemde, gözümüzü kulağımızı bu memle-
ket gerçeklerine kapatamayız. Nerede bir 
problem varsa devlet bütün samimiyetiyle 
orada olmak, o problemleri çözme irade-
sini göstermekle yükümlüdür, bu yüküm-
lülüklerinden de kaçamaz. Suyu bulandır-
mak, Türkiye’nin hızını kesmek, değişim 
iradesini sekteye uğratmak isteyenlere 
rağmen, bu iradeyi dimdik ayakta tutmak 
durumundayız.

Yıllar yılı bu ülkenin insanları kafalarında 
soru işaretleriyle yaşamaya mahkum edil-
di. Toplumsal hayatın içinde karartılmış 
bölgeler, toplum huzurunu emen kara 
delikler vardı. Biz diyoruz ki, Türkiye bu 
soru işaretleriyle geleceğini kazanamaz. 
Bu ülkeyi seven herkes, bu ülkeyi kam-
burlarından, ağırlıklarından, yüklerinden 
kurtarmayı görevi saymalıdır. Kimse ger-
çeklerin üstünü örterek bu ülkeye iyilik 
yaptığını zannetmemelidir. Adalet, her 
vatandaşımızın en temel güvencesi olarak 
işletilmek durumundadır. Her suç adale-
tin terazisinde aynı titizlikle tartılmalı, her 
ceza vicdanlarda karşılığını bulmalıdır. 
Toplumsal hayatı gölge oyunlarından, 

kara deliklerden, soru işaretlerinden 
arındırmadan, vicdanları rahatlatmadan 
Türkiye’yi üzerinde yükseleceği sağlam bir 
zemine kavuşturamayız.

Buradan sizlerin aracılığınızla toplumu-
muzun bütün kesimlerini, siyasi toplu-
mun bütün unsurlarını, aydınlarımızı, 
medyamızı, sivil toplum kuruluşlarımızı 
bu ortak bilinç çerçevesinde hareket etme-
ye, bu arınma sürecine destek olmaya çağı-
rıyorum. Çünkü aydınlatmaya çalıştığımız 
yol, Türkiye’nin gelecek güzergahıdır.

Değerli arkadaşlar…

Bizim gördüğümüz tek bir rüya vardır; bu 
rüya, Büyük Türkiye rüyasıdır. Türkiye’nin 
düşlerini, rüyalarını bir bir gerçekleşti-
riyoruz. Geçtiğimiz günlerde ülkemizin 
bağımsızlık mücadelesinin en önemli 
merkezlerinden bir olan Samsun’da, “Mavi 
Düş” olarak adlandırılan Mavi Akım proje-
sini hayata geçirdik. Mavi Akım projesi, 15 
yıldan beri devam eden bir düştü. Büyük 
bir cesaret, kararlılık, azim göstererek bu 
düşü de gerçekleştirdik. Petrol kuyuların-
dan yoksun Türkiye’yi, dünyanın en önem-
li enerji koridoru haline getiriyoruz.

Türkiye artık bir krizler ülkesi değil, fır-
satlar ve imkanlar ülkesi oluyor. Türkiye 
artık ikinci el fikirlerin, projelerin ülkesi 
değil, özgün, orijinal projelerin, yatırımla-
rın ülkesi oldu. Mavi Akım bu projelerden 
birisi olup, Türkiye’ye çok büyük fırsatlar 
ve imkanlar sunacaktır. Mavi Akım Rusya, 
Türkiye ve İtalya arasındaki işbirliği zinci-
rinin önemli bir halkası olacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım… 

Bakınız, İtalya Başbakanı’ndan sonra 
şimdi de İtalya Cumhurbaşkanı ülkemizi 
ziyaret ediyor. İtalya Cumhurbaşkanı ile 
birlikte 790 İtalyan şirketinin temsilcisi de 
ülkemizde yatırım imkanlarını incelemek 
üzere Türkiye’ye geliyor. Yakın bir zaman-
da, doğalgaz dağıtım ağı kurmak ve başka 
alanlarda yatırım yapmak üzere Rus şir-
ketleri de gelecek. Türkiye, yıllardır özlem 
duyduğu saygıya, itibara kavuşmuştur. 

Türkiye, artık çok önemli bir cazibe ülkesi-
dir. Zira, Türkiye artık güven ve istikrar ül-
kesidir. Dünyanın en büyük ülkelerinin, en 
büyük firmalarının gözünü çevirdiği bir 
ülkedir. Türkiye, kargaşaların, çatışmala-
rın, siyasi belirsizliklerin adresi olmaktan 
çıktığı içindir ki, uluslar arası münasebet-
lerimizde hemen sonuç alıyoruz. Bakın, 
Körfez ülkelerine yaptığımız çıkartma-
ların ardından Ortadoğu sermayesinin 
yönünü Türkiye’ye çevirdik. Kuveyt’e, 
Katar’a, Bahreyn’e, Dubai’ye, Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne yaptığımız ziyaretlerin 
meyvelerini toplamaya başladık. Daha biz 
bu ziyaretlerin gerekçelerini konuşurken 
bizim ziyaretlerimizin hemen ardından 
muhataplarımız ülkemize gelerek hangi 
alanlarda yatırım yapacaklarını belirleme 
çalışmalarına çoktan başladılar bile. 

Değerli arkadaşlarım, 

Dün Hakkari’den geldik ve gelir gelmez 
Avrupa’nın ekonomik devlerinden oluşan 
Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masa top-
lantısına ev sahipliği yaptık. Bu toplantı-

ya, dünyanın en büyük 30 şirketi katıldı. 
Az önce de bahsettiğim gibi, yarın sabah 
İtalya’dan gelecek yüzlerce işadamıyla 
kahvaltıda buluşarak, ülkemizin imkan-
larını, kaynaklarını konuşacağız. Allah’a 
şükürler olsun ki, milletimiz bugünleri de 
gördü. 

Sözlerime son vermeden önce yeri gelmiş-
ken bir hususa daha dikkatlerinizi çekmek 
isterim. Sık sık konuşuluyor, duyuyorum. 
Başbakan neden bu kadar aktif, neden bu 
kadar çok yurtdışına çıkıyor diyorlar. İşte 
bunun için çıkıyoruz. Türkiye’yi kalkındır-
mak için çıkıyoruz. Türkiye’yi ayağa kal-
dırmak için çıkıyoruz. Türkiye’nin önünü 
açmak, Türkiye’nin ufkunu genişletmek 
için dolaşıyoruz. Evet, her şey Türkiye için.
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Değerli arkadaşlar… sevgili misafirlerimiz… 
medyamızın değerli temsilcileri… Hepinizi 
en içten duygularımla selamlıyorum.

Türkiye, son üç yıl içinde her alanda ol-
duğu gibi ekonomik alanda elde ettiği 
kazanımları da yavaş yavaş kalıcı hale ge-
tirmeye başlamıştır. Bugün önümüzdeki 
tablo Türkiye’nin istikrarı yakaladığını, bu 

istikrarla çok daha ileri hedefleri yakalama 
gücüne, enerjisine, iradesine kavuştuğunu 
gösteriyor. Bu ülke, bundan üç yıl önce 
nasıl bir kriz ortamında yaşadığını, nasıl 
bir karanlığa doğru sürüklendiğini de, o 
noktadan bugünlere nasıl geldiğini de asla 
unutmamalıdır. Neden unutmamalıdır? 
Bir daha aynı girdaplara sürüklenmemek 
için… Son üç yılda adım adım ilerlediği-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 29 Kasım 2005 
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miz yol, Türkiye’nin mutlu ve müreffeh 
geleceğinin temeli olacaktır.

Değerli arkadaşlar...

Tekrar olacak ama Türkiye’nin nereden 
nereye geldiğini görmek ve geçmişi unut-
mamak için bir kez daha bazı bilgileri 
birlikte gözden geçirmemizde sayısız fay-
da var. Bildiğiniz gibi hükümetimiz döne-
minde enflasyonun düşürülmesinde tarihi 
başarılar elde edilmiş ve otuz yılı aşkın bir 
süreden sonra tek haneli oranlar yakalan-
mıştır. Ekim ayı itibariyle yıllık enflasyon 
TÜFE’de yüzde 7.5’in, ÜFE’de ise yüzde 
3’ün altına inmiştir.

Ekonomimizdeki verimlilik artışına da-
yanan ve özel sektör öncülüğünde ger-
çekleşen büyüme trendi 2005 yılında da 
aynen devam ediyor. Son üç yılın büyüme 
ortalaması yüzde 7, üç yıllık toplam büyü-
me yüzde 21 olmuştur. Ekonomimiz uzun 
yıllardan sonra ilk kez 14 çeyrek üst üste 
büyüyerek bir rekora daha imza atmıştır. 
2005 yılının geri kalan dönemlerinde ve 
2006-2007 yıllarında da bu trendin öngö-
rülerimiz çerçevesinde devam edeceği ve 
sürdürülebilir büyüme ortamının kalıcı 
hale getirileceğinden kimsenin endişesi 
olmamalıdır. 

Ekonomimizde son üç yıldır gözlemlenen 
yüksek büyüme istihdama da yansımaya 
başlamıştır. İstihdamdaki artış işsizlik 
oranlarında da etkisini göstermeye baş-
lamıştır. 2003 yılının ikinci döneminde 
yüzde 10 olan işsizlik oranı 2005 yılının 
aynı döneminde yüzde 9.2’ye, Haziran ve 

Temmuz 2005 dönemlerinde ise yüzde 
9.1’e gerilemiştir. 2002 yılında yüzde 62.7 
seviyesinde olan YTL cinsi iskontolu dev-
let iç borçlanma senetlerinin ortalama bi-
leşik faiz oranları, 2005 yılının on bir aylık 
döneminde yüzde 16.5’e düşmüştür. Aynı 
dönemde toplam nakit borçlanmanın or-
talama vadesi ise yaklaşık 9 aydan 27 aya 
çıkmıştır. 2005 Kasım ayında ise ortalama 
bileşik faiz yüzde 14.1, ortalama vade ise 
22.2 ay olarak gerçekleşmiştir. İkincil piya-
sada faiz oranı ise yüzde 13.85 ile son za-
manların en düşük seviyesine gerilemiştir.

Kamu borç stokunun makroekonomik 
istikrar açısından kırılganlık oluşturmaya-
cak seviyelere çekilmesi temel öncelikleri-
miz arasında yer almaya devam etmektedir. 
2002 yılında yüzde 79 civarında olan kamu 
net borç stokunun GSMH’ya oranı, 2004 
yılı sonunda yüzde 63.5’e indirilmiştir. Bu 
yıldan itibaren söz konusu oranın yüzde 
60 seviyesinin altında gerçekleşmesini 
bekliyoruz. Borçlanma alanında elde edilen 
başarılar bütçeye faiz yükünün azalması 
şeklinde yansımaktadır. 2001 yılında topla-
nan vergilerin tamamı faiz ödemelerine yet-
mezken, iktidarımız döneminde bu konuda 
da sürekli bir iyileşme sağlanmıştır. 

2005 yılının ilk on ayı itibariyle faiz öde-
melerinin vergi gelirlerine oranı yüzde 
40.1 düzeyinde gerçekleşmiştir. Yıl sonu 
itibariyle oranın bu düzeylerde gerçekleş-
mesi öngörülmektedir. Bu şekilde tasarruf 
edilen kaynaklar kamu çalışanları, emekli-
ler ve çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm 
vatandaşlarımızın refahını artıracak har-
camalara kaydırılmaktadır.
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Değerli milletvekilleri…

Bu gelişmelere paralel olarak vergi sistemi-
nin yapılandırılması belirli bir strateji çer-
çevesinde devam etmektedir. Bu çerçevede 
son üç yıl içerisinde önemli bir mesafe 
kaydetmiş bulunuyoruz. Ancak, özellikle 
vergi sisteminin basitleştirilmesi için önü-
müzde atılması gereken önemli adımlar 
bulunmaktadır. Atılması gereken ve yakın 
gelecekte gündeme gelerek tartışmaya açı-
lacak konulara geçmeden önce, bugüne ka-
dar belirli bir strateji çerçevesinde yapmış 
olduklarımızı kısaca özetlemek istiyorum. 

Sistemin önünün açılmasına yönelik ola-
rak, ilk aşamada ekonomide önemli bir 
güvensizlik kaynağı olarak varlığını sür-
düren ve kamuoyunda “nereden buldun” 
olarak bilinen uygulama yürürlükten kal-
dırılmıştır. Böylece yurt dışına para çıkışı-
na yol açan veya kaynakların ekonomiye 
dönmesini engelleyen bu uygulama sona 
erdirilmiştir. Bunu takiben Vergi Barışı 
Kanunu ile çok önemli bir adım daha atıl-
mıştır. Bu kanunla ekonomide bir uzlaşma 
ortamı tesis edilmiş, yaşanan kriz şartla-
rının mükellefler üzerindeki tahribatı ha-
fifletilmiş, sayıları on binlerle ifade edilen 
ihtilaflı dosyanın azaltılması sağlanmıştır. 
Ayrıca Vergi Barışı Kanunu ile kamunun 
finansmanında kullanılmak üzere, buraya 
dikkatinizi çekmek istiyorum, 4.7 katril-
yon liralık ilave bir kaynak kazanılmıştır. 

Ekonomideki güven ve istikrar ortamı 
tesis edildikten sonra, yapısal dönüşüm 
ile ilgili köklü değişiklik çalışmalarına 
da başlanmıştır. Bu çalışmalar bir takım 

ilkeler çerçevesinde yürütülmektedir. 
Öncelikle vergi mevzuatının vatandaşlar 
tarafından anlaşılır ve basit bir şekilde uy-
gulanabiliyor olmasını esas alıyoruz. Vergi 
sisteminin yatırımcıların gelecek planla-
ması yapabilmelerine izin verecek şekilde 
istikrarlı ve öngörülebilir olmasına dikkat 
ediyoruz. Diğer taraftan vergi uygulamala-
rının ekonominin önünü tıkamamasına da 
dikkat etmemiz gerekiyor.

Değerli milletvekilleri…

Hükümet olarak çağdaş ve etkin bir vergi 
sistemi oluşturmak adına adımlarımızı 
kararlılıkla atıyoruz. Vergi kaybına neden 
olacağı gerekçesiyle daha önce hiçbir 
hükümetin cesaret edemediği enflasyon 
muhasebesine geçme kararını aldık. Geliş-
mişlik seviyesi düşük olan 49 ilimiz için 
yatırım ve istihdam teşvikleri getirdik. 
Yurt dışında yatırım yapan vatandaşları-
mızın bu yatırımlarından elde ettikleri ka-
zançların Türkiye’ye getirilmesi durumun-
da vergiden istisna tutulmasını karara 
bağlayan bir düzenleme yaptık. Teknoloji 
geliştirme bölgelerine ve araştırma geliş-
tirme harcamalarına vergi avantajları ge-
tirdik. Tüm finansal yatırım araçlarından 
sağlanan gelirlerin tek bir oranda vergilen-
dirilmesini sağladık.

Değerli arkadaşlar…

Sizler de yakından izliyorsunuz, geçtiğimiz 
üç yıl içinde vergi oranlarında önemli in-
dirimler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, 
Kurumlar Vergisi oranı % 33’ten % 30’a, 
Gelir Vergisi’nde azami vergi oranı ücretler 
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için % 40’tan % 35’e, diğer gelirler için ise 
% 45’ten % 40’a indirilmiştir. İlk aşamada 
kurum kazançları üzerindeki vergi yükü 
% 65’lerden % 44’e çekilmiştir. Vatanda-
şımızı yakından ilgilendiren temel gıda 
maddeleri, sağlık ve eğitimde önemli KDV 
oran indirimleri yapılmıştır. İlaç, sağlık 
hizmetleri, eğitim hizmetlerinde kullanılan 
araç-gereçler ve daha önce yüksek orandan 
vergiye tabi tutulan bazı temel gıda madde-
leri için KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e 
indirilmiştir. 

Değerli arkadaşlar…

Vergi kanunlarımızın yeni bir bakış açısı ile 
ele alınıp yeniden yazılmasıyla ilgili çalış-
malarımız sürüyor. Bu işe Kurumlar Vergisi 
Kanunu ile başlamış bulunuyoruz. 2004 
yılı için Kurumlar Vergisi kapsamında be-
yanname veren mükelleflerin yaklaşık yüz-
de 60’ı kazanç beyan ederken, yüzde 40’ı 
zarar beyan etmiştir. Kazanç beyan eden 
kurumlardan yüzde 55’i ise, istisna, indirim 
ve stopaj suretiyle ödenen vergilerle geçici 
vergi düştükten sonra ödenecek herhangi 
bir vergi beyan etmemişlerdir.

Mevcut tablo verginin çok büyük bir kıs-
mının çok az sayıda mükellef tarafından 
ödendiği gerçeğini ortaya koymaktadır. 
2004 yılında beyanname üzerinden hesap-
lanan kurumlar vergisi 8.9 milyar YTL’dir; 
bunun 5.2 milyar YTL’si, yani yaklaşık 
yüzde 58’i sadece 100 mükellef tarafından 
beyan edilmiştir. Bu ilk 100 mükellefin 19 
tanesi kamu iktisadi kuruluşudur ve bu 
kuruluşların beyanları üzerinden hesap-
lanan Kurumlar Vergisi 2.8 milyar YTL 

civarındadır. Yani sadece 19 kamu iktisadi 
kuruluşu, toplam verginin yüzde 31’ini be-
yan etmektedir. Beyanname veren mükel-
leflerin sadece binde beşi, toplam Kurum-
lar Vergisi’nin yüzde 82’sini oluşturan 7.4 
milyar YTL beyan etmiştir. Buna karşılık, 
beyanname verenlerin yüzde 46’sına teka-
bül eden yaklaşık 210 bin mükellef vergiye 
tabi matrah beyan etmemiştir.

Bu tablo önemli gerçekleri ortaya çıka-
rıyor. Bu durum, Kurumlar Vergisi’nde 
mükelleflerimizin büyük ölçüde kayıtlı ol-
duklarını; ancak bunların ekonomik akti-
vitelerinin biraz da vergi oranının yüksek 
olmasının etkisiyle büyük ölçüde kayıt dışı 
olarak gerçekleşmekte olduğunu ortaya 
koyuyor. Burada önemli bir vergi kayıp ve 
kaçağı bulunduğunu mutlaka görmemiz 
lazım. Mevcut haliyle Kurumlar Vergisi 
matrahından yapılan indirim ve istisnalar, 
ödenmesi gereken vergi tutarında büyük 
ölçüde aşınmaya neden oluyor.

Değerli arkadaşlar…

Buradan Türkiye’nin kalkınmasını, ilerle-
mesini gaye edinmiş müteşebbislerimize 
bir müjde vermek istiyorum… Müteşebbi-
simizin çevre ülkelerle rekabet şartlarını 
iyileştirmek ve doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarını teşvik amacıyla, yatırım in-
dirimi istisnası uygulamasına son veriyor; 
halen yüzde 30 olarak uygulanmakta olan 
kurumlar vergisi oranını da yüzde 20 
seviyesine çekiyoruz. Ayrıca, gelir vergisi 
mükellef leri için uygulanan tarifede de 
değişikliğe giderek, ücret gelirleri ile diğer 
gelirler için ayrı ayrı uygulanan tarifeyi 
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teke, tarifedeki dilim sayısını da 5’ten 4’e 
indiriyoruz. Yeni tarifede en düşük oran 
yüzde 15, ikinci dilim için oran yüzde 20, 
üçüncü dilim için yüzde 27, en yüksek 
oran ise yüzde 35 olacaktır. Böylece beyan-
name ile beyan edilen gelirler üzerinden 
yüzde 20’den başlayıp, yüzde 40’a kadar 
yükselen 5 dilimli ve artan oranlı tarife ya-
pısı, ücret gelirlerine paralel olacak şekilde 
yüzde 15’ ten başlayıp yüzde 35’te sona 
eren bir yapıya dönüştürülmektedir. 

Bu sayede, hem ücret gelirlerinin tarife 
yapısı dünya uygulamalarına daha uygun 
hale getirilmekte, hem de beyanname veren 
mükellefler için vergi oranındaki bütün 
dilimlere 5 puanlık bir indirim sağlanmak-
tadır. Gelir Vergisi’nde uygulanan en yük-
sek oranının yüzde 35’e, Kurumlar Vergisi 
oranının ise yüzde 20’ye indirilmesiyle bir-
likte: kurum kazançları üzerindeki toplam 
vergi yükü Türk yatırımcılar için yüzde 
44’ten yüzde 34’e, yabancı yatırımcılar için-
se Türkiye’de oluşan vergi yükü bakımın-
dan yüzde 37’den yüzde 28’e inmektedir. 

Değerli arkadaşlarım…

Bu önemli düzenlemeyle birlikte ülkemi-
zin yatırım şartlarını iyileştirmek adına 
çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır. 
Vergi oranlarında yapılan bu indirim, ya-
bancı sermaye yatırımlarını çekebilmesi 
bakımından Türkiye’nin komşusu olan 
ve Avrupa Birliği’ne tam üye olmuş ya da 
olacak ülkelerle rekabet etme kapasitesi-
ni büyük ölçüde artıracaktır. Bu durum 
Türkiye’yi reel yatırımlar için bir cazibe 
merkezi haline getirecek ve ülkemize 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını 
hızlandıracaktır. Yerli yatırımcımızı daha 
fazla yatırım yapmaya, yatırımlarını vergi 
oranı düşük olan komşu ülkelerde yapmak 
yerine Türkiye’de yapmaya sevk edecektir. 

Kurumlar Vergisi’ndeki yatırım istisnası-
nın kaldırılmasıyla birlikte mükelleflerin 
sadece vergi avantajından yararlanabilmek 
için yatırım yapması yerine, yatırımın 
gelecekteki getirisini dikkate alarak daha 
verimli alanlara yönelmesi sağlanacaktır. 
Ayrıca yatırımların ülke geneline dağılarak 
işsizlik sorununun çözümüne hizmet etme-
si, gelir dağılımındaki bölgesel kalkınmışlık 
seviyelerindeki farklılıkların azaltılması 
yolunda da önemli beklentilerimiz vardır.

Yine bu düzenlemeyle, mükelleflerimizin 
vergi oranlarının yüksekliğini gerekçe 
göstererek kayıt dışına yönelmeleri engel-
lenecek ve bu bahane ortadan kalkmış ola-
caktır. Yapılan bu iyileştirmelere rağmen, 
kayıt dışı çalışmaya devam edecek olan 
mükelleflerse hiç kusura bakmasınlar en 
ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bu indi-
rimin aynı zamanda psikolojik bir etkisi 
de olacak ve halihazırda boş beyanname 
veren ya da vergi ödemeyen mükellefleri 
vergi öder hale getirecektir. Böylece daha 
fazla sayıda mükelleften daha fazla mik-
tarda vergi tahsil etme ve vergi tahsilatla-
rında artış sağlama imkanına kavuşacağız.

Bütün bu çalışmalardan muradımız, bu 
ülkenin adaletle kalkınmasının zeminini 
hazırlamaktır. Hem vergi veren müteşeb-
bislerimizin uğradığı haksızlığı ortadan 
kaldırmak, hem de devletin gelirlerini 



373

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-2

arttırmaktır. Bunun için gerekli her türlü 
adımı attık, bundan sonra da kararlılıkla 
atacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. 
Hükümet olarak bu ülke için çalışıp çaba-
layan, buna karşılık bu millete karşı sorum-
luluk duygusuyla hareket ederek vergisini 
ödeyen müteşebbisimizin sonuna kadar 
yanındayız. İnanıyoruz ki bu ülkede yanlış 
giden şeyleri kalıcı biçimde düzeltmenin 
yolu her alanda adaleti tesis etmektir.

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi hafta sonu İspanya’da iki ayrı 
önemli toplantıya katıldık. Birleşmiş Millet-
ler Teşkilatı gözetiminde yapılan Medeni-
yetle İttifakı Yüksek Düzeyli Grup Toplan-
tısı ile Avrupa Birliği ülkeleriyle Akdeniz 
havzası ülkelerinin yegane ortak platformu 
olan EUROMED Zirvesine katıldık. Her iki 
zirvede Türkiye’nin tezlerini en üst düzeyde 
gündeme getirerek dünya barışının sağlan-
ması için işbirliği ve güç birliği imkanlarına 
önemli vurgular yaptık. Türkiye’de henüz 
yeterince ele alınmayan, gereği kadar öne-
mi hissedilmeyen bu girişimler Türkiye’nin 
dünya siyasetinde aldığı belirleyici rolünü 
en üst düzeye çıkaracaktır.

Bugüne kadar hepimiz sürekli ülkemizin 
jeo-stratejik, jeo-politik öneminden dem 
vurduk ama, bu iddianın içini dolduracak 
adımlar atmadık. Jeo-stratejik öneme sa-
hip olan bir ülke iddiasına sahip çıkar ve 
dünya ile konuşur, öneriler getirir, uluslar 
arası denklemde yerini alır, çevresine çit-
ler örmez. İşte biz içeride gücümüzü topar-
larken dışarıda dünyanın gündemini an be 
an izlediğimiz için koşturuyoruz. 

Bakınız İspanya’daki platformlarda nele-
re vurgu yaptık? Dedik ki; Medeniyetler 
ittifakı barış ve istikrar içinde daha iyi 
bir dünya hedefine doğru atılan bir ilk 
adımdır. Şiddet olaylarının küresel bir te-
rör niteliğe bürünmesi ancak, diyalogun 
geliştirilmesi, yani medeniyetler ittifakıyla 
mümkündür dedik. Din ve kültür fark-
lılıklarının birbiriyle kopuk, birbiriyle 
çatışan, birbirini dışlayan unsurlar değil, 
farklılıkların evrensel değerler tablosunu 
zenginleştirdiğini söyledik. Bütün dinlerin 
ve kültürlerin insanlığın mutluluk, huzur 
ve refahına matuf olduğunu, dolayısıyla 
hiçbir din ve kültürün şiddet ve teröre 
gerekçe olamayacağına dikkat çektik. Me-
deniyetler ittifakı projesinin gerçekleşme-
sinde sivil toplum örgütlerinin hayati bir 
rolü olduğuna dikkat çektik.

Keza, EUROMED 10. zirvesinin daha 
aktif  ve daha fonksiyonel olması için 
dönem başkanlıkları yanı sıra daimi bir 
sekretarya kurulmasını önerdik. Ayrıca, 
sürecin Balkan ülkelerine genişletilmesi-
ni önerdik. Terör ve şiddetle mücadelede 
ortak bir irade ortaya konmasının zaru-
retini, terörün dini, ırkı, milliyeti olma-
dığını vurguladık ve dedik ki: “Düşünce 
ve ifade özgürlüğü gerekçesiyle, terör 
odaklarına ve propagandistlerine hoşgö-
rülü davranmak, bu yolda yapılacak en 
büyük yanlıştır. Terör; dehşet duygusu 
uyandırmak amacıyla acımasızlığını en 
ileri boyutta sergilemek durumundadır. 
Terör; asla hoşgörülü davranmaz. Ma-
sum ayrımı yapmaz. Hedefi doğrudan 
insan hayatıdır. 
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Ve yine ısrarla vurgulayarak dedik ki; terör 
propagandistlerinin ifade hürriyeti, suçsuz 
yere katledilen insanların, beşiğinde kurşu-
na dizilen bebeklerin, günahsız öldürülen 
yaşlı insanların hayatından daha değerli, 
daha kutsal, daha üstün olamaz. Bunun ak-
sini savunmak, kendimizi kandırmak olur. 
Teröre prim vermek anlamına gelir. Düşün-
ce, ifade ve basın özgürlüğü, genç ihtiyar, 
kadın erkek demeden masum insanların 
kanını dökerek, dehşet duygusundan rant 
elde etmeye çalışan terör örgütlerinin sığı-
nağı haline getirilemez. 

Terörün patronajındaki propaganda 
odaklarının ifade hürriyetini savunanlar, 
kurşuna dizilen insanların yaşama hürri-
yetine, hayat hakkına sırt çevirdiklerini 
unutmamalıdırlar! Biz terörün gerçek 
yüzünü gördük. Acımasızca kurşunlanmış 
bebeklerin, hunharca öldürülmüş masum 
insanların acısını bütün yakıcılığıyla yü-
reğimizde hissettik, hala da hissediyoruz. 
Orada ifade ettiğim bir hususu bu bir kez 
daha ifade edecek olursam. Bu acı tecrübe-
nin ışığında, bir kez daha söylemek isterim 
ki; terör ve destekçilerine gösterilecek en 
küçük müsamaha, çok sayıda masum insa-
nın hayatına mal olacak vahim bir hatadır!

Orada Türkiye ve İspanya’nın Medeniyet-
ler ittifakı projesinde iki öncü ülke olma-
larının sembolik özel bir önemi olduğunu 
vurgulayan İspanya Başbakanı dostum 
Zapatero ile Kıbrıs sorunu başta olmak 
üzere son derece anlamlı ve faydalı görüş-
meler yaptık. Evet, Türkiye artık sadece 
jeo-stratejik önemiyle övünen bir ülke de-
ğil, önemini, gücünü, potansiyelini dünya 

ile paylaşan, fikir üreten, ortak çözüme 
muhataplarını zorlayan bir ülke olarak dış 
politikada var oluyor.

Artık dünyanın hiçbir merkezi Türkiye’ye 
uzak değil. Bunu sadece biz değil ihracat 
yapan, dünyanın her yerinde yeni yatırım 
kapıları açan iş alemimiz görüyor, biliyor. 
Keza, Türkiye güç ve itibar kazandıkça 
dünyanın hiçbir ülkesinin uzak olmadı-
ğını ülkemizi bir cazibe merkezi olarak 
gören yatırımcılar da görüyor, biliyor. 
Öyle olmasaydı, daha geçen hafta İtalya 
Cumhurbaşkanı 600 işadamıyla birlikte 
Türkiye’ye gelmezdi. Türkiye, gücüne güç 
katmasaydı, yine geçen hafta İSEDAK top-
lantısı İstanbul’da yapılmazdı. 

Türkiye’nin ufkunu açmak, bu ufka ok-
yanuslar aşırmak için önümüzdeki hafta 
yine fiziken uzak bir coğrafyaya uzanıyo-
ruz. İnşallah, güneşin yeryüzüne ilk doğ-
duğu yere Yeni Zelanda’ya ve Avustralya’ya 
gidiyoruz. Bu ziyaretlerimizi vaktiyle birer 
seyahatmiş gibi göstermeye çalışanlar 
artık ne yaptığımızı gördüler. Ama hala, 
öyle düşünen az sayıda içe kapanmacı 
olduğunu görüyorum. Türkiye dünya ile 
bütünleştikçe, ufkunu genişlettikçe inanı-
yorum ki, onlar da mahcup olacaklar. Çün-
kü biz, bir gün Barcelona’da, Mallorca’da 
isek öbür gün Samsun’da, Denizli’de, 
Hakkari’deyiz. Geçen hafta Mavi Akım’la 
Karadeniz ülkeleri arasındaki işbirliği ve 
barışın temelleri attık. Bu hafta ise Akde-
niz ülkelerinin temellerini attık. Her yere 
yüzümüzün akıyla gidiyoruz. Yüzümüz 
ebediyen ak olsun diyor, hepinize sevgile-
rimi, saygılarımı sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan AK Parti Merkez Karar 
Yürütme Kurulu Toplantısı için parti genel 
merkezine gelişinde bir gazetecinin, ‘‘Te-
rör örgütü PKK’nın Irak’ın Erbil kentinde 
parti kurduğu ve seçimlere katılacağı söy-
leniyor. Bununla ilgili bir girişiminiz ola-
cak mı?’’sorusuna, ‘‘Benim detaylı, tefer-
ruatlı bilgim yok. Sadece, Irak’ta böyle bir 
çalışmanın olduğunu biliyoruz’’cevabını 
veriyordu. Erdoğan, ‘‘Kırmızı sokak adı 
altında içki yasağı ile ilgili bir genelge 
hazırlandığı ifade ediliyor. Sizin daha 
önce söyledikleriniz bu yönde değildi. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?’’sorusunu da 
şöyle cevaplıyordu:

‘‘Bunların geçmişini çok iyi incelememiz 
lazım. Bu olay, aslında yeni bir olay değil-
dir. Bununla ilgili yasa zaten var. Şu anda 
bununla ilgili yasanın detaylandırılması 
yapılıyor. Bizim ruhsat alma noktasında, 
hiçbir belediyenin hangi partiden olursa 
olsun, şartlarına uygun olması halinde 
içki ruhsatı vermeme yetkisi yoktur. Şart-
larına uygunsa, şartları yerine getirmişse, 
ağırlık olarak hijyen şartlarıdır, ağırlıklı 
olarak mutfak noktasındaki hazırlıklar-
dır... Bunlar yerine getirildikten sonra her 

belediye ruhsatını verir. Benim partimin 
belediyeleri de bu noktada olumsuz tavır 
içine giremezler.“

“Belediyeler, devletin bir kurumudur ve 
Anayasa’nın 58. maddesi belediyelerin 
yerine getirmesinden daha tabii bir şey 
olamaz, bunu bir defa iyi değerlendirme-
miz lazım” diyen Erdoğan sözlerini şöyle 
sürdürüyordu:

“Bir diğer konu, biz bugün trafikte en bü-
yük kaza sebebini araştırdığımızda, yüzde 
80’inin alkollü araç kullanmaktan kaynak-
landığını görüyoruz. Kaldığı ki içki almak 
isteyenler, belediyenin dışındaki tesisler-
den de gidip alabilirler. Yani illa belediye-
de mi bunun olması lazım. Belediyenin 
bir devlet kuruluşu olarak, hiçbir zaman 
kötü örnek olmaması gerekir. Onun için de 
Anayasa’nın 58. maddesinde bununla ilgili 
‘devlet gerekli tedbirleri alır diyor. Beledi-
yelerimiz de Anayasa’nın emrini, gereğini 
yerine getiriyorlar. Bu tartışma konusu 
olmaktan çıkmalıdır.’’

AK Parti MKYK Toplantısı

Ankara | 2 Aralık 2005 
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Ülkemizin geleceği sevgili gençler… Değer-
li kardeşlerim… Hepinizi sevgiyle, muhab-
betle, hasretle kucaklıyorum.

Gençlerle birlikte olmak, bu ülkenin 
geleceğini konuşmak, Türkiye’nin prob-
lemlerine birlikte çözüm üretmek beni 
ziyadesiyle heyecanlandırıyor. Türkiye her 
geçen gün giderek daha fazla gençleşiyor, 

daha dinamik bir ülke oluyor. Türkiye’nin 
dinamizmine, gençliğine, enerjisine, po-
tansiyeline sahip çok az ülke var. Bu genç 
nüfus, bu gençlik enerjisi, bu potansiyel 
Türkiye’nin en büyük sermayesidir.

Türkiye yakın zamanlara kadar ülke 
sorunlarına çözüm üretemeyen, ülkeyi 
ekonomik buhranlara, siyasal krizlere 

AK Parti Gençlik Şöleni

Konya | 16 Aralık 2005 
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sürükleyen, ufuksuz, köhne siyasetin Te-
kelindeydi. Şu soruyu hep birlikte düşüne-
lim. Onlar, şimdi neredeler? Türk siyaset 
tarihinin karanlık sayfalarında kaybolup 
gittiler. Gençlerimizin ortaya koyduğu de-
ğişim iradesi, gençlerimizin siyasete daha 
çok katılımı sayesinde, bu köhne siyasi 
kadroların yerini ufku açık, zihni berrak, 
dinamik, coşkulu genç beyinler aldı. Bu 
sebeple diyorum ki, şunu unutmayın: Siz-
ler, şu anda iktidardasınız. Sizin talep ve 
beklentileriniz, sizin özlem ve hayalleriniz 
şu anda iktidarda.

Türkiye, barış ve değişim ideallerini esas 
alan, daha çok iş, daha çok refah, daha çok 
özgürlük ve daha çok demokrasi anlayışı 
ile idare ediliyor. Bu yolda desteğinize her 
zaman ihtiyaç duyduk, duyuyoruz. Yarın-
larımızı birlikte inşa etmek, geleceğimizin 
mimarları olmak istiyorsanız, bilmelisi-
niz ki kapımız sizlere sonuna kadar açık. 
Türkiye’de rekabetçi, değişimden yana, 
dünyaya açık, ilkeli siyasetin lokomotifi 
sizler olun, diyorum. 

Bu ülke bir gün gençlere emanet edilecek. 
O gün çok uzak değil. Hepiniz, bu onurlu 
görevi üstlenmeye hazır olmalısınız. Ülke 
meseleleri ile ilgilenip, bu yüce millete 
borcunuzu yarınlara sahip çıkarak ödeme-
lisiniz. Dünya, büyük bir hızla değişiyor, ye-
nileniyor. Önümüzde, Avrupa Birliği üyeliği 
var. Buna uygun bir ilerleme stratejisi ge-
liştirmeliyiz. 3 Ekim 2005 tarihi itibariyle 
AB ile katılım sürecini başlattık. Müzakere 
sürecinin uzun ve zorlu olduğu herkes tara-
fından kabul ediliyor; ancak önemli olan ne 
yapılması gerektiğinin bilinmesidir. 

Biz şu anda final oynuyoruz. Her şeyin 
başarılı bir şekilde sürdürülmesi lazım. 
90 artı dakikalar yok, ama önümüzde 35 
fasıl var. Türkiye bu 35 faslı çiftçisiyle, 
köylüsüyle, işçisiyle, işvereniyle, med-
yasıyla, akademisyeniyle, sivil toplum 
kuruluşlarıyla, sermaye çevreleriyle, 
yaşlısıyla genciyle hep birlikte, omuz 
omuza sürdürmeli. Artık herkes ‘‘Ben ne 
yapabilirim?’’sorusuna cevap aramalıdır. 
Biz artık trene binmiş gidiyoruz. Şu anda 
bu treni kaçırmış olanlar sadece uzaktan 
seyrederler. Sadece geriden bizi takip 
ederler. Yolun dışında, siyasetin dışında, 
dünyanın dışında kalırlar. 

Ben ülkemin bütün gençlerinin memleket 
meselelerine sahip çıkmasını, bunu da ide-
olojik körlüklerden uzak doğru bilgiyle ve 
sorumluluk anlayışıyla yapmalarını arzu 
ediyorum. Bizler ilk gençlik yıllarımızdan 
itibaren kurduğumuz Büyük Türkiye rüya-
sını gerçekleştirmek için siyasete atıldık. 
Büyük düşünmekten çekinmeyin, büyük 
ideallerle yola çıkmaktan, farklı fikirler 
ortaya koymaktan korkmayın. Yarının 
Türkiye’sine, yarının dünyasına bugünkü 
gençliğin dinamizmi, heyecanı, fikirleri, 
hayalleri yön verecek.

Siz bizim yolumuzu açtınız, bizler de 
sizin yolunuzu, sizin ufkunuzu açmak, 
Türkiye’nin önünü açmak için gece gün-
düz demeden çalışıyoruz. Türkiye’nin 
düşlerini, rüyalarını bir bir gerçekleştiri-
yoruz. Türkiye’nin yarınlarını, Türkiye’nin 
geleceğini bugünün gençlerine, siz değerli 
kardeşlerimize hazırlıyoruz. Kriz şartları-
nı aşarak elde ettiğimiz ekonomik başarıla-
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rın ardında, siyasetteki seviye artışının ar-
dında, adım adım hayata geçirilen büyük 
değişim atılımının ardında bu dinamizm 
var. Yediden yetmişe, doğudan batıya, ku-
zeyden güneye, köyden kente aynı ruhla 
Türkiye’nin hedeflerini gerçeğe dönüştür-
me amacındayız.

3 yıl önce, ekonomisi iflas etmiş, büyük 
krizlerle karşı karşıya bulunan bir Tür-
kiye devraldık. Türkiye’nin, çözülmesi 
gereken büyük sorunları vardı. Gençle-
rin umutları kırılmış, bitmişti. Dünya, 
Türkiye’nin bu karanlıktan çıkamayacağı-
nı düşünüyordu. Ama Türkiye, 3 yıl gibi 
kısa bir zamanda, bu karanlıktan çıkmayı 
başardı, hem de başı dik bir şekilde… 
Dünyada, bu iradeyi ortaya koyacak çok 
az millet vardır. Bunlardan biri de yüce 
Türk milletidir. 

Bugünlere gelmek hiç de kolay olmadı. 
Bu irade, tarihi değiştirme iradesidir. 
Sizin, başaramayacağınız hiçbir şey, va-
ramayacağınız hiç bir hedef yok. Sizler, 
kendinize güvenmelisiniz, ülkenize gü-
venmelisiniz, Türkiye’ye güvenmelisiniz. 
Şuna samimiyetle inanıyorum ki 2000’li 
yılların Türkiye’si, fikirlerin gençleştiği, 
gençlerin de fikirleriyle, birikimleriyle, 
donanımlarıyla ve düşünme yetenekle-
riyle ülkelerini omuzladıkları bir Türkiye 
olacaktır. Türkiye’nin bütün gençlerine, 
Türkiye’nin geleceğine sonuna kadar 
inanıyor, güveniyorum. Türkiye’nin yeni 
ve temiz bir sayfa açma umudunun canlı 
kalması en çok sizlere, sizin berrak zihin-
lerinize bağlıdır.

Sevgili gençler… değerli kardeşlerim…

Türkiye’nin yüksek kültür ve yüksek si-
yaset hedefine, muasır medeniyetlerin 
üstüne çıkma hedefine ulaşmasındaki en 
önemli anahtar hiç kuşku yok ki, eğitim-
dir. Bugünün gençliğini yarına hazırlama-
nın en önemli yolu eğitimdir. Türkiye’nin 
ufkunu açma iddiasındaki bir hükümet 
olarak, birinci önceliğimiz, en büyük arzu-
muz gençlerimizin eğitim kalitesini azami 
oranda yükseltmektir. Bu nedenle, göreve 
geldiğimizden bu yana en büyük yatırımı 
eğitime yaptık. Hükümet olarak paro-
lamız “insanı yücelt ki devlet yücelsin” 
anlayışıdır. İnsanı yüceltmenin, milleti yü-
celtmenin, kalkındırmanın en kalıcı yolu 
eğitimdir.

Bizler, “Kalem, kılıçtan keskindir” anlayışı-
na, kültürüne sahip bir medeniyetin men-
suplarıyız. Bu şuurla göreve geldiğimizin 
ertesi yılında genel bütçe içerisinde en 
yüksek payı eğitime ayırdık. 2003 yılında 
ve sonrasında Milli Eğitimin bütçeden al-
dığı pay, bütün kurumların önündedir. Bu, 
Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Bu, bir re-
kordur. Bu, bir zihniyet değişikliğidir. Bu, 
yeni bir medeniyet perspektifidir.

Göreve geldiğimizde, eğitim alanında çok 
kapsamlı bir acil eylem planını devreye 
soktuk. 2003 yılında 81 milyon 835 bin 
ders kitabını, 2004 yılında 83 milyon 749 
bin ders kitabını, 2005 yılında 105 mil-
yon 760 bin ders kitabını ücretsiz olarak 
çocuklarımıza verdik. Haydi Kızlar Okula 
kampanyası ile birlikte sürdürülen plan-
lı ve programlı çalışmalar kapsamında 
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okuma imkanı bulamayan 175 bin kız 
çocuğumuza okuma imkanı kazandırdık. 
Hedefimiz okula gitmeyen bir tek çocuk 
kalmayıncaya kadar bu çalışmalarımızı 
sürdürmektir. 2003 yılına kadar çeşitli 
nedenlerle kapalı olan 3 bin köy okulunu 
yeniden eğitim öğretime kazandırarak, 
köy çocuklarının eğitimden yoksun kal-
masının önüne geçtik, köylerde yaşayan 
halkımızın morallerini yükselttik. 

Türkiye’nin kentleşmiş bölgeleri ile kırsal 
bölgeleri arasındaki uçurumu kapatmak, 
fırsat ve imkan eşitsizliklerini ortadan 
kaldırmak için hiçbir yükün altına gir-
mekten kaçınmıyoruz, her türlü imkanı 
seferber ediyoruz. Kırsal kesimde yaşayan 
öğrencilerimizin sunulan her türlü eği-
tim imkanından, fırsatından eşit olarak 
yararlanmasını sağlamak amacıyla 2003 
yılından bugüne kadar ortaöğretimde 102 
yeni öğrenci pansiyonu açtık, ek olarak 
yaklaşık 14 bin öğrenciye yatak kapasitesi 
oluşturduk. Okuldan uzak kalan çocukla-
rımızın eğitimle buluşturulması amacıyla 
“Taşınabilir Okul Projesi”ni geliştirip, yü-
rürlüğe koyduk. 

Millete hizmet etmeyi hem büyük bir gö-
rev, hem de büyük bir onur olarak görüyo-
ruz. Daha çok kırsal kesimdeki okullarda 
boş geçen derslerin doldurulması, eğitim-
de fırsat ve imkan eşitliğinin sağlanması 
amacıyla “Taşımalı Öğretmen Projesi”ni 
uygulamaya koyduk. Bir taraftan toplu-
mun her kesimine eğitimde fırsat ve im-
kan eşitliğinin sağlanması çalışmalarını 
sürdürürken, diğer taraftan gelişen tek-
nolojinin eğitime uyarlanması, eğitimde 

kullanılabilmesi için elimizden gelen her 
türlü gayreti ve çabayı sarf ediyoruz. 

Bu nedenle, 2005 yılı Haziran ayında 
“Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanya-
sı” başlattık. Bu kampanya çerçevesinde 
hayırsever iş adamlarımız ve vatandaşla-
rımız tarafından 110 bin bilgisayarın okul-
larımıza hibe edilmesini sağlarken, Milli 
Eğitim Bakanlığımızın bütçesinden de 120 
bin bilgisayarı satın alarak okullarımızın 
hizmetine kattık. 2002 yılında okulları-
mızda 132 bin bilgisayar varken bu sayıyı 
üç yılda 271.600’e çıkardık. Şu anda 24 
bin 106 okulumuz internete bağlıdır. Artık 
kara tahtalardan dijital ekranlara yani bil-
gisayara geçme zamanı gelmiştir.

Türkiye’nin dört bir yanında bu adımları 
atıyoruz. Hedefimiz 2006 yılının sonuna 
kadar bu alanda kat ettiğimiz mesafeyi, 
başarıları, hizmetleri ikiye katlamaktır. 
Önümüzdeki yılın sonunda Allah’ın iz-
niyle internet ağına girmeyen tek bir okul 
kalmamış olacak. Yani, ‘İstanbul’da bir 
öğrenci bilgisayar donanımlı bir okulda 
okuyor, ama Yüksekova’daki, Sarıkamış’ın 
bir köyündeki okuyabiliyor mu?’sorusunu 
sorduğumuzda, ‘evet’ cevabını alacaksınız.

Bütün bunları niye anlatıyorum? Bir ülke-
nin çocuklarına gerekli eğitimi veremezse-
niz, o ülkeye bir gelecek inşa edemezsiniz.

Sevgili gençler… 

Türkiye’de üniversitede okuma oranı ma-
alesef istenilen seviyenin altındadır. Üni-
versitelerimiz konusunda hükümete ve 
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devlete büyük görevler düşüyor. Şu anda 
üniversitelerimizde devletimiz ve vakıflar 
görev üstleniyor. Üçüncü bir ayak devrede 
değil. İstiyoruz ki bunu da halledebilecek 
güce ulaşalım, o üçüncü ayağı, özel sek-
törü de devreye sokalım. Bundan endişe 
etmenin, çekinmenin bir anlamı yok. 
Eğitimde de rekabet olsun ki bu alandaki 
açığımızı kapatalım. AB süreci bu noktada 
çok önemli, bu noktada büyük katkılar 
sağlayacaktır.

Burada önemli olan Türkiye’nin her alan-
da, özellikle de eğitim alanında sadece 
bugünün değil, yarınların vizyonunu ya-
kalaması, o doğrultuda hareket etmesidir. 
Ben sizlerin bu gerçeğin farkında olduğu-
nuzdan, geleceğe hazırlanmaya bugün-
den başladığınızdan şüphe etmiyorum. 
Hükümet olarak sizlere güvendiğimizi ve 
elimizdeki bütün imkanlarla sizlere destek 
olmaya kararlı olduğumuzu bilmenizi is-
tiyoruz. Gelecek Türkiye’nin olacak, buna 
hepimiz samimiyetle inanalım. Bu hissi-
yatla sözlerime son veriyor, hepinize sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum.
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Değerli yol arkadaşlarım, sizleri sevgiyle 
saygıyla selamlıyorum. Sizlerle birlikte ol-
maktan son derece mutlu olduğumu ifade 
ederek sözlerime başlıyorum. Sizlerin şah-
sında bütün İzmir’i, teşkilatlarımızı, geniş 
AK Parti camiasını yürekten selamlıyorum. 

Bizim yol arkadaşlığımız sadece salon 
toplantılarında dile getirdiğimiz bir yol ar-

kadaşlığı değildir. Biz, ülkemizin kaderine 
kendimizi adamış bir kadroyuz. Bu kadro 
Türkiye büyüklüğünde bir kadrodur. Bu 
kutlu yolda kılavuzumuz, mihmandarımız 
milletimizdir. AK Parti teşkilatlarında 
görev alan bütün arkadaşlarım millete 
doğru, millet için atılan adımları alkışlar, 
millet iradesine rağmen yapılan hiçbir işe 

AK Parti Il Teşkilatı ile Yemek

İzmir | 18 Aralık 2005 
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onay vermezler. Dolayısıyla ülkemiz için 
yaptığımız her hayırlı iş bütün AK Partili-
lerin eseridir. 

Neler yaptık sorusuna cevap vermemiz 
gerektiğinde Allah’a şükür ki, alnımız 
aktır. Kısa zamanda Türkiye’yi derin bir 
girdaptan, karanlık bir tünelden çıkardık. 
Başarılarımızla övünmüyoruz çünkü daha 
büyük başarıları halkımıza yaşatmak is-
tiyoruz. Gururlanmıyoruz, çünkü siyasi 
terbiyemiz, ahlakımız buna manidir. Kişi 
başına düşen Milli Geliri 2200 dolardan 
5 bin dolara çıkardık. Yetmez diyoruz, 10 
bin dolar hedefliyoruz. Enflasyonu yüzde 
8’in altına çektik, yetmez diyoruz. 40 yıl 
eşiğinde beklediğimiz AB’ye üyelik için 
müzakere tarihi aldık, yetmez tam üye ola-
cağız diyoruz. 

Büyüme şöyle dursun Türkiye yüzde 9 kü-
çülüyordu, biz yüzde 9 büyümeye geçtik. 
Özel sektör önünü göremiyordu bizim ikti-
darımızla özel sektör şahlanmaya başladı. 
Bakanlar Kurulu üç ayda toplanamıyordu, 
üç senedir bütün sistem saat gibi işliyor. 
Türkiye Arjantin olur mu deniyordu, şim-
di bütün dünya Türkiye Almanya olur mu, 
Fransa olur mu diye Türkiye’yi konuşuyor. 
İşte bu eser sizlerin eseridir. Bu eser, bu 
istikrar, bu güven milletimizin eseridir. 

Sevgili kardeşlerim… 

AK Parti milletin iradesinin adıdır. Bizler, 
70 milyonun kaderini kendi kaderimiz bi-
len bir büyük siyasi kadroyuz. Ülkemizin 
umudu, gücü ve iradesiyiz. Siyasetin güç 
ve itibar kaybettiği bir zamanda ülkemi-

zin umutlarını diriltmek, ülkemizi ayağa 
kaldırmak üzere yola çıktık. Kısa zamanda 
aldığımız mesafeler ortadadır. Türk siyasi 
tarihinde en süratli organizasyonu gerçek-
leştirdik ve en kısa zamanda köhne siya-
seti tasfiye ettik. Ülkemiz, halkımız şimdi 
daha güçlüdür. Yıllardır talep ettiğimiz 
huzur ve istikrar ortamı gelmiştir. 

Henüz yolun başındayken milletimizin AK 
Parti’yi tarihte eşi görülmemiş bir sevgi ve 
bağlılıkla bağrına basması asla bir tesadüf, 
dönemsel bir başarı değildir. Türkiye er-
telenen talepleriyle siyasette, yönetimde 
yeni soluğa hasretti. Bu hasret, bu şiddetli 
arzu, AK Parti’yle vuslata dönüştü. Bugün 
o vuslatın mutluluğunu, huzurunu, onu-
runu yaşıyoruz. Ülkemizin sahipsiz olma-
dığını bütün dünyaya gösterdik. Geçmişin 
ataletini tarihe gömdük. AK Parti, kısa 
zamanda iktidar sorumluluğunu aldı ve 
ülkemizi krizlerden kurtarıp bir imkanlar 
ve fırsatlar ülkesi haline getirdi. Türkiye 
AK Parti iktidarıyla dünyada yıldızı en çok 
parlayan ülkelerden biri olmuştur. Bütün 
istatistikler, ekonomik ve sosyal hayatı 
yansıtan bütün göstergeler iktidarımızdan 
önceki tabloyu tamamen değiştirmiştir.

İktidara geldiğimizde “artık hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak” demiştik. Bu bazı-
larına göre büyük bir iddiaydı. Hayalleri 
yetmiyordu. Bol sıfırlı paramızın değişe-
bileceğini akıllarından geçiremiyorlardı. 
AB’den müzakere tarihi almayı tahayyül 
edemiyorlardı. Demokrasimiz ayıplarla 
doluydu. Aksini düşünemiyorlardı. Üç 
yılda hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını is-
patladık. Demokraside, hukuk devletinde, 
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uluslararası itibarımızda, sosyal barışta üç 
yıl önceki Türkiye ile bugün arasında bü-
yük mesafeler var. Artık önünü gören bir 
Türkiye var. Özel sektör önünü görüyor. 
Siyaset önünü görüyor. Türkiye’nin yolları 
aydınlanmıştır ve artık karartmaya kimse-
nin gücü yetmez. 

Bu mesafeyi siz aldırdınız Türkiye’ye. Bu 
başarı sizin eserinizdir. Bu nedenledir ki, 
muhataplarımız kar gibi erirken “Türkiye 
AK Parti ile birlikte, AK Parti Türkiye ile 
birlikte büyüyor.” Bu gerçek bizim için, 
bütün AK Parti mensupları için büyük bir 
onurdur.

Değerli kardeşlerim…

Halkımızla kurduğumuz bu sağlam birlik-
teliği daha ileri düzeylere taşımak, daha 
çok derinleştirmek için mutlaka daha 
güçlü olmamız gerekiyor. Demokrasimizin 
gelişmesi toplumun gelişmesine, toplu-
mun gelişmesi de siyasetin güçlü olmasına 
bağlıdır. Siyasi gücünü toplumdan alan AK 
Parti’nin “toplumsal merkeze” yaslanan 
siyasi vizyonu her geçen gün belirginleşir-
ken bize düşen ülkemize neler kazandırdı-
ğımızı halkımızla daha çok paylaşmaktır. 
Bunun için sürekli bir teyakkuz üzere 
olmalıyız. Yaptıklarımızla yetinemeyiz. Bu 
ülkenin bizden çok daha ileri beklentileri 
var. Bizim de yüreğimizde bitmez tüken-
mez bir sevda var. 

Kardeşlerim…

Bir hususu özellikle dikkatlerinize sunuyo-
rum. Küçük detaylar üzerinde durmayın. 

Büyük rüya görenler, büyük meseleleri 
omuzlayanlar küçük sularda boğulmazlar. 
Teşkilatlarımızın dirlik ve düzeni büyük 
önem taşıyor. Demokrasiyi derinleştirmek, 
güven ve istikrarı kalıcı kılmak için siyase-
te daha çok katılımı sağlamak zorundayız. 
Gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak 
üzere ülke meselelerinin çözümünde daha 
dinamik katılımlar sağlamalıyız. Zira ül-
kenin geleceği, siyasetin geleceği siyasete 
daha az katılan toplumsal katmanların 
daha fazla katkı vermesiyle sağlanacaktır. 

AK Parti Gençlik Teşkilatları ve Kadın 
Teşkilatları kuruluş tarihimizden bugüne 
büyük özverilerle çalıştılar. AK Parti siya-
setinin toplumla paylaşılmasında sayısız 
arkadaşımızın gönlü, aklı ve vicdanı var-
dır. Büyük katkılarından dolayı bütün teş-
kilat mensuplarımızı şükranla anıyorum. 
Emin olun ki, hiçbir arkadaşımızın emeği 
zayi olmamıştır, olmayacaktır. Bundan 
sonra da AK Parti aidiyetini topluma taşı-
yacak, ürettiğimiz siyaseti derinleştirecek 
olan teşkilat mensuplarımıza büyük so-
rumluluklar düşüyor. 

AK Partili olmak bir rozetle, birkaç slogan-
la mümkün değil. Biz Türkiye’nin kimliği-
ni taşıyoruz. Biz Türkiye’yiz, Türkiye biziz. 
Türkiye huzur içinde oldukça huzurlu 
olacağız. Bu ülke için aşkla, sevgiyle ça-
lışacağız. Yüreklerimizdeki heyecan asla 
bitmek tükenmek bilmeyecek. Partimizi, 
siyasetimizi ülkemizin tamamı, bütün 
vatandaşlarımız için yaptığımıza göre 
ülkemize neler kazandırdığımızı topluma 
anlatacak olan bizleriz. Bunun için bütün 
teşkilat mensuplarımızı ülkemizin bütün 
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meselelerini daha yanından takip etmeye 
çağırıyoruz. 

Siyaseti eski alışkanlıklarından kurtar-
mak, ucuz sloganlardan arındırmak zo-
rundayız. Popülist politikalar yerine ger-
çek verilerle ülkemize kazandırdıklarımızı 
anlatmalıyız. Bunun için AK Parti iktida-
rının ilk üç yıllık uygulamaları, başarıları, 
kazanımları eşsiz bir siyaset malzemesi su-
nuyor. Üç sene önce AK Parti’nin siyasetiy-
le ilgili anlatacaklarımız sadece yazılı me-
tinlerden ibaretti. Bugün bir tarih yazdık. 
İmkansız denileni başardık. Bir girdaptan 
çıkardık ülkemizi ve bütün yolları aydın-
lattık. Şimdi topluma anlatacağımız bin-
lerce malzeme var. Türkiye’yi eski günlere 
döndürmek isteyenlerin söyleyecek bir tek 
cümlesi kalmamıştır. Denenmişlerdir, test 
edilmişlerdir ve kendilerine şahitlik ede-
cek bir tek eserleri yoktur.

Sevgili kardeşlerim…

Türkiye, AK Parti iktidarı eliyle huzur ve 
güven ortamını demokrasiyle sağlamıştır. 
Buradan geriye gidiş olmayacaktır. Eski 
siyaset günlerini özleyenler boşuna yo-
rulmaktadırlar. Onlar hayalleriyle birlikte 
tasfiye olmuşlardır. Türkiye halkımızın 
adalet ve kalkınma özlemini siyasi güven 
ve istikrarla kazanmıştır. Türkiye, dün-
ya devletleri nezdindeki yaralı itibarını 
içeride ekonomik, siyasi dengeleri oturt-
makla sağlamış, güçlendirmiştir. Avrupa 
Birliği’yle müzakere sürecinin başlamış 
olması demokrasimizin, ekonomimizin 
güçlenmesiyle elde edilmiş bir başarıdır. 
Bu tarihi başarının ülkemize kazandıra-

cağı eşsiz imkanlar gelecek nesillerimizi 
yüzünü güldürecektir. 

Geleceğimize sahip çıkmak, huzur ve ba-
rış ortamını derinleştirmek için AK Parti 
teşkilatı olarak ülkemizle daha çok bütün-
leşmek için var gücümüzle çalışacağız. 
Halkımızın bu güçlü teveccühüne layık 
olmak, milletimizin emanetini onurla 
taşımak için gecemizi gündüzümüze ka-
tacağız. Hukukun üstünlüğünün tam ola-
rak tecelli etmesini istediğimiz ülkemizde 
hukuka en çok riayet eden bizler olacağız. 
Toplumun hukukunu korumak öncelik-
le kendimizin hukuka riayet etmesiyle 
mümkündür. Bu aşkı, bu ideali paylaşan 
parti mensuplarımıza, teşkilatlarımıza 
yürekten selam ve sevgilerimi sunuyo-
rum. Yolunuz açık olsun.
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Değerli arkadaşlar… Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Sözlerimin başında 
geride bıraktığımız kurban bayramınızı 
bir kez daha tebrik ediyor, barış ve hu-
zura vesile olmasını temenni ediyorum. 
Geride bıraktığımız bayram her ne kadar 
neşe ve sevinç vesilesi olsa da, maalesef 
bizleri üzen hadiseler de meydana geldi. 

Bu sebeple, öncelikle Hac farizasını yerine 
getirirken hayatlarını kaybeden vatan-
daşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı diliyorum. 

Diğer bir üzücü olay ise, hepinizin bildiği 
gibi, önce Ağrı-Doğubeyazıt ilçemizde, ar-
dından başka illerimizde görülen kuş gribi 
hastalığı oldu. Hastalık sebebiyle kaybetti-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 17 Ocak 2006 
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ğimiz vatandaşlarımızın acısı bayram se-
vincimize gölge düşürdü. Bütün milletimi-
zi üzen bu hadiselerde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı 
ailelerine sabır diliyorum. Hükümetimiz 
bu ailelerimizle ilgili olarak üzerine dü-
şeni yapmıştır, yapmaktadır. Bu hastalık, 
milletimiz ve bütün dünya için çok yönlü 
bir tehdit oluşturmaktadır. Bu itibarla Kuş 
Gribinin gerek sağlık yönünden, gerek sos-
yal yönden, gerekse ekonomik yönden en 
az zararla atlatılması için her türlü önlemi 
aldık, alıyoruz. Bu grup toplantımız vesile-
siyle hastalığın bugüne kadarki seyri, hadi-
senin boyutları ve alınan tedbirlerle ilgili 
olarak hem sizler, hem de aziz milletimizle 
bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar…

Öncelikle ifade edeyim ki, kanatlı hayvan-
larda görülen bu hastalıkla ilgili bütün 
gelişmeler ve bilgiler kamuoyumuzla za-
manında paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı-
mız, Tarım Bakanlığımız, Çevre ve Orman 
Bakanlığımız ilk günden itibaren teyakkuz 
halinde gelişmeleri adım adım izlemiştir, 
bugün de aynı dikkat ve özenle izlemek-
tedir. Hastalıkla ilgili çok açık ve şeffaf bir 
politika izlediğimiz, olaya süratle intikal 
ederek etkin bir mücadele geliştirdiğimiz 
herkesin malumudur. 

Bakınız, Türkiye’de ilk kuş gribi vakası 
2005 yılının Ekim ayı başında tespit edil-
miştir. Hükümetimiz, bu tarihten itibaren 
bakanlıklarımız aracılığıyla Dünya Sağlık 
Örgütü, Avrupa Birliği, Uluslararası Sal-
gın Hastalıklar Ofisi ve ilgili kuruluşlarla 

birlikte işbirliği içinde çalışmalarını sür-
dürmektedir. Bu işbirliği ve koordinasyon 
sayesinde, başlangıçta 10 binin üstünde 
kümes hayvanı itlaf edilerek, hastalık kısa 
zamanda yok edilmiş, alınan kordon ve ka-
rantina tedbirleri kaldırılmıştır. Maalesef, 
hastalığın yayılmasındaki en büyük etken-
lerden biri olan göçmen kuşlar vasıtasıyla 
ki göçmen kuşların önemli göç yolları 
ülkemizin üzerinde bulunmaktadır, bu 
hastalık 2005 Aralık sonu itibariyle doğu 
sınırımızda yeniden baş göstermiştir. 15 
Aralık 2005 tarihinde Iğdır ilinden benzer 
bir ihbar alınmış, ilgili bakanlıklarımız 
hemen harekete geçmiş, hayvanlardan 
alınan örneklerde kuş gribi hastalığına 
rastlanınca olay kamuoyuna açıklanmıştır. 
Bugün 13 ilimizde hayvanlarda teyit edil-
miş kuş gribi vakaları mevcuttur; toplam 
23 ilimizde de şüpheli vakalar ortaya çık-
mıştır. Bugüne kadar toplam olarak yakla-
şık 1 milyon kanatlı hayvan itlaf edilmiştir. 
Sahiplerine kuruşu kuruşuna tazminatları 
ödenmektedir. Bugün itibariyle toplam 
20 vatandaşımıza kesin olarak kuş gribi 
teşhisi konmuş, bunlardan dördü, ne yazık 
ki kurtarılamamış, 5’i ise tedavi edilerek 
taburcu edilmiştir. 11 hastamızın tedavisi 
de halen sürmektedir. 

Değerli milletvekilleri…

Hükümet olarak bu sürecin başından sonu-
na kadar atılması gereken bütün adımları 
zamanında ve eksiksiz olarak atmaya özen 
gösterdik. Güneydoğu Asya ülkelerindeki 
kuş gribi vakalarının dünya gündeminde 
yer almasından itibaren çalışmalarımıza 
başladık. Milletlerarası grip izleme ağına 
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dahil olduk, iki yıldır ilgili bakanlıklarımız 
kanalıyla takibimizi sürdürüyoruz. 14 ilde-
ki bölge laboratuarlarımızın altyapılarını 
geliştirdik, bugün itibariyle yurdumuzun 
her köşesinden gelen numuneleri incele-
yerek grip virüsünün tipini belirleyebile-
cek durumdayız. Refik Saydam Hıfzısıhha 
Merkezi Başkanlığı Viroloji Laboratuarı ile 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Viroloji 
Bilim Dalı Laboratuarını Ulusal Referans 
Laboratuarları olarak belirledik. 

Ülkemizde kuş gribi henüz görülmemiş-
ken 16 Mart 2004 tarihli genelgemizle, 
hekimlerimiz ve diğer sağlık personeli-
mizi hastalıkla ilgili bilgilendirdik. 2005 
yılının Temmuz ayında Ulusal Grip Salgı-
nı Hazırlık Planı çalışmalarını başlattık. 
Bu planın hazırlanmasında Üniversite 
ve Eğitim-Araştırma Hastanelerimizden 
bilim adamları, ilgili kamu kurum ve ku-
ruluşları ile özel sektörden toplam 60 ka-
dar uzman katkıda bulunmuştur. Bu plan 
çerçevesinde henüz ortada hiçbir kuş gribi 
vakası yokken 1 milyon kutu koruyucu ilaç 
siparişi verdik. Dünyada tek üretici firma 
tarafından üretilen ve bütün ülkelerden 
talep dolayısıyla temin zorluğu bulunan 
bu ilaçtan söz konusu illerimize ilk etapta 
15 bin kutu dağıtılmış, 100 bin kutu daha 
tedarik edilmiştir. Halk eğitimine yöne-
lik broşürler ve sağlık personelimiz için 
eğitici materyaller hazırlayarak illerimize 
ulaştırdık. 

Yapılan hazırlık çalışmaları sonucunda 
sağlık personelimizin hastalıkla ilgili 
uyanıklık derecesi artmıştır. Bu sayededir 
ki, henüz bilinen hayvan vakası olmadığı 

halde, Doğubeyazıt’ta hastaneye müracaat 
eden bir ailenin fertlerinde hekimlerimiz 
hastalıktan şüphelenebilmişlerdir. Hasta-
lar süratle ileri basamak sağlık kuruluşu 
olan Üniversite hastanesine yönlendiril-
miştir. Kuş gribi hastalığına karşı hazırlıklı 
olmamız dolayısıyla, ilk insan vakalarını 
takiben, paniğe kapılarak hastanelere 
yığılan binlerce vatandaşımız olmasına 
rağmen ciddi bir kargaşa yaşanmamıştır. 
Vakaların laboratuar sonuçlarının süratle 
alınıp derhal teşhis edilerek tedavilerine 
vaktinde başlanmasında aylarca süren ha-
zırlıklarımızın rolü büyüktür. 

Daha önce de ifade ettiğim gibi muhtemel 
vakalar laboratuar sonuçlarıyla kesinlik 
kazandığında durumu hemen kamuoyu-
na açıkladık ve Dünya Sağlık Örgütü’ne 
bildirimde bulunduk. Van’da Sağlık Ba-
kanımızla birlikte gerçekleştirilen ortak 
basın toplantısında Dünya Sağlık Örgütü 
yetkilileri, Türkiye’nin konuya erken mü-
dahil olduğunu, şeffaf davrandığını, erken 
bildirimde bulunduğunu ve her türlü iş-
birliğini sürdürdüğünü beyan etmiştir. 

Bildiğiniz gibi, Dünya Sağlık Örgütü 
Türkiye’deki durumu değerlendirdiği 9 
Ocak 2006 tarihli notunda, Türkiye’deki 
Referans Laboratuarının test kalitesinin 
yüksek olduğunu, vakaların ölü veya hasta 
kanatlılarla temasları bulunduğunu, hasta-
lığın insandan insana geçişi konusunda bir 
delil olmadığını açıkladı. Bütün dünyayı 
ilgilendiren kuş gribi vakaları ile ilgili ola-
rak dünya kamuoyunda yanlış bilgilerin 
yer almasına mani olmak amacıyla Dünya 
Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü’nü 
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Türkiye’ye davet ettik. 11 Ocak’ta Dünya 
Sağlık Örgütü Direktörü ve milletler arası 
kuruluşlardan yabancı uzmanlarla birlikte 
sağlık bakanımız ortak basın toplantısı 
düzenledi. Konuyla ilgili bütün bilgiler 
kamuoyuna sunuldu. Dünya Sağlık Örgütü 
Avrupa Bölge Direktörü basın toplantısında 
Türkiye’nin kuş gribi konusunda müdaha-
lesinin zamanında ve uygun şekilde yapıl-
dığını, Türkiye’ye yapılacak seyahatlerle 
ilgili herhangi bir tehlike ve kısıtlamanın 
bulunmadığını da açıkça ifade etti. 

Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar 
ki, devletimiz bütün imkanlarıyla nerede 
bir ihtiyaç varsa en kısa sürede oraya in-
tikal etmekte, personel, ilaç, tıbbi cihaz ve 
koruyucu malzeme ihtiyaçlarını anında 
karşılamaktadır. Hadise bütün yönleriyle 
çok sayıda bilim adamımızla birlikte takip 
edilmektedir. Başından beri, bakanlıkları-
mızın işbirliğiyle yürütülen çalışmalar 14 
Ocak 2006 tarihinden itibaren Tarım ve 
Sağlık bakanlıklarımızın ortak yönetimiy-
le oluşturulan Ulusal Kuş Gribi Koordinas-
yon Merkezince devam ettirilmektedir. Bu 
sayede kriz yönetiminden bir üst aşamaya 
geçerek orta ve uzun vadeli tedbirler üze-
rinde yoğunlaşma imkanı bulacağız. Aynı 
zamanda kamuoyunun doğru ve hızlı bil-
gilendirilmesi tek elden mümkün olacak. 

Değerli arkadaşlarım…

Konunun akıldan çıkarılmaması gereken 
ekonomik boyutları olduğu da bir vakıa-
dır. Ülkemizde çeşitli bölgelerde kanatlı 
hayvan üreticiliği yaparak geçimini sağ-
layan önemli sayıda vatandaşımız var. 

Şu bir gerçek ki, şu ana kadar entegre te-
sislerimizde hastalıkla ilgili herhangi bir 
bulguya rastlanmamıştır. Hastalık açıkta 
yetiştirilen bazı kümes hayvanlarından 
bulaşarak yayılmaktadır. Bu sebeple va-
tandaşlarımızın entegre tesislerde üretilen 
beyaz et ve yumurta tüketimi konusunda 
bir endişeye kapılmalarına mahal yoktur. 

İyi biliyoruz ki beyaz et ve yumurta bütün 
vatandaşlarımız için değerli bir protein 
kaynağıdır. Gereksiz endişelerle, birtakım 
spekülasyonlarla vatandaşımızı bu protein 
kaynağından mahrum etmenin, bu arada 
binlerce insanımızın ekmek yediği bir 
sektörü zarara uğratmanın Türkiye’nin 
yararına olmadığını bilmek durumunda-
yız. Bu gibi durumlarda ülke kamuoyunun 
bilinçli ve soğukkanlı bir tavır sergilemesi 
son derece önemlidir. 

Türkiye dünyada kuş gribi görülen 25-26 
ülkeden biridir. Bu hastalık Türkiye’den 
önce dünyanın pek çok bölgesinde, Hol-
landa, Belçika, İtalya, Romanya gibi Avru-
pa ülkeleriyle ABD, Güney Afrika ve Asya 
ülkelerinde de görülmüştür. Tüm dünya-
da kuş gribine karşı ortak ve bilinçli bir 
mücadele yürütülmektedir. Avrupa’da bu 
salgın önemli boyutlarda yaşanmaktadır, 
virüs entegre tesislerde’de görülmüştür. 
Hollanda’da 28 milyon, Belçika’da 14 mil-
yon, İtalya ve ABD’de de 10 milyonlarla 
ifade edilecek sayıda kanatlı hayvan itlaf 
edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye 
şu ana kadar hastalıkla başarıyla mücade-
le etmiştir ve vatandaşlarımızın kaygıya 
kapılmasını gerektirecek boyutlarda bir 
durum şu an için söz konusu değildir. 
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Bütün dikkatimizle şüpheli ve mevcut va-
kaların takibini yapıyor, ihbarları itinayla 
değerlendiriyoruz. Milletimiz bu konuda-
ki hassasiyetimizi, dikkatimizi bilmelidir. 
Böylesine hayati boyutları olan bir mese-
lede asılsız iddialarla kamuoyunu yanılt-
mak telafisi mümkün olmayan zararlara 
yol açacaktır, herkesin bu sorumlulukla 
hareket etmesi gerekmektedir. Bu arada 
kamuoyunu doğru haberlerle bilgilendi-
ren medyamıza özellikle teşekkür ediyor, 
bu hassasiyetin devamını medyamızdan 
özellikle rica ediyorum. 

Şunu unutmayalım ki; vatandaşlarımızın 
çocuklarını ve kendilerini koruyabilmeleri 
için doğru bilgilenmeleri çok önemlidir. 
Geçtiğimiz günlerde halkımızı bilgilendir-
mek için ilgili bakanlıklarımız bilim adam-
larımızla birlikte yoğun bir çaba içinde 
olmuştur. Bu çaba devam ettirilecektir. Va-
tandaşlarımız yabani kuşlara veya kendi ye-
tiştirdikleri kümes hayvanlarına temas ko-
nusunda çok dikkatli ve temkinli olmalıdır. 
Şu ana kadar tespit edilen insan vakalarının 
hepsinde ilgili hayvanlara doğrudan yakın 
temas mevcuttur. Bilhassa çocuklarımız bu 
hayvanlardan uzak tutulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım…

Bu grup toplantımızda değinmek istedi-
ğim bir husus da Türkiye’nin dış politika-
sıyla ilgili belli başlı ilkelerimizdir. Türkiye 
dış politikada dinamizmini, cazibesini 
artırmaya, ilişkilerini sağlam ve rasyonel 
temeller üzerinde derinleştirmeye devam 
ediyor. Türkiye’ye dönük dışarıdaki hare-
ketlilik muhakkak ki, içerideki istikrar ve 

dinamizmle paralel bir seyir izlemektedir. 
Zaten aksi düşünülemez. Dünyaya nasıl 
bir ülke fotoğrafı veriyorsanız, nasıl bir 
duruş sergiliyorsanız dış politikada onun 
karşılığını görürsünüz. Bu değişmez bir 
kuraldır. 

Türkiye yıllarca olduğu gibi çevresinde 
olup bitenleri seyreden değil, bugün ini-
siyatif  geliştiren, önerilerde bulunan, 
strateji üreten, irade koyan, gücünü his-
settiren bir ülkedir. Dış politikadaki temel 
felsefemiz her vesileyle ifade ettiğimiz gibi 
dostluk çemberini alabildiğine genişlet-
mek, dostluğun imkanlarını sonuna kadar 
kullanmaktır. Bunun için bizim barışçı 
elimiz uzundur. Geçmişte, Türkiye’nin içe 
kapalı olduğu dönemlerde siyaset siyah 
ve beyazdan başka renk tanımazdı. Oysa 
aklın yolu bu değildi. 

Siyaseti dünyanın hiçbir yerinde dünyaya 
siyah beyaz gözlüklerle bakarak yapa-
mazsınız. Barışın sağlanması, huzurun 
tesis edilmesi için daima iki elin birbirine 
kavuşması gerekir. Siyah beyaz bir bakışla 
dünyanın hiçbir yerinde barışı sağlaya-
maz, hayata bir şey katamazsınız. Tıpkı 
sanatta, resimde, edebiyatta, felsefede yani 
gerçek hayatta olduğu gibi siyasette de ha-
yatı bütün renkleriyle kavramalısınız. Si-
yaseti bütün bir ülke için, insanın mutlulu-
ğu için yapıyorsanız, sadece bir bölgenin, 
sadece bir şehrin, bir sınıfın, bir zümrenin, 
bir ideolojinin partisi değilseniz o zaman 
ülkenizin çıtasını evrensel ölçekte yük-
seltirsiniz. Aksi takdirde dünyaya sadece 
bağlı olduğunuz zümrenin gözüyle bakar-
sınız, kendi ufkunuzu daraltmakla kalmaz 
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ülkenizin ufkunu da karartarak halkınızı, 
ülkenizi geri götürürsünüz. 

Biz işbaşında bulunduğumuz 3 yıl boyunca 
bu anlayışla meselelere yaklaştık. Sonuç-
larını da hep birlikte yaşıyor, görüyoruz. 
Bakınız, Bayram günü Ankara’da Japonya 
Başbakanını ağırladık. Dün misafirimiz 
olan Ürdün Başbakanı ile bölgesel geliş-
meleri konuştuk. Bugün ise komşumuz 
Bulgaristan’ın Başbakanı Ankara’da misa-
firimiz oluyor. Yine bugün Dışişleri Bakanı-
mız Abdullah Bey ülkemize yeni açılımlar 
kazandırmak üzere Latin Amerika ülke-
lerinden Brezilya’ya resmi bir ziyaret için 
yola çıkıyor. Bütün bu trafik, bu yoğunluk 
Türkiye’nin artan önemini göstermekle 
kalmıyor, Türkiye’nin iradesi, aklı, siyasi 
perspektifi hesaba katılmadan dünya ül-
kelerinin de bu bölgeyi anlayamayacağını, 
yorumlayamayacağını gösteriyor. 

Değerli arkadaşlarım…

Dünyadaki her gelişmeden doğrudan 
etkilenen sıcak bir bölgede yaşıyoruz. 
Komşularımızın toprak bütünlüğü, iç 
güvenlikleri, siyasi istikrarları, toplumsal 
huzurları bizi de yakından ilgilendiriyor. 
Biz, öteden beri savunduğumuz değerler-
le evrensel barışın, huzurun ve adaletin 
safında olduk. Sonuna kadar da böyle de-
vam edeceğiz. Kendimiz için, ülkemiz için, 
milletimiz için istediğimiz adaleti, kalkın-
mayı, huzuru ve refahı samimiyetle kom-
şularımız için de istiyoruz. Bugün küresel 
barışın inşa edilmesi uluslar arası topluma 
mensup olan herkesin birbirini doğru an-
layarak temas kurmasıyla mümkündür. 

Dünyada güç ve kuvvetin değil adaletin, 
demokrasinin, hukukun belirleyici olması 
toplumların, devletlerin karşılıklı olarak 
atacakları doğru adımlara muhtaçtır. 
Medeniyet tarihinin merkezi olan bu coğ-
rafyada yaşanan acılar aklın yolundan, 
diyalogdan, diplomasiden, siyasi akıldan 
bizi uzaklaştırmamalıdır. Keza, hiç kimse 
toplumun, insanın acı duyması pahasına 
bu dünyada bekasını sürdüremez. 

Bizim siyasetimiz düşman kazanma siya-
seti değil dost kazanma siyasetidir derken 
bunu sadece kendimiz için değil dostla-
rımızın, komşularımızın menfaati için 
de söylüyoruz. Ekonomide, diplomaside 
bütün dünyaya açılırken attığımız adımlar 
bu bakışımızın eseridir. Biz bölgemizin 
hasret kaldığı barışı tesis edebilmek için 
bu tarihi coğrafyada eşsiz bir tecrübeye 
sahibiz. Bu tecrübeden yakın dostlarımız 
da uzak dostlarımız da çok iyi faydalansın-
lar istiyoruz. Şiddet sarmalı Ortadoğu’nun 
kaderi olamaz. 

Semboller üzerinden yürütülen kan ve 
şiddet siyaseti ne bir nefsi müdafaa siya-
setidir ne de bizi çözüme, insanlığı barışa 
kavuşturacak bir yöntemdir. Şiddet, acizle-
rin yöntemi olabilir. Biz barışın ve adaletin 
sözcüleri olmak zorundayız. Bizim mede-
niyet tecrübemiz insanlığın evrensel mese-
lelerini evrensel bir dille çözme, evrensel 
bir akılla çözme siyasetini icbar eder. Bu 
yol aklın yoludur, irfanın yoludur. Aksini 
kimse iddia edemez. Ne içi boş sloganlarla 
ne teslimiyetle halklarımızın yüzünü gül-
düremeyiz. Her türlü şiddetin karşısında 
durarak, kendimiz için istediğimizi başka-
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sı için de isteyerek var olabiliriz. Türkiye 
her zaman dostlarının elinden tutmaya, 
aklından, tecrübesinden, imkanlarından 
yararlanmak isteyenlere yol gösterme-
ye devam edecektir. Türkiye’nin gücü, 
Türkiye’nin zengin imkanları buradadır. 
Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, sevgili AK Parti-
liler… Sizleri bu özel günde, bu anlamlı 
buluşmada en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 

İktidardaki üçüncü yılının ardından, 
hala milletimizin teveccühüne ilk gün-
kü gibi mazhar olan bir siyasi hareketin 
bugününü ve yarınını konuşmak; yeni 
vizyonumuzu, gelecekteki hedeflerimizi 
değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bu-
lunuyoruz. Kalpleri hizmet aşkıyla, mem-
leket heyecanıyla dolu Türkiye sevdalıları 
olarak konuşacağımız, paylaşacağımız çok 
şey var. Türkiye’nin yeni ufuklara açıldığı 
bir dönemde, fikirlerimizi, güçlerimizi, 
heyecanlarımızı birleştirmeye her zaman 
olduğundan çok daha fazla ihtiyacımız 
olduğunun bilincindeyiz. 

Dünyanın büyük çalkantılar geçirdiği, 
köklü değişimler yaşadığı bir zamanda, 
zorlu bir coğrafyada ayakta kalma, kalkın-
ma ve ilerleme gayretinde olan bir ülkeyiz. 
Türkiye son üç yılda kritik bir süreçten 

geçmiş, adeta bir varoluş mücadelesi 
vermiştir. Çok şükür ki bu mücadeleden 
alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Bugün 
bütün dünya, Türkiye’nin olumsuz şartla-
ra rağmen elde ettiği bu başarıdan büyük 
bir takdir ve hayranlıkla söz ediyor. Kolay 
değil; her alanda dibe vurmuş bir eko-
nomiden, toplumun güvenini kaybetmiş 
bir siyaset kurumundan, yolsuzluklarla 
sarsılan bir toplumsal düzenden, bugünün 
ekonomide istikrarı, siyasette güveni, top-
lumsal zeminde huzuru yeniden yakala-
mış Türkiye’sine geldik. İki tablo arasında-
ki farkı, AK Parti’nin gücünü milletinden 
alan değişim siyaseti ortaya çıkarmıştır. 

Bakınız bugün yeni kalkınma vizyonun-
dan, dünün Türkiye’sinin aklına getireme-
yeceği büyük hedeflerden, bilgi toplumu-
na geçişten, eksiksiz bir demokrasiden, 
umutlu bir gelecekten söz ediyoruz. AK 
Parti’nin kısa siyasi geçmişine armağan 
ettiği en büyük gurur vesilesi, umudun bu 
topraklara geri dönmesi olmuştur. Bizleri, 
çocuklarımızın, gençlerimizin; her yaştan 

AK Parti Il Başkanları 
Toplantısı

Ankara | 22 Ocak 2006 
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insanımızın gözlerindeki parıltı, ekono-
mik göstergelerdeki tarihi iyileşme rakam-
larından çok daha fazla mutlu ediyor. Çün-
kü o bakışlarda bugünün başarılarından 
daha fazlasını, geleceğin parlak, mutlu ve 
müreffeh Türkiye’sini görebiliyoruz. Umu-
dun olduğu yerde, yakalanan her başarı, 
yeni ve daha büyük başarıların da tetikle-
yicisi olacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Geçen üç yıl içinde Türkiye her alanda 
hepimizi heyecanlandıran, bazılarının 
hayal bile edemeyeceği büyük bir değişimi 
hayata geçirmiştir. Bu değişim inşallah 
önümüzdeki yıllarda milletimize kaybet-
tiği zamanı geri kazandıracak, Türkiye’yi 
dünyanın birinci ligine taşıyacak olan 
değişimdir. Ekonomide üç yıl önce bir ül-
kenin topyekün iflasına işaret eden bütün 
göstergeler değişmiş, Türkiye enflasyon da 
dahil pek çok alanda ekonomi otoriteleri-
nin bile beklemediği şaşırtıcı iyileşmelere 
imza atmıştır. Ancak bundan daha önem-
lisi, demokrasi, insan hakları, hukukun 
üstünlüğü gibi alanlarda, bu ülkeye asla 
yakışmayan bazı zaafların önemli ölçüde 
ortadan kaldırılmasıdır. Bugün hala bazı 
eksiklerimiz olduğunun farkındayız. An-
cak AB kriterlerini yakalamış, toplumun 
bütün kesimlerini eşit ve adil bir toplum-
sal zeminde, gölgelerden korkmayan bir 
demokratik çatı altında yaşatmaya azmet-
miş bir Türkiye’nin yakın geçmişindeki ka-
ranlıktan ne kadar uzak olduğu aşikardır. 

Biz siyasetin insan için, insanın mutluluğu 
ve toplumun refahı için gerekli olduğu-

nun, bundan gayrı arayışların siyasetin 
meşruiyetine gölge düşüreceğinin bilin-
ciyle yola koyulmuş, bu anlayışı siyasi pu-
sulası bellemiş bir partinin mensuplarıyız. 
Bizler AK partiliyiz. Diğer siyasi hareket-
lerden temel farkımız da budur. Bu ülkeye, 
bu millete hizmeti namus borcumuz sayı-
yoruz. Yaptığımız her hareketin, attığımız 
her adımın hesabını bu millete vermek 
durumunda olduğumuzu da aklımızdan 
çıkarmadık, çıkarmıyoruz. Siyasetimiz bu 
milletin siyaseti, menfaatimiz bu memle-
ketin menfaatidir. Türkiye’yi sorumluluk 
duygusuyla üç yıl önce nasıl karanlıklar-
dan alıp adım adım aydınlıklara taşıdıy-
sak, Allah’ın izniyle ciddiyetimizi kaybet-
meden, zamanımızı çarçur etmeden, bu 
ülkenin imkanlarını suistimal etmeden 
daha büyük hedeflere de taşıyacağız. 

Değerli arkadaşlarım…

Geldiğimiz nokta, en az üç yıl önce bu ülkeyi 
krizlerden çıkarmak için kolları sıvadığımız-
daki kadar kritik bir noktadır. İktidarımızın 
şu ana kadar olan döneminde siyasi olsun, 
ekonomik olsun nerede, ne kadar kara delik 
varsa kapatılmış, ülkemiz her alanda şim-
diye kadar hiç olmadığı kadar sağlam bir 
zemine kavuşturulmuştur. Bundan sonraki 
dönemde de AK Partililer olarak görevimiz 
bu zemin üzerinde yeni bir gelecek bina 
etmektir. Bunu nasıl yapacağız? Bir kere 
AK Parti siyasetini başarıya taşıyan siyasi 
değerlerimizi, onurlu duruşumuzu, seviye-
mizi kaybetmeyeceğiz, AK Parti siyasetini 
tartışılır bir hale getirmeyeceğiz. Hepinizin, 
attığınız her adımda bu bilinçle, bu vakarla 
hareket etmenizi bekliyorum. 



394

Recep Tayyip ERDOĞAN

Bu milletle aramıza asla bir mesafe koy-
mayacağız, milletin partisi olma, kimse-
sizlerin kimsesi olma misyonumuzu asla 
kaybetmeyeceğiz. Önümüze çıkan engeller 
ne olursa olsun, demokrasiye bağlılığımız-
dan, hak ve özgürlüklerin korunmasından, 
insan onurunun, adaletin, fırsat eşitliğinin 
savunulmasından asla vazgeçmeyeceğiz. 
Bu parti dün adalet ve kalkınmanın nasıl 
bayraktarı olmuşsa, bugünden sonra da 
konjonktürel gerekçelere, olağan üstü şart-
lara, siyasi bahanelere sığınmadan, aynı 
kararlılık içinde yoluna devam edecektir. 
Demokratik katılımı en üst seviyede tesis 
etmenin gereğine, çok sesliliğin bu ülkeyi 
zenginleştirecek en temel ihtiyaç olduğu-
na daima inanacağız. Şunu herkes bilme-
lidir ki, Türkiye demokrasiden sapmayı 
göze aldığı gün, geleceğinden de vazgeç-
miş olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, sevgili AK Partililer…

Yaşadığımız zamanın küresel şartları, 
güçlü olmayanın ayakta kalamayacağı, 
bağımsızlığın ön şartının kendine yetmek-
ten geçtiği zorlu bir geleceği işaret ediyor. 
Önümüzde yapılacak çok iş var: Toplumsal 
ve bölgesel gelir farklılıklarını ortadan kal-
dırmamız, sağlıkta, eğitimde, tarımda, sa-
nayide, altyapıda çağdaş standartları yaka-
lamamız gerekiyor. Evet bugüne kadar çok 
iş yaptık, birçok alanda hiç yapılmayanları 
yaptık, gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle ta-
rihi rekorlar kırdık; ama unutmayalım ki 
önümüzde yapılacak çok daha fazla iş var. 
Bilgi toplumuna geçişi hızlandırmamız; 
kısa vadede insanımızın düşünme, üret-
me, tartışma imkanlarını güçlendirmemiz 

şart… Geleceği ancak yeni fikirlerle inşa 
edebiliriz. 

Dünyaya açık olmak, farklı anlayışları, 
farklı kültürleri tanımak, dolayısıyla kendi 
medeni dağarcığımızı da zenginleştirmek 
durumundayız. Bugün sadece il teşkilat-
larımızın temsilcileri değil, gençlik kol-
larımız ve kadın kollarımız da buradalar. 
AK Parti davasına gönül veren her ferdi, 
büyük Türkiye hayaline inanan, ömrünü o 
hayali gerçeğe dönüştürmeye adamış birer 
öncü olarak görüyoruz. Gençlerimiz göste-
recekleri performansla bu ülkenin gelece-
ğinin nerede olduğunu ortaya koyacaklar. 
Kadınlarımız sanıldığının aksine siyasetin 
en aktif rolünü üstlenerek hem siyasete 
doğrudan katkıda bulunacak, hem de siya-
sette düzeyin yükselmesine, yeni fikirlerin 
ortaya çıkmasına, medeniyet perspektifi-
mizin gelişmesine öncülük edecekler. 

Kongrelerimiz yaklaşıyor. Hep beraber, bü-
tün AK Partililer olarak seviyemizi, kalite-
mizi ve diğerlerinden farkımızı koruyarak 
kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Bizim 
kongrelerimizde fikirler, projeler, idealler 
yarışmalı. AK Parti teşkilatı kısır çekişme 
siyasetine asla geçit vermeyecektir, bun-
dan hiç şüphe duymuyorum. Milletimizin 
gözünün üstümüzde olduğunu unutma-
dan, onları hayal kırıklığına uğratmadan 
kongrelerimizi yapacağız: Yenilenmiş, 
güçlenmiş, gelecek hedefleri için bilenmiş 
olarak bu kongrelerden inşallah çıkacağız. 
AK Parti’nin Türkiye’nin yegane umudu 
olduğunu unutmayacağız, o umudu asla 
karartmayacağız. 
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Değerli arkadaşlar…

Daha önce de zaman zaman üzerinde dur-
duğum bir konu var, bu buluşma vesile-
siyle bu konuyu bir kere daha dikkatinize 
sunmak istiyorum. AK Parti, bir siyasi 
parti olarak elbette Türkiye için çok şey 
ifade ediyor, partimizin isminde birlikte 
yer alan “adalet” ve “kalkınma” kavramları 
Türkiye’nin geleceği için anahtar kavram-
lardır. Ancak bunlar kadar önemli bir baş-
ka nokta var; o da AK Parti’nin siyasette de-
ğişimin, bir başka deyişle değişen siyasetin 
simgesi olmasıdır. Bizler AK Parti rozetini 
yakamızda taşıdığımız sürece, başka siyasi 
hareketlerden farkımızı ortaya koymakla 
yükümlüyüz. Kışkırtmalara gelerek, bas-
kıları kaldıramayarak ya da ham heyecan-
lara kapılarak siyaseten menfaatimize de 
olsa millet doğrularından ayrıldığımız gün 
yakamızdaki ak rozetleri karartmış oluruz. 
Milletimizin önüne başımız önde çıkmak 
istemiyorsak, kalplerimizdeki hakkaniyet 
duygusunu asla kaybetmeyeceğiz. 

Türkiye büyük bir ülke, eskiler büyük 
başın derdi büyük olur derlerdi. Büyük 
bir değişim yaşıyoruz. Kimse de böyle bir 
değişimin sancısız olmasını bekleyemez. 
Önümüzdeki süreçte de sıkıldığımız, üzül-
düğümüz, daraldığımız, baskıya maruz 
kaldığımız zamanlar olacaktır. O zaman-
larda bilelim ki bu kadirşinas millet arka-
mızdadır ve bu aziz millet dünya milletleri 
arasında eğriyi doğruyu en iyi ayırt edebi-
len milletlerdendir. Şartlar ne olursa olsun 
doğruyu yapmaya, eğilip bükülmemeye ve 
seviyemizi asla kaybetmemeye mecburuz. 
Bu sebeple hepinizden azami hassasiyet 

göstermenizi, bu milletin yükünü sabırla, 
vakarla, ciddiyetle taşımanızı, AK Parti si-
yasetini yüceltmenizi bekliyorum. 

AK Parti bu milletin gururu olmaya devam 
edecekse, biliniz ki bu yük tek tek her biri-
nizin omuzlarına yüklenmiştir. Her zaman 
olduğu gibi hepinize ayrı ayrı inanıyor, 
güveniyorum. Bu medeniyet bayrağını bu 
toprakların her bir köşesinde en yükseğe 
kaldırmak en önce bizim görevimizdir. 
Menzili hayırlarla, bereketlerle dolu bu 
uzun ve zorlu yolda Allah yardımcımız 
olsun. Sağ olunuz, var olunuz!
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Sevgili arkadaşlarım, değerli misafirler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Malumunuz, kış şartlarının ağırlaştığı bir 
dönemden geçiyoruz. Biliyorsunuz, Türki-
ye, karasal iklimin hakim olduğu, bu neden-
le kış aylarının sert yaşandığı bir coğrafya 
üzerinde bulunuyor. Bunun yanı sıra mev-
sim normallerinin dışına çıkan olağanüstü 

hava şartları gündelik hayatımıza bazı zor-
luklar getiriyor, halkımızla birlikte hepimiz 
güçlükler yaşıyoruz. Devlet olarak bütün 
imkanlarımızla bu güçlükleri bertaraf et-
mek, vatandaşlarımızın sıkıntılarını en aza 
indirmek için görev başındayız. İlgili bütün 
kurumlarımız, vatandaşlarımızın hayatla-
rını kolaylaştırmak için teyakkuz halinde 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 24 Ocak 2006 
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bulunuyor. Ancak, böyle ağır kış şartlarıyla 
mücadelede ortak bir bilinç ve dayanışma 
içinde hareket etmek çok önemli. Bu ne-
denle, sizlerin aracılığınızla milletimizden 
hassaten bir ricam var. O da, bu olağanüstü 
mevsim şartlarının getirebileceği risklere 
karşı tedbiri elden bırakmamaları, azami 
dikkat göstermeleridir. Hava ve yol şartla-
rının elverişsizliği sebebiyle mecburiyet 
olmayan durumlarda trafiğe çıkmamak, 
mecburiyet hallerinde de tedbirli hareket 
etmek hayati derecede önemlidir. 

Daha dün biliyorsunuz Dışişleri Bakan-
lığımızın çok değerli 9 mensubunu elim 
bir trafik kazasında kaybettik. Bu sabah ta 
Dışişleri Bakanlığımızda bir törenle onları 
ebediyete uğurladık. Ondan önce yine bir 
otobüs kazasında yaşadığımız kayıplarla 
yüreklerimiz yandı. Bu vesileyle bu elim 
kazalarda hayatlarını kaybeden arkadaşla-
rımıza, kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ge-
ride kalanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. 

Bu hadiseler hepimizi üzüyor, hepimizin 
canı yanıyor. Şartların bu kadar ağır ol-
duğu durumlarda en ufak bir dikkatsizlik 
hem kendi hayatımızı, hem de başkala-
rının hayatını tehlikeye atabiliyor. Bu 
sebeple gerek vatandaşlarımızdan gerekse 
tüm görevli arkadaşlarımızdan azami has-
sasiyet rica ediyorum. Buradan ilgili bütün 
kamu kurumlarımızın personelini ve yerel 
yöneticilerimizi de uyarmak istiyorum; 
en küçük bir ihmal, en ufak bir tedbirsiz-
lik telafisi olmayan kayıplara yol açabilir. 
Tedbirlerimizi mutlaka zamanında alalım, 
vatandaşlarımıza gerekli uyarıları da mut-
laka zamanında yapalım. Temennimiz, tek 

bir vatandaşımızın burnu bile kanamadan 
bu ağır kış şartlarını geride bırakmaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Bu kış şartlarında hükümet olarak bizim 
en çok dikkat ettiğimiz hususlardan biri 
de, vatandaşımızın aç ve açıkta kalma-
masıdır. Bu, hükümet olarak üzerinde 
hassasiyetle durduğumuz bir meseledir. 
Muhtaç vatandaşlarımızın temel ihtiyaç-
larının giderilmesi, onların eğitim, sağlık, 
ayni ve nakdi ihtiyaçlarının karşılanması 
bizim sorumluluk alanımızdadır. Biz, 
sonbahar aylarından bu yana yakacak ih-
tiyacı olan vatandaşlarımıza, ihtiyaçlarını 
karşılayacak kadar yardım sağlıyoruz. 
2005 yılında 1 milyon 710 bin yoksul ai-
leye toplam 1 milyon 252 bin ton bedelsiz 
kömür yardımı yapılmıştır. Uygulamakta 
olduğumuz sosyal politikaların önemli 
ayaklarından biridir, bu yardımlar. Ancak 
aldığımız her türlü tedbire, yapılan her 
türlü yardıma rağmen ulaşamadığımız 
vatandaşlarımız olabilir. 

Özellikle ağır geçmesi beklenen kış şart-
larında, hiçbir vatandaşımızın mağdur 
olmaması bakımından sosyal yardımların 
önemi daha da artmaktadır. Siz milletvekil-
lerimizden de bu konuda size ulaşan şika-
yetlerin giderilmesi, açıkların kapatılması, 
eksikliklerin tamamlanması konusunda 
gayret sarf etmenizi özellikle istiyorum. Bi-
zim hükümetimizi geçmiş hükümetlerden 
ayıran en önemli farklardan biri, devletin 
sosyal yönünü ihmal etmemek, şefkat elini 
vatandaşımızdan esirgememektir. Geçen üç 
yıl içinde toplumsal dayanışmayı arttırmak 
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adına uygulamaya koyduğumuz sosyal poli-
tikalar, rakamlarla da sabittir. 

Bakınız; 2001 yılında dolar bazında 660 
milyon seviyesinde olan toplam sosyal yar-
dım tutarı, 2004 yılında 1.9 milyar doları 
aşmış, 2005 yılında bu tutar 3 milyar do-
ların üzerine çıkmıştır. Son üç yılda ortaya 
koyduğumuz sosyal politikalar, inanıyo-
rum ki, uyguladığımız ekonomik kalkın-
ma programının tamamlayıcı bir unsuru 
olarak birçok yaranın sarılmasına, pek çok 
yuvanın ısınmasına vesile olmuştur. 

Hükümetimizin başlattığı “planlı kentleş-
me ve konut üretimi” kapsamında yürütü-
len kentsel dönüşüm programları da sosyal 
bir reform niteliği taşımaktadır. İktidara 
geldiğimiz günden bu yana üretilen konut 
sayısı, 78 il ve 168 ilçede toplam 155.831 
adede ulaşmıştır. Bu rakam 100 bini aşkın 
nüfuslu 7 adet şehir kurmak demektir. Bu-
gün özellikle vurgulanması gereken ise alt 
gelir grubu ve yoksullar için ürettiğimiz 40 
bin adet konuttur. Bunu özellikle önemsiyo-
ruz, zira insanımızın en büyük meselelerin-
den biri, uzun yıllardan beri başını sokacak 
bir yuvaya sahip olma meselesidir. Türkiye 
bizim dönemimizde artık insanının bu özle-
mini, bu hayalini gerçeğe dönüştürebilecek 
bir ülke haline gelmiştir. Ucuz konut uygu-
lamalarımız, kentsel dönüşüm ve yerel yö-
neticilerimiz açısından da önemli bir model 
oluşturmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım…

Hükümetimizin ekonomik politikalarıy-
la sosyal politikaları tam bir paralellik 

içindedir. Bizim siyasetimiz için aslolan 
insandır, toplumdur, millettir. Eğitimden 
sağlığa, kentleşmeden sosyal güvenliğe bü-
tün alanlarda attığımız adımlar birbirini 
tamamlamak zorundadır. Yoksulluğu önle-
menin en etkin yollarından biri adil, kolay, 
erişilebilir ve mali açıdan sürdürülebilir 
bir sosyal güvenlik sistemidir. Sosyal gü-
venlik reformu ihtiyacı her kesim tarafın-
dan kabul edilen açık bir gerçektir. Mev-
cut sosyal güvenlik sistemimizin eşitlik, 
kamu kaynağının adil ve gelir dağılımını 
olumlu etkileyecek şekilde kullanılması ve 
finansman dengesi açılarından pek çok ek-
siklikleri olduğu malumdur. Bu nedenle, 
Hükümetimiz kapsamlı bir sosyal güven-
lik reformu yapılmasına ilişkin çalışmaları 
hızlandırmıştır. 

Bu dönemde yasallaşacağına inandığım 
yeni sosyal güvenlik reformuyla ülkemiz 
yılların bir ihmalini daha telafi edecektir. 
Yeni sistemle, tüm vatandaşlarımızı kapsa-
yan eşit ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu 
gerçekleştirecek olan genel sağlık sigortası 
oluşturulacaktır. Yine, tüm vatandaşlarımı-
zın eşit haklara ve yükümlülüklere sahip 
olacağı tek bir emeklilik sistemi kurula-
caktır. En önemlisi Sosyal Güvenlik kuru-
luşlarımız tek çatı altında birleştirilerek 
etkin hizmet üretimine geçilecektir. Kısaca 
özetlemek gerekirse, yeni sosyal güvenlik 
reformunu temel amacı adil, kolay erişilebi-
lir, yoksulluğa karşı daha etkin koruma sağ-
layan, mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal 
güvenlik sistemine ulaşabilmektir. 

Ekonomik ve Sosyal Konsey’de de yasa 
tasarıları görüşülmüş, oluşturulan çalış-
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ma grupları aracılığı ile sosyal tarafların 
katkılarının en üst düzeyde yasa tasarı-
larına yansımasına gayret edilmiştir. Bu 
kapsamda hazırlanan tasarılardan, sosyal 
sigorta ve sağlık sigortası alanında deği-
şiklikler içeren Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı bilindiği 
gibi TBMM gündemindedir. Vatandaş-
larımızın sosyal güvenlik hizmetlerine 
erişiminde tüketici memnuniyetini esas 
alan, günlük hayatı teknolojinin tüm 
imkanlarını kullanarak kolaylaştıracak, 
bürokrasinin en aza indirildiği yeni bir 
kurumsal yapıya imkan sağlayan Sosyal 
Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı da 
TBMM gündemindedir. Diğer taraftan, 
primsiz ödemeler ve sosyal yardımlara 
ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Kanun 
Tasarısı da alınan görüşler doğrultusun-
da yeniden değerlendirilerek en kısa sü-
rede Meclis gündemine gelecektir. 

Değerli arkadaşlar…

Göreve geldiğimiz günden bu yana 
Türkiye’nin dış meselelerini aktif, kararlı, 
cesur politikalarla çözüme kavuşturmak, 
düğümleri çözmek, tıkanıklıkları açmak 
ve ülkemizin tezlerini en gür şekilde her 
zeminde seslendirmek için gayret göste-
riyoruz. Geçen üç yıl içinde bu yolda çok 
önemli mesafeler aldık, yıllar yılı izlenen 
pasif politikalarla etkinliğini kaybetmiş 
olan hariciyemizi yeni bir dinamizm için-
de dünyada etkin roller alan bir güç haline 
getirdik. Kıbrıs konusunda attığımız cesur 
adımlar neticesinde bugün uluslar arası 
zeminde barışa, uzlaşıya ve çözüme yakın 
duran taraf olarak tanınır hale geldik. Bu 

tutumumuz bundan sonra da devam ede-
cektir, etmektedir. 

Biz, Kıbrıs’ta adil ve kapsamlı bir çözüm-
den yana irademizi bir kez daha ortaya 
koyuyoruz. Bir kez daha bu istikamette 
inisiyatif alıyoruz. Dışişleri Bakanımız 
Sayın Abdullah Gül, bugün bu konuda siz-
lere geniş kapsamlı açıklamalar yapacak, 
bu sebeple detaylara girmiyorum. Sade-
ce şu kadarını söylemekle yetiniyorum; 
Türkiye bütün dış meselelerinin hallinde 
olduğu gibi Kıbrıs meselesinde de inisi-
yatif almaya, adil ve barışçı çözüm poli-
tikalarını kararlılıkla uygulamaya devam 
edecektir. Bu çerçevede hafta sonunda, 
geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul’da 
KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali 
Talat ile bir araya gelerek konuyu değer-
lendirme imkanı bulduk, mutabık kaldı-
ğımız esasları bir kez daha mütalaa ettik. 
Bunları müşterek bir basın toplantısıyla 
kamuoyumuzla da paylaştık. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim 
milli davamızdır. Her fırsatta bazı yaban-
cı dostlarımızla, devlet adamlarıyla bu 
konuyu görüşüyor, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin haklarını güvence altına 
alarak dünyaya açılabilmesi için destek 
istiyoruz. Dün Rusya Federasyonu Devlet 
Başkanı Sayın Vladimir Putin’le bir telefon 
görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşme-
mizde Kıbrıs konusu da gündeme geldi. 
Sayın Putin’in de Kıbrıs meselesinde çö-
zümün adresi olarak BM’yi işaret ettiğini 
görmekten memnuniyet duyduk. Sayın 
Putin, KKTC’nin ekonomik kalkınmasını 
destekleyen adımlar atmaya devam ede-
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ceklerini de söyledi. Bunlar, düne kadar 
olmayan işlerdi. Bırakın gerçekleşmesini, 
bahsi dahi edilmezdi, zira bunları konuş-
manın zemini yoktu. Oysa bugün, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başka ülkelerden 
bakanlar, siyasi heyetler ağırlıyor, işadamı 
heyetlerine ev sahipliği yapıyor. Aynı şekil-
de KKTC makamları, başka ülkelere resmi 
ziyaretler gerçekleştiriyor, üst düzeyde 
kabul görüyor. 

KKTC, turizm, ulaştırma ve ticarette yeni 
bir açılım yaşıyor. Kıbrıs’taki kardeşleri-
mizin geleceği adına bütün bu gelişmeleri 
önemsiyoruz. Onun için de çözümden 
yana tavrımızı sürdürüyor, yeni bir 
inisiyatif alıyoruz. Perşembe günü gide-
ceğimiz Davos’ta da Türkiye’nin Kıbrıs 
konusundaki bu yeni girişimini BM Genel 
Sekreteri’yle bir araya gelerek konuşaca-
ğız, değerlendireceğiz. Hiç kimse bundan 
böyle Türkiye’den silik, pasif, etkisiz ve 
çözümsüzlüğe sığınan bir dış politika 
beklemesin. Türkiye, büyük ve merkezi 
bir ülke olmanın gereği olarak aktif ve çok 
boyutlu dış politikasını sürdürecek, tarih-
sel misyonundan kaçmayacak, bölgesinde 
ve dünyada tayin edici bir rol üstlenmeye 
devam edecektir. 

Sözlerime son vermeden önce Davos 
programımla ilgili bazı bilgileri de sizlerle 
paylaşmak isterim. Perşembe günü Dünya 
Ekonomik Forumu toplantılarına katıl-
mak üzere Davos’a gidip Cuma akşamı da 
inşallah Türkiye’ye dönmeyi planlıyoruz. 
Orada kalacağımız yaklaşık bir buçuk gün-
lük süre içinde az önce de söylediğim gibi 
BM Genel Sekreteri Sayın Kofi Annan baş-

ta olmak üzere İsviçre, Pakistan, Gürcistan 
ve Afganistan devlet başkanlarının da 
aralarında bulunduğu birçok liderle ikili 
görüşmelerimiz olacak. Ayrıca dünyanın 
önde gelen şirketlerinin yönetici ve sahip-
leriyle Türkiye’deki yatırım imkanlarını ve 
ekonomimizdeki son gelişmeleri konuşma 
fırsatı bulacağız. Bu arada, Avrupa’nın 
Genişleyen Sınırları, Türkiye oturumu ve 
Yeni Rekabet Avantajları başlıklı panel ve 
toplantılara da katılarak görüşlerimizi ak-
taracağız. Bu toplantıların daha öncekiler 
gibi yine Türkiyemiz için çok yararlı geçe-
ceğine inanıyorum. Sizlere sağlıklı, bere-
ketli, kazalardan uzak bir hafta diliyorum.










