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Recep Tayyip ERDOĞAN

Değerli milletvekilleri, sevgili misafirler… 
Sizleri sevgiyle selamlıyorum. 

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Dünya 
Ekonomik Forumu’nun yıllık toplantısına 
katılarak çok verimli temaslarda bulun-
duk. Davos’ta devlet adamlarıyla görüş-
me imkanımız oldu, çeşitli zeminlerde 

Türkiye’nin dünya meselelerine bakış 
açısını ortaya koyduk. Bu çerçevede en 
önemli husus Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir 
barışın yolunu açacak yeni Eylem Planı-
mız hakkında muhataplarımızla yüz yüze 
görüş alış verişinde bulunmamız oldu. BM 
Genel Sekreteri Kofi Annan’la bir araya 
gelerek aldığımız bu yeni inisiyatifi değer-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 31 Ocak 2006 
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lendirdik. Yeni Eylem Planı’yla ilgili bizim 
beklentilerimizin, dış çevrelerin umutla-
rıyla örtüştüğünü ve uluslar arası camiada 
önerilerimizin heyecanla karşılandığını 
memnuniyetle müşahede ettik. Bu konuda 
şu ana kadar gerekli sıcaklığı gösterme-
yen, çözüm yolunda en ufak bir gayret 
içinde görünmeyen Rum tarafı, Davos son-
rasında bir kere daha çözümün karşısında 
duran taraf olarak ortaya çıkmıştır. 

Türkiye, Ada’da objektif kriterlere dayalı 
her türlü barışçı çözüm girişimine açık 
olduğunu, bu tavrında da son derece sami-
mi olduğunu bir kere daha dünyaya gös-
termiştir. Bu konuda dünya kamuoyunda 
artık bizim adımıza bir zihin karışıklığı, 
kanaat bulanıklığı kalmamıştır. Önümüz-
deki dönemde Rum tarafının çözüm nok-
tasında uluslar arası camianın baskısını 
daha fazla hissetmesini bekliyoruz. Türki-
ye milli menfaatlerinden asla vazgeçme-
den bütün uluslar arası meselelere barışçı, 
uzlaşmacı, diyaloga açık bir diplomatik 
anlayışla yaklaşmaya bundan böyle de 
devam edecektir. Ülkemizin barıştan yana 
inisiyatif alan, problemlerden korkma-
yan, çözüm yolunda aktif çaba gösteren 
bir dünya ülkesi olarak dış politikadaki 
merkezi rolünü her geçen gün biraz daha 
güçlendireceğiz. 

Değerli arkadaşlar…

Biz hemen her zeminde Türkiye’nin temsili 
noktasında büyük bir hassasiyetle gayret 
gösterirken, maalesef içeride birileri siyase-
tin eski defterlerini demode üsluplarla karış-
tırma alışkanlığından vazgeçemiyorlar. Tür-

kiye her alanda büyük bir değişim yaşarken 
vaktiyle milletin siyasetle bağını zayıflatan 
basit polemikler bugün yeniden gündeme 
getirilmeye çalışılıyor. Dikkat ederseniz 
bugünkü kısır tartışmaların geçmişte de 
gündemi işgal ettiğini ayniyle yaşamış, gör-
müştük. Öncelikle şunu açık açık bir kere 
daha ifade etmekte yarar görüyorum. Siyase-
tin zemin kaybetmesine, siyaset kurumunun 
zayıflatılmasına, gündemin kısır çekişme-
lerle işgal edilmesine izin vermeyeceğimizi 
herkesin bilmesini istiyorum. 

B u ra d a n  i l a n  e d i yo r u m ;  AK  Pa r t i , 
Türkiye’de değişim siyasetinin adresidir, 
gücünü milletten alır ve hesabını da yine 
millete verir. Bu çerçevede yediğimiz lok-
manın muhasebesini kılı kırk yararak yap-
tığımızı, attığımız her adımı en hassas vic-
dani kıstaslarla ölçüp biçtiğimizi herkesin 
bilmesi gerekir. AK Parti, siyasetin şeffaf-
laşması ilkesini yeniden gündeme getiren 
ve bu iddiasını hayata geçiren tek partidir. 
AK Parti, siyasete “vicdan” kavramını geri 
döndüren partidir. AK Parti, milletin kay-
naklarını hırsızlardan, arsızlardan, hor-
tumculardan, haramzadelerden korumak 
için iktidardadır. Bizim milletimize vere-
meyeceğimiz bir hesap yoktur; Türkiye’nin 
çarçur edilen zamanının, kaybedilen on 
yıllarının, heba edilen kaynaklarının, peş-
keş çekilen servetlerinin hiçbirinde bizim 
imzamız yoktur. AK Parti’nin alnı ak, vic-
danı temizdir. Eğer birileri kamuoyuna bir 
hesap verecekse, ülkenin yıllar yılı krizler-
le, darboğazlarla, sui istimallerle, yüksek 
enflasyonla, dibe vurmuş göstergelerle, 
kısır siyasetlerle tarumar olduğu yılların 
hesabını versin. 
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Değerli milletvekilleri…

AK Parti olarak her alanda açıklık ve şef-
faflıktan yana olduğumuzu değişik vesi-
lelerle ifade etmekle yetinmiyor, parti ve 
hükümet programımız doğrultusunda bu 
şeffaflığı her alanda hayata geçiriyoruz. Ne 
şahsımızın, ne partimizin millete hesabı 
verilemeyecek tek bir kuruşunun olma-
dığını da özellikle vurguluyorum. Ancak 
korumamız gereken bazı ilkelerimiz var. 
Gerek parlamenterler olarak bizler, gerek 
parti kurucularımız, yasalarda mal bildi-
rimi ile ilgili olarak belirtilen bütün yü-
kümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Hem 
ben, hem partim, hem hükümetim hukuk 
devletinin öngördüğü ilkeler neyse, ka-
nunlar neyi gerektiriyorsa harfiyen uyduk, 
uyuyoruz. Siyaset üretemeyen muhalefet 
istedi diye yürüyüşümüzü durduracak, 
istikrarı, kalkınmayı, büyümeyi sekteye 
uğratacak ve siyaseti eski mecralara dön-
dürecek değiliz. Kimlerin, hangi durum-
larda, hangi zamanlarda, hangi mercilere 
mal bildiriminde bulunacağı Anayasa’nın 
71. Maddesi ile ilgili kanunda açık biçimde 
belirtilmiştir. 

Biz gereken tarihte, gereken mercilere 
yasalarda belirtildiği şekliyle mal bildiri-
mimizi ilettik. Kaldı ki, mal bildiriminde 
bulunmak sadece siyasetçilerin sorumlu-
luğu değildir, öyle yorumlanmamalıdır. 
Bu sorumluluk, siyasetçilerin yanı sıra 
diğer bütün kamu görevlilerinin, dernek 
yöneticilerinin, yargı erkânının, TSK men-
suplarının, üniversite kadrolarının, gazete 
patronlarının, başyazarların ve gazeteler-
deki fıkra yazarlarının da omuzlarındadır. 

Bu nedenle gündem sıkıntısına düşüldü-
ğünde bu konunun yeniden ısıtılarak mil-
letimizin önüne konmasına razı olamayız. 

Her işin bir yolu, bir yöntemi, bir üslubu 
olmalıdır. Akıl ve sağduyu çerçevesinde 
kamusal sorumluluğu olan herkesi top-
yekün bir şeffaflaşma sürecine taşıyacak 
her türlü girişimi tartışalım. Biz, buna 
sonuna kadar varız. Bunu yaparken si-
yaset ve siyasetçiyi diğer kurumlardan 
ayırmamalıyız. Mal bildirimi esaslarını, 
ancak, az önce işaret ettiğim kamusal 
sorumluluk sahibi herkesi eşit biçimde 
değerlendirip genişleterek şeffaf laştıra-
biliriz. Bizim karşı olduğumuz şey, gerek-
li gereksiz her durumda siyasetin itibarı-
nın tartışma konusu haline getirilmesi, 
siyasetin gölgelenmesidir. Buna karşı 
olmaya ve siyasetin itibarını korumaya 
özen göstereceğiz. 

Keza, dokunulmazlıkların kaldırılma-
sına düştüğümüz şerh de aynı mahiyet-
tedir; bütün dokunulmazlıklar kaldırı-
lacaksa buna evet diyoruz. Ama sadece 
siyasetin dokunulmazlığı kaldırılacaksa, 
bu durum siyaset aleyhine bir zaaf do-
ğuracaktır, buna izin veremeyiz. Bunu 
da iyi niyetli bir talep olarak göremeyiz, 
öyle değerlendiremeyiz. Bu tavır ilkesel 
bir tavırdır, siyasetin itibarını, izzetini 
korumak adına bu tavrı gerekli görü-
yoruz. Gelin bu konuya daha kapsamlı 
yaklaşalım, ortaya bütün kamuyu kap-
sayacak yeni bir açıklık kaidesi koyalım. 
Böylece siyaseti de ucuz polemiklere 
malzeme olmaktan kurtaralım. 
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Değerli arkadaşlar…

Biz siyasetin toplum nazarında güveni-
lir bir kurum olmasının hayati derecede 
önemli bir konu olduğuna inanıyoruz. Eski 
alışkanlıkların nüksetmesine, siyasetle 
milletin arasının açılmasına, Türkiye’nin 
bunca meselesi varken gündemin ucuz 
polemiklere teslim edilmesine göz yum-
mayacağız. Bu bizim siyasetçiler olarak bu 
ülkeye karşı sorumluluğumuzdur. Kim-
seyle siyasetin itibarına gölge düşürecek 
bir çamur güreşi içine girecek değiliz. Biz 
ancak er meydanında güreşiriz, o er mey-
danının yeri de sine-i millettir, milletin 
yüreğidir, vicdanıdır. 

Benim inisiyatif alanımda hiç kimsenin, 
ama hiç kimsenin millete ait lokmaya uzan-
masına asla izin vermem. Bu, bizim en çok 
hassasiyet gösterdiğimiz noktadır. Kaldı ki, 
bu hassasiyetimizi milletimiz gayet iyi bili-
yor. Milletimiz kimin ne yaptığını, mesaisini 
neye harcadığını, emeğini, üretimini, ülkeye 
sağladığı katma değerin ne kadar olduğunu 
da gayet iyi biliyor. Milletimiz dünyanın 
banka sahibi tek partisinin bu ülkede faa-
liyet gösterdiğini de biliyor. Bir de benim 
kasam, sponsorum, kaynağım kardeşim-
dir, ağabeyimdir, yeğenimdir, kuzenimdir, 
amcamdır, teyzemin oğludur diyenler var, 
bankadaki kasamda şu kadar param var 
diyenler var, bunun adı da mal bildirimi 
oluyor. Siyaseti bu düzeyde algılayan ciddi-
yetsiz işleri, halleri, tavırları bir yana bıraka-
lım, Türkiye’nin meselelerine yoğunlaşalım. 
Kaybedecek zamanımız yok, Türkiye’nin 
kayıp yıllarını geri kazanmak için çok çalış-
malı, fikirler, projeler üretmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Şimdi de Türkiye’nin mal varlığını, mille-
tin emanetine nasıl sahip çıktığımızı, ülke-
nin kaynaklarını ülkeye nasıl kazandırdı-
ğımızı açıklıyorum. Umuyorum ki, bizim 
iktidarımızın çetelesini tutanlar bu başarı-
larımızı tarihe kaydedeceklerdir. 2005 yılı-
nın ekonomik gerçekleşmeleri bugünlerde 
tek tek açıklanıyor ve tıpkı 2003 yılında, 
2004 yılında olduğu gibi oldukça sevindi-
rici sonuçlar alıyoruz. Çok şükür Türkiye 
ekonomisi çok önemli dönemeçleri geride 
bırakmıştır ve geçmişteki hiçbir dönemle 
kıyaslanamayacak kadar sağlam, sağlıklı, 
öngörülebilir ve istikrarlı bir zeminde, ka-
rarlılıkla yoluna devam etmektedir. 

Bugün itibariyle 2005 yılı bütçe gerçek-
leşmelerimiz de artık netleşmiş durum-
dadır. Biraz sonra size bu gerçekleşmeleri 
açıklayacağım. Ancak şuraya dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Hükümetimiz bütçe 
disiplini konusunda son derece hassas, 
son derece disiplinli, hedeflere tam ola-
rak uyumlu bir politika izlemiş, geride 
bıraktığımız 3 yıl içinde de bunun so-
mut sonuçlarını almıştır. Bakınız; 2001 
yılında Bütçe açığının Gayri Safi Milli 
Hasıla’ya oranı tam yüzde 16.5. 2002 yı-
lında da bu oran yüzde 14.6 iken, Biz ne 
yaptık? 2003 yılında önce yüzde 11.3’e ve 
2004 yılında da yüzde 7.1’e çektik. 2005 
yılında bu oran sadece yüzde 2 olmuştur. 
Bu ne demektir? Bu, Avrupa Birliği’nin 
Mali ölçütü olan Maastricht Kriteri’nin 
bile aşılmasıdır. Maastricht kriteri bütçe 
açığının yüzde 3 olmasını öngörürken, 
Türkiye yüzde 2 oranına ulaşmış ve böyle-
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ce, zorunlu olmadığı halde, ilk Maastricht 
kriterini tutturmuştur. 

Değerli arkadaşlarım…

2005 yılı bütçe uygulama sonuçları, 2003 
ve 2004 yıllarında kaydettiğimiz başarının 
artarak istikrarlı bir şekilde devam ettiğini 
açıkça ortaya koymaktadır. İzninizle büt-
çenin temel göstergelerini dikkatlerinize 
sunmak istiyorum. Ocak-Aralık 2005 dö-
neminde; konsolide bütçe giderleri 144 
milyar 562 milyon, faiz hariç bütçe gider-
leri 98 milyar 883 milyon, faiz giderleri 45 
milyar 680 milyon, konsolide bütçe gelir-
leri 134 milyar 819 milyon, bütçe açığı 9 
milyar 743 milyon, faiz dışı fazla 35 milyar 
936 milyon, YTL olarak gerçekleşmiştir. 
Bütçe gelirlerimizin; 106 milyar 932 mil-
yon YTL’si vergi gelirlerinden, 25 milyar 
726 milyon YTL’si vergi dışı gelirlerden, 
2 milyar 161 milyon YTL’si katma bütçe 
öz gelirlerinden oluşmaktadır. 2004 yılı 
bütçe gerçekleşmeleriyle karşılaştırıldı-
ğında; bütçe açığı, yüzde 67.8, faiz giderleri 
ise yüzde 19.1 oranında azalmıştır. 2004 
yılında yüzde 32.9 olan konsolide bütçe 
giderlerinin GSMH’ya oranı, 2005 yılında 
yüzde 29.8’e düşmüştür. 

Biliyorsunuz daha önce vergi oranlarında 
çok önemli indirimler yaptık. Yaptığımız 
bu vergi indirimleri ekonomi dünyasın-
da büyük heyecan uyandırdı. Buradaki 
amacımız, vergiyi kolaylaştırmak, tabana 
yaymak, kayıtdışıyla mücadele etmek, 
vergi tahsilatını artırmaktı. Nitekim vergi 
gelirlerindeki artış, bunda başarılı olduğu-
muzu somut olarak ortaya koymaktadır. 

Önümüzdeki günlerde kurumlar vergisi 
ve gelirler vergisinde yapacağımız yeni 
değişikliklerin de aynı başarılı sonuçları 
sağlayacağına eminim. 2001 yılında vergi 
gelirleri tahsilatının tamamı dahi faiz öde-
melerine yetmezken, 2005 yılında artık 
vergi gelirlerinin yüzde 38. 3’ü faiz ödeme-
lerini karşılar hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım…

Bütçe disiplini ve hedef ler konusunda 
2003 ve 2004 yıllarında gösterdiğimiz has-
sasiyet, 2005 yılında da sürmüştür. 2005 
yılı bütçesinde başlangıçta bütçe açığını 
29 milyar 137 milyon YTL olarak hedefle-
miştik. Gerçekleşme ise tahminlerimizin 
de ötesinde, 9 milyar 743 milyon YTL ol-
muştur. Bakınız, bütçe açığı 2002 yılında 
40 milyar 90 milyon YTL. Bugün ulaştı-
ğımız nokta ise 9 milyar 743 milyon YTL. 
Aradaki fark, aslında her şeyi anlatmaya 
yetiyor. Yine biraz önce de belirttiğim gibi 
bütçe açığının GSMH’ya oranında da 2002 
yılındaki yüzde 14, 6 seviyesinden bugün 
yüzde 2 seviyesine ulaşılmıştır. 2005 yı-
lında, faiz ödemelerindeki gerçekleşme 
ise, bütçe ödeneklerine göre 10 milyar 760 
milyon YTL daha düşük olmuştur. Bu çok 
önemli bir bütçe tasarrufudur. 2002 yılın-
da faiz giderlerinin GSMH’ya oranı yüzde 
18.9 düzeyinde iken, 2005 yılında bu oran 
yarı yarıya azalarak yüzde 9.4’e düşürül-
müş ve ülkemiz yıllardır içinde bulundu-
ğu borç-faiz kıskacından çok büyük ölçüde 
çıkarılmıştır. 

Hiç kuşkusuz, bütçe disiplini önemlidir. 
Ancak hükümet olarak bütçe disiplinine 



11

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-3

odaklanıp, yatırımları ve harcamalarda 
kaliteyi de ihmal etmiş değiliz. Bakınız; 
yatırım harcamaları bir önceki yıla göre 
yüzde 32. 3 oranında artırılmıştır. Tarım-
sal destekleme ödemeleri, yüzde 20. 2 dü-
zeyinde artırılmıştır. Eğitim ve sağlık har-
camalarının bütçeden aldığı pay önemli 
oranda artırılmıştır. Yeşilkart sahiplerinin 
yararlandığı sağlık hizmetlerinin kapsamı 
genişletilmiştir. SSK iştirakçilerine serbest 
eczanelerden ilaç alımı yanında özel sağ-
lık kuruluşlarından sağlık hizmeti temini 
imkanı getirilmiştir. Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Fonu’na 1.2 milyar YTL 
tutarında kaynak aktarılmıştır. Başta bele-
diyeler olmak üzere mahalli idarelere; bir 
önceki yıla göre yüzde 27.7’lik artışla top-
lam 10.1 milyar YTL kaynak aktarılmıştır. 

Yani bir yandan sıkı bir bütçe disiplini 
uygulanırken, konulan hedeflere ulaşmak 
konusunda azami bir hassasiyet gösteri-
lirken, diğer yandan da kamu hizmetleri-
nin daha kaliteli, daha yaygın, daha etkin 
şekilde yerine getirilmesi sağlanmıştır. 
Yani bütçe disiplini adına sosyal devlet 
ilkesinden taviz verilmemiştir. Devletin iki 
yakası bir araya getirilirken toplum ihmal 
edilmemiştir. 

Burada şunu da altını çizerek bir kez daha 
hatırlatmak istiyorum. 2006 yılında ve 
sonrasında da bütçe hedeflerimiz öngör-
düğümüz şekilde gerçekleşecek, bütçe 
disiplininden asla taviz verilmeyecektir. 
Hükümetimizin politikalarında popülizm 
bekleyenler varsa, taviz ya da rehavet bek-
leyenler varsa, açık söylüyorum boşuna 
beklerler. Türkiye, ekonomide, tarihi fırsat-

lar elde etmiştir. İçerde olsun, uluslararası 
arenada olsun ilgiyle, takdirle izlenen bir 
ekonomik gelişme eğilimi artık ülkemize 
hakim olmuştur. Biz bunu bozmayacağız, 
bozulmasına da asla izin vermeyeceğiz. 
Ve umut ediyorum ki, üretimde, ihracatta, 
yatırımda, işte bütçe gerçekleşmelerinde, 
makroekonomik göstergelerde elde ettiği-
miz bu başarılar, bugün yavaş yavaş, ama 
ilerde çok daha hızlı istihdama da yansı-
yacak, ülkemizde topyekun hissedilir hale 
gelecektir. Bu vesileyle, bütçe uygulama 
sonuçlarının hükümetimizin hedefleriyle 
uyumlu şekilde gerçekleşmesinde emeği 
geçen herkese ve en önemlisi vergi mü-
kellefiyetlerini tam ve zamanında yerine 
getiren vatandaşlarıma özellikle teşekkür 
ediyorum.
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Değerli arkadaşlar… Sizleri sevgiyle selam-
lıyorum. 

Türkiye’nin tarihi birikimiyle, kimliğiyle, 
temsil ettiği değerler ve demokrasi tec-
rübesiyle insanlığın ortak geleceğine ne 
kadar değerli katkılarda bulunduğunu 
bir kere daha kavramamıza vesile olan 
kritik günlerden geçiyoruz. Bildiğiniz 
üzere bundan üç ay kadar önce bir Da-
nimarka gazetesinde peygamberimiz Hz. 
Muhammed’i hedef alan bazı karikatürler 
yayınlandı. Bu karikatürler, yüce peygam-
berimizin şahsında İslam dinine ve onun 
mensuplarına, bütün Müslümanlara ha-
karet içeriyordu. Ne yazık ki aynı karika-
türler daha sonra anlaşılmaz bir biçimde 
diğer bazı Avrupa ülkelerinin medyasın-
da da yeniden yayınlandı. Hakkaniyetten 
ve insanî incelikten uzak bu davranış, en 
hafif tabiriyle bizleri derinden yaraladı, 
Müslümanları rencide etti. Kutsalımıza 
saldıran, çatışma kültürüne hizmet eden, 
medeniyetler arası ittifak çabalarımıza 
zarar veren bu anlayışı, bir kez daha bura-
da reddettiğimizi ilan ediyorum. 

Hiçbir gerekçe, hiçbir hak ve özgürlük, 
hiçbir değer sistemi, bu davranışı mazur 
gösteremez. Akıl ve sağduyu sahibi herkes 
bilir ki, bu zihniyetin, ne basın özgürlü-
ğüyle, ne düşünce özgürlüğüyle, ne de 
demokrasi idealleriyle bir ilgisi yoktur, 
olamaz. Bu karikatürlere geçici bir gaflet 
halinin tezahürü olarak bakabilmeyi el-
bette çok isterdik. Ancak geçen süreçte bu 
vahim hatadan dönüldüğüne dair somut 
bir yaklaşım gösterilmemiştir. Maalesef 
başta Danimarka olmak üzere karikatürün 
yayınlandığı diğer ülke yönetimleri de 
kendilerinden beklenen hassasiyeti göste-
rememişlerdir. Yaşananlar, terör ve şiddet 
yerine barışı küreselleştirme idealine bağlı 
herkes için büyük bir hayal kırıklığıdır. 

Bu yaşananlar asla insanlığın hayrına 
değildir. Hiçbir din, hiçbir inanç, hiçbir 
ahlaki değer, basit polemiklerin oyuncağı 
haline getirilemez. Başkalarına ait değer-
leri karalayarak varolmaya çalışan hiçbir 
düşünceyi meşru ve saygıdeğer bulamayız. 
İnsanlığın asırlardır sürdürdüğü özgürlük 
mücadelesi, kötü niyetlerin yaygınlaşma-
sına zemin hazırlamak için verilmemiştir. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 7 Şubat 2006 
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Değerli arkadaşlarım…

Basın özgürlüğü, titizlikle korumamız 
gereken bir demokratik kazanımdır. Hal-
kın haber alma hakkını teminat altında 
tutabilmek adına basın faaliyetlerinin 
hür ve bağımsız bir şekilde gerçekleşti-
rilmesini sağlamak hepimizin görevidir. 
Ancak bizim basın özgürlüğünün alanını 
daraltmak gibi bir hakkımız olmadığı gibi, 
basın kuruluşlarının da binlerce bağlısı, 
inananı bulunan kutsal değerleri hafife 
almak, karalamak, polemik konusu haline 
getirmek gibi bir hakkı yoktur, olamaz. 
Toplumsal sorumluluk alan herkes başka-
larının hukukunu gözetmek zorundadır. 
Gelinen bu noktada herkesi büyük bir so-
rumluluk bekliyor. İnsanlığın ortak yararı 
adına, daha ağır bedeller ödenmeden evvel 
herkes, bütün taraf lar, açılan bu büyük 
tahribatın tamiri için gayret göstermelidir. 
Hem de bunu hiç vakit kaybetmeksizin, 
daha geç olmadan yapmalıdır. 

Biz diyoruz ki, İnsan hak ve hürriyetlerine, 
demokrasiye, hukuka olan bağlılığımızla 
birlikte bizim inancımız her türlü şiddeti, 
her türlü zulmü peşinen reddeder. Bizim 
için her insanın can güvenliği mukaddes-
tir. Bir tek insanın canına kast eden bütün 
bir insanlığın canına kastetmiştir. Bizim 
gibi inanmayan, bizden farklı düşünen in-
sanların inanç özgürlükleri de tıpkı bizim 
özgürlüğümüz kadar teminat altındadır. 
Bu yüzden, dünyada adalet talebini ber-
taraf eden çatışma teorileri bizim manevi 
haritamızda, bizim kültür dünyamızda 
yankı ve taraftar bulmamaktadır, bulama-
yacaktır. 

Daha net ifade ediyorum, kin ve nefretin, 
terör ve şiddetin bizim inanç iklimimizde 
yeri yoktur, olamaz, olmamalıdır. Bugün 
uluslararası bir buhranın kıvılcımı haline 
getirilmek istenen karikatür tartışması 
belli ki, sadece bir karikatür tartışması 
değil, demokrasiyi, çoğulculuğu, hukukun 
üstünlüğünü, değerlerin evrenselliğini 
kavrayamamış, başka inançları ve ötekini 
küçümseyen hastalıklı bir zihnin eseridir. 
Bu habis zihniyetin bulaşıcı etkilerini en-
gellemek için hepimiz bir şeyler yapmak 
mecburiyetindeyiz. Daha iyi, daha adil, 
daha insani bir dünya için buna mecburuz. 

Biz insanlığı felakete sürükleyen çatışma 
senaryolarına karşı medeniyetler ittifa-
kını gerçekleştirmeye çalışırken, birileri 
adı dahi barış anlamına gelen dinimizin 
kutsal sembollerini şiddet ve çatışmayla 
özdeş kılmak istiyor. Bu küstah tavır asla 
kabul edilemez, asla mazur görülemez. 
Düşünce özgürlüğü hiç kimseye, ama hiç 
kimseye başkalarının mukaddesatına dil 
uzatma hakkı vermez. Ancak, buna karşı 
gösterilen tepkilerin de sorumluluk sahibi 
herkes tarafından dikkatle analiz edilmesi, 
tepkilerin de hakkaniyet ölçüleri içinde 
kalması ve şiddet içermemesi şarttır. 

Bunu altını çizerek söylüyorum; haklı 
bir tepkinin, haklı bir infialin, haksız bir 
fotoğrafa dönüşmesine izin vermemeli-
yiz. Dikkat edin, söz konusu karikatürler 
vasıtasıyla amaçlanan bir tahriktir. İslam 
dünyasından bütün dünyaya şiddet fotoğ-
rafları yansıtılmak istenmektedir. Bu açık 
bir provokasyondur. Bu bir tuzaktır. Biz 
diyoruz ki, bu provokasyonun sahipleri, 
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amaçlarına ulaşmamalıdır. İslam dünyası 
bu provokasyonları bertaraf edecek akla, 
sağduyuya, inceliğe, olgunluğa, ferasete ve 
irfana sahip olduğunu göstermelidir. Çö-
zümler, mutlaka sağduyu ile, mutlaka aklı 
selimle aranmalıdır. 

Değerli arkadaşlar…

Biz, işlerin bu noktaya gelmemesi için çok 
gayret gösterdik. Zira daha başından itiba-
ren bugünlere gelineceği belliydi. Karika-
türlerin ilk defa yayınlanmasının ardından 
15 Kasım 2005’te Danimarka Başbakanı 
Sayın Rasmussen’e, hem Türkiye’nin, hem 
İslam dünyasının bu konudaki hassasi-
yetini bizzat ilettim. Yine aynı tarihlerde, 
İslam Konferansı Örgütü’ne üye ülkelerin 
Danimarka’da bulunan 11 büyükelçisi de, 
Başbakan Rasmussen’e mektup yazarak 
söz konusu basın kuruluşunun Müs-
lümanlardan özür dilemesini istedi. O 
günlerde iletilen sağduyu mesajları, öyle 
anlaşılıyor ki, ancak kısa bir süre için etkili 
oldu. Danimarka gazetesinde yayınlanan 
karikatürün aynısı, aradan üç ay geçtikten 
sonra Norveç’in bir gazetesinde, ardından 
Avrupa’nın diğer ülkelerindeki çeşitli ba-
sın kuruluşlarında yer aldı. Bundan üç ay 
önce gerçekleşen bu münferit hadise, bir 
yerden düğmeye basılmış gibi ardı ardına 
Avrupa basınında neden yer almaktadır? 

Herkes, ama bilhassa dünya Müslüman-
ları bu soruyu kendi kendilerine sormalı 
ve Müslümana yakışır bir vakar ve feraset 
içinde bu soruya cevap vermelidir. Bu da 
ayrıca dikkat ve merak edilmesi gereken 
bir konudur. Sayın Rasmussen’e ilettiğimiz 

mesajların önemi ve değeri bugün gelinen 
noktada gün yüzüne çıkmıştır. Bundan 
önce de hatırlayacağınız gibi “İslamofobia” 
yani “İslam Fobisi”, “İslam Düşmanlığı” 
kavramlarını gündeme getirmiştik. 

Zira Avrupa’da giderek bir İslam düşman-
lığının yayılmaya başladığını, birilerinin 
kin ve nefret tohumları ekmeye çalıştığını, 
birilerinin şiddet ve çatışmayı körüklemek 
istediğini, birilerinin ateşle oynadığını 
daha o günlerden görmüştük. Bunun in-
sanlığın hayrına olmayacağını anlatmaya 
çalıştık. Bunun, hepimiz için, bütün insan-
lık için büyük bir tehlike olduğunu söyle-
dik. “Bu, dünyayı ateşe vermekten farksız-
dır,” dedik. Anti-semitizm nasıl bir insanlık 
suçuysa, İslamafobya da, İslam düşmanlığı 
da bir insanlık suçu olarak kabul edilmeli-
dir, dedik. Bununla hep birlikte mücadele 
etmemiz gerektiğini söyledik. Avrupa Kon-
seyi zirvesinde de bu görüşlerimiz kabul 
gördü, sonuç bildirisinde yer aldı. 

Biz, medeniyetler çatışmasının kaçınılmaz 
bir son olmadığına inandığımız için yine, 
Medeniyetler İttifakı girişimini başlattık. 
Türkiye ve İspanya başbakanları olarak 
geçtiğimiz yıl “Medeniyetler İttifakı” pro-
jesiyle ilgili çalışmanın başlatılmasına 
başkanlık ederken, çok temel bir inanca 
dayanıyorduk. Biz, küresel barışa tehdit 
oluşturan önyargı ve cehalet sarmalının, 
birbirimizi tanımamaktan kaynaklanan 
korku ve nefret çemberinin kırılması ge-
rektiğine inanıyorduk. 

Geldiğimiz noktada ne kadar haklı ol-
duğumuzu ne yazık ki bu son hadiseler 
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göstermiştir. Biz bu yolda yürümeye de-
vam edeceğiz. Türkiye’nin neden AB’ye 
üye olması gerektiğini anlatırken de hep 
bu perspektifi göz önünde tuttuk. AB, 
Türkiye’nin katılımıyla Medeniyetler 
İttifakı’nın zemini, adresi olacaktır, dedik. 
İnsanlığın ortak geleceğini, küresel barış 
ve huzuru tehdit eden çatışma kültürüne 
karşı bir panzehir olarak bunu ortaya 
koyduk. Dünyayı şiddet ve teröre teslim 
edemeyiz. İnsanlık, felaket senaryoları-
nın esiri olamaz, olmamalıdır. 

İşte buna inandığımız içindir ki, bundan 
sonra da AB perspektifimizi koruyacağız. 
Bundan sonra da Medeniyetler İttifakı 
projemizi savunacağız. Hatta her zaman-
kinden daha şiddetli ve gür bir sesle bunu 
yapacağız. Nitekim dün, İspanya Başbaka-
nı Sayın Zapatero ile birlikte, Avrupa’nın 
saygın gazetelerinden birinde her iki dinin 
mensuplarını da “saygı ve sağduyuya” 
davet eden bir mektup yayınladık. Her 
iki medeniyetin mensuplarına sağduyu 
çağrısında bulunduğumuz bu mektupta; 
“Ardında sadece güvensizlik ve hoşgörü-
süzlük bırakabilecek olan bu gerginliği 
derhal durduramadığımız takdirde, he-
pimizin kaybeden taraf olacağını,” ifade 
ettik. Bugün tüm dünyanın şahit olduğu 
talihsiz hadiselerin bizim teşhislerimizi ve 
medeniyetler ittifakı davamıza daha fazla 
destek aranması yönündeki taahhütleri-
mizi haklı çıkardığını dile getirdik. Farklı 
medeniyetler arasında ilişkilerin ve deği-
şimin katlanarak artmaya devam ettiği ve 
yerel bir olayın dünya çapında yankı uyan-
dırabildiği küreselleşmiş bir dünyada, 
saygı, hoşgörü ve barış içerisinde bir arada 

yaşamaya ilişkin değerleri geliştirmemizin 
bir zorunluluk olduğunu vurguladık. Bu 
karikatürlerin yayınlanmasına yasalar izin 
verebilir, ancak önemsiz bir konu değildir 
ve dolayısıyla ahlaki ve siyasi açıdan red-
dedilmesi gerekir, dedik. 

Bu görüşün altına bizimle birlikte Sayın 
Zapatero’nun da imza atması çok önem-
lidir. Keza, ne yasalar ne de kurumlar 
dünyada barışın hakim olması için yeter-
lidir. Barışın tesisi için, yazılı olarak beyan 
edilmemiş vicdani ve ahlaki yasaların da 
hayata geçirilmesi son derecede önemlidir. 
Daha adaletli bir uluslararası sistem kur-
mak için izleyebileceğimiz tek yolun, her 
iki tarafın da inançlarına azami saygıyı 
göstermekten geçtiğini söyledik. Barış içe-
risinde bir arada yaşama idealinin ancak 
diğer tarafın bakış açısı anlaşılmaya çalı-
şıldığında ve diğer tarafın kutsal saydığı 
değerlere saygı gösterildiğinde mümkün 
olabileceğini” ilan ettik. 

Değerli arkadaşlarım…

Milletimizin sağduyusunun bu tür pro-
vokasyonları bertaraf edecek kadar geniş 
olduğundan, bu nedenle hiçbir vatanda-
şımın hiçbir provokasyonun etkisinde 
kalmayacağından eminim. Bu nedenle 
size ve kamuoyumuza ayrıca provokasyon-
lara kapılmayın, kışkırtmalara malzeme 
olmayın demeyi zait addediyorum. Bu 
topraklarda bir çatışma mayasının tutma-
yacağını herkesin bilmesi, bunu herkese 
göstermemiz gerekir. Çünkü Anadolu’nun 
mayası kardeşlik mayasıdır. Bu topraklar 
Mevlana ruhunun yaşadığı, Yunus Emre 
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dilinin konuşulduğu topraklardır. Biz “Gel, 
ne olursan ol, yine gel,” anlayışını ve “Ya-
ratılanı severiz, Yaratandan ötürü,” sözünü 
ruhuna işlemiş bir milletin mensuplarıyız. 

Değerli milletvekilleri…

Son olarak bir hususu daha sizlerin aracı-
lığınızla açıklığa kavuşturmak istiyorum. 
Geçtiğimiz haftaki grup toplantımızda 
siyasetçilerin mal varlığı beyanı ile ilgili 
düşüncelerimizi detaylarıyla ifade ettik. 
Bunu yaparken amacımız elbette mal var-
lığımızı kamuoyundan saklamak ya da 
milletimizin dikkatinden kaçırmak değil-
di. Milletimiz bizim ne olduğumuzu, kim 
olduğumuzu, attığımız her adımın vicdani 
muhasebesini ne büyük bir hassasiyetle 
yaptığımızı zaten biliyor. Biz şeffaf lık 
ilkesini siyasetin mihenk noktası sayan 
bir anlayışın temsilcileriyiz, hiç kimse bu 
konuda gösterdiğimiz hassasiyetin üstünü 
örtemez. Bizim geçen hafta bu kürsüde 
söylediğimiz sözlerin amacı; siyaseti diğer 
kurumlardan soyutlayarak mercek altı-
na almanın, siyasetçiyi adeta bir namus 
sorgulamasına tâbi tutmanın yanlışlığına 
vurgu yapmaktı. 

Şunu herkes bilsin ki siyaset kurumuna 
duyulan güveni sarsarak, siyasetçiye bağ-
lanan umutları kırarak bu ülke hiçbir yere 
gidemez. Türkiye’nin yeniden meşru siya-
set zemininde sorunlarına çözüm bulma 
dönemine girdiği, umutların yeniden siya-
sete bağlandığı bir dönemde, bakınız şef-
faflık ilkesini değil, doğrudan siyasetçiye 
duyulan güveni tartışmaya açarsanız ken-
di bindiğiniz dalı kesersiniz. Türkiye’nin 

bundan bir menfaati yoktur. Biz siyasetin 
ve siyasetçinin bu şekilde yıpratılmasına, 
demokratik temsil kurumunun töhmet 
altında bırakılmasına izin vermedik, ver-
meyeceğiz. 

Bizim maksadımız bazı ilkesel öncelikle-
re başta bütün siyasetçiler olmak üzere 
kamuoyunun dikkatini çekmektir. Ama 
bunu anlamamak konusunda maalesef 
yine bazı siyasetçiler başı çekiyor. Siya-
setin izzetini koruma gayretlerimiz bu 
adreslerde makes bulmuyor. O zaman biz 
kendi inandığımız yolda yürümeye devam 
ederiz. Ha eğer muradınız gerçekten şef-
faflıksa, biz zaten o konuda bugüne kadar 
herhangi bir kısıtlamadan yana olmadık, 
bugün de değiliz. Kamusal sorumluluğu 
olan herkesin, ama herkesin gizli saklı 
hiçbir şeyi olmadan sonuna kadar şeffaf 
bir şekilde görevini sürdürmesini herkes-
ten çok biz istiyoruz. Arkadaşlarımız bu 
konuda bir hazırlık içindeler, AK Parti’nin 
er meydanından asla kaçmadığını yakında 
herkes görecektir, bundan hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. 

Bizim bu milletten gizlimiz saklımız yok, 
bu millet bizim içimizden geçeni biliyor. 
Bu ünsiyete sahip olmayanların daha 
öğrenecek çok şeyleri var. Onlar için de 
küçük bir not vereyim: Bizim bugüne ka-
dar gazetelere yansımayan, kamuoyuna 
aksetmeyen, gizli saklı bir mal varlığımız 
hiç olmadı ki, bunu ayrıca açıklama ihti-
yacı duyalım. Ama yine de dileyenler, ister 
gazete arşivlerinden, isterlerse bugünden 
itibaren Başbakanlık basın merkezimizin 
internet sitesinden mal beyanımızla ilgili 
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detaylı bilgileri alabilir, hesabımızı, çetele-
mizi tutabilirler. Bugün itibariyle neyimiz 
varsa, geçmiş ticaretimizden, maaşımız-
dan hepsi son kuruşuna kadar oradadır. 

Değerli arkadaşlar…

Bu arada hafta sonu art arda Bursa ve 
Trabzon’da meydana gelen iki müessif 
olay bizleri derinden üzmüştür. Bugün 
aramızda olamayan, Bursa’da bir silahlı 
saldırı sonucu yaralanan Grup Başkan Ve-
kilimiz Faruk Çelik kardeşimize buradan 
AK Parti grubu ve bütün AK Parti camiası 
olarak acil şifalar diliyoruz. İnanıyorum 
ki, bu tür menfur hadiseler bütün detay-
larıyla açıklığa kavuşacak ve adalet yerini 
bulacaktır. Keza, aynı gün Trabzon’da Hı-
ristiyan bir din adamına mabedin içinde 
yapılan silahlı saldırıyı da şiddetle kını-
yoruz. Ailesine ve cemaatine başsağlığı 
diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz bu elim 
cinayetin aydınlanması ve failin adalete 
teslimi için titizlikle çalışmalarını yürüt-
mektedirler. Sizleri konuşmamın sonunda 
bir kez daha sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım… Sizleri saygıyla se-
lamlıyorum. 

Türkiye, AK Parti iktidarında demokratik-
leşme istikametinde yol almaya devam edi-
yor. Demokrasi, hukuk devleti, temel hak 
ve özgürlükler bahsinde esaslı reformlar 

yaptık. Türkiye bizim iktidarımızla birlik-
te yapısal bir dönüşüm sürecine girdi. Bu 
süreçte hukuk düzenimiz de demokrasi-
nin evrensel standartlarına ve hukukun 
genel ilkelerine uygun olarak kapsamlı bir 
değişikliğe uğradı. Hükümetimizin “de-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 14 Şubat 2006 
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mokrasiye ve hukuka yatırım” hamlesiyle 
bireysel özgürlükleri öne çıkaran, özgür 
bireyi temel alan demokratik hukuk dev-
leti tahkim edildi, güçlendirildi. Elbette 
bu reformlar, düzenlemeler yapılırken, 
mevzuata dayalı değişikliklerin tek başına 
yeterli olmadığını, arzu edilen neticeye 
ulaşmak için bir zihniyet dönüşümüne 
ihtiyaç olduğunu biliyorduk. 

Türkiye’de hukuk zihniyeti, hukuka bakış, 
ne yazık ki, tarihi tecrübenin getirdiği 
birtakım çarpıklıklarla maluldür. Yakın 
zamana kadar Türkiye’de hakim söylem, 
Türk demokrasisinin kendine has belli 
özellikler taşıdığı ve Türkiye’nin özel şart-
ları dolayısıyla evrensel standartların bi-
zim ülkemizde geçerli olamayacağı varsa-
yımına dayanmaktaydı. Esas itibariyle bu 
“özel şartlar” vurgusu, Türkiye’deki dev-
let-toplum-birey ilişkilerinin tanzimine 
yönelikti. Bu “özel şartlar” içinde hukuk, 
bireysel özgürlüklerden ziyade, toplum 
ve birey karşısında devleti korumanın bir 
aracı olarak görülüyordu. Oysa modern 
hukukun temel felsefesi, bireyi, insanı 
merkeze almaktadır. 

Demokrasi tarihi içinde şekillenen bütün 
modern hukuk belgelerinin ve anayasa-
ların asli gayesi bireydir, bireyin hak ve 
hürriyetlerini teminat altına almaktır. 
Maalesef Türk demokrasisi, devleti bireyin 
önüne koyan ve hukuku da devleti koru-
manın aracı olmaya indirgeyen bir tarihi 
seyir izlemiştir. Bu süreçte hukuka kendi 
içinde bir değer atfedilmemiş; hukuk, dev-
let için fonksiyonel olduğu ölçüde değer 
kazanmıştır. Son günlerde yaşadığımız 

yargı kararları etrafında oluşan hukuk tar-
tışmalarını bu çerçevede değerlendirmek 
gerekir. 

Devleti eksen alan, devleti bireyin önüne 
koyan hukuk zihniyeti ile bireysel özgür-
lükleri temel alan hukuk zihniyeti arasın-
daki farklılık da bu tartışmalar vesilesiyle 
bir kere daha su yüzüne çıkmıştır. Hukuk 
devleti, temel hak ve özgürlükleri teminat 
altına alan, bireye hukuk güvencesi sağla-
yan ve kendini hukukla bağlayan devlettir. 
Tabii ki yargı bağımsızlığı hukuk devleti-
nin olmazsa olmaz öğesidir. Ancak yargı 
bağımsızlığı, sadece yargının yürütme 
karşısındaki, siyasal iktidar karşısındaki 
bağımsızlığı değildir; yargı bağımsızlığı-
nın bunun kadar, belki de bundan daha 
önemli öğesi, yargıçların, hukuk adamları-
nın zihni bağımsızlığıdır. 

Hukuk adamlarının zihni bağımsızlığı ise 
kendilerini yalnızca hukukun ilkeleriyle 
bağlı hissetmeleri, yalnızca hukukun ge-
nel ilkelerini ve pozitif hukuku gözeterek 
karar ve yorum tesis etmeleridir. Bu ma-
nada demokratik hukuk devletine yönelik 
reformların maksadına ulaşmasında özel-
likle hukuk adamlarımıza büyük görev 
düşmektedir. Bu tartışmalar çerçevesinde, 
yargı kararlarının eleştirilip eleştirileme-
yeceğine dair yorumlar üzerinde de ayrıca 
durulması gerekiyor. 

Öncelikle altını çizerek hatırlatmak iste-
rim ki, yargılama süreci devam ederken 
siyasetin ve diğer kurumların yargıya mü-
dahale sayılabilecek eylem ve beyanlarda 
bulunması, bizim de asla onay vermeye-
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ceğimiz bir durumdur. Ancak yargı kararı 
ortaya çıktıktan sonra, hukuku savunmak, 
en az hukuk adamları kadar siyasetin ve si-
vil toplumun da görevidir. Siyaset, tabii ki 
demokratik siyaset, hukuku savunmadan 
var olamaz. Hukuku savunmayan siyaset, 
kendi varlık zeminini inkar etmiş olur. 
Yargının bağımsızlığı, yargı kararlarının 
eleştirilemez olduğu anlamına gelmez. 

Pozitif hukuk ve onun neticeleri, her za-
man eleştiriye açıktır; yeter ki yargı süreci-
ne halel getirecek müdahaleler söz konusu 
olmasın. Yargı kararlarının bağlayıcılığı 
farklı, bu kararların eleştiriye açık olması 
farklı hususlardır. Tesis edilmiş bir yargı 
kararını yorumlamak ya da eleştirmek 
başka, devam eden bir yargılama sürecini 
etkileyecek yorum ve beyanlarda bulun-
mak başkadır. Bugün kamu vicdanında 
makes bulmayan bir kararı savunmak 
adına yargıya müdahaleden söz edenlerin 
dün, yargı kararlarını etkilemeye yöne-
lik kampanyalar yürütülürken neden 
sessiz kaldıkları sorusu, karşılıksızdır. 
Anayasa’nın 138. maddesinin ancak bu-
gün hem de verilmiş bir karara ilişkin 
tartışmalar üzerine hatırlanması da ayrıca 
düşündürücüdür. 

Hukuk, özgürlüklerin ve toplumsal ba-
rışın zemini ise, bu zeminde ve sınırları 
içinde mütalaa yürütmek sadece yargı 
kurumlarının tekelinde olamaz. Özü iti-
barıyla şunu ifade etmek isterim ki, bizim 
bu tartışmadaki yerimiz, hukuku savun-
makla sınırlıdır. Türkiye’nin odaklanması 
gereken husus Türkiye’nin kaynakları ve 
imkanlarıdır. Ülkemizin gücünü beyhude 

tartışmalarla heba etmek yerine halkımı-
zın ekmeği, aşı ve onuruyla ilgileniyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Bugün artık ekonomide kendimizle yarı-
şır bir noktaya gelmiş durumdayız. Dikkat 
ederseniz, artık birçok makroekonomik 
göstergede kendi rekorlarımızı yenileme-
ye, kendi rekorlarımızı aşmaya çalışıyo-
ruz. Ben burada sadece birkaç alandan 
örnek vermek istiyorum. Bakınız, 2002 
yılında yıllık ortalama yüzde 62.7 olan 
iskontolu TL cinsinden borçlanma fai-
zi, bugün yüzde 13’ler seviyesine inmiş 
durumdadır. 2002 yılı sonunda Türkiye 
hazinesi sadece 9 ay vadeyle borçlanabi-
lirken, bugün bu vade ortalama 27.4 ay 
seviyelerine yükselmiştir. 2002 yılında 
Türkiye’nin toplam turizm geliri sadece 8 
milyar 481 milyon dolar iken, 2005 yılın-
da turizm gelirimiz 18 milyar 153 milyon 
dolar seviyesine ulaşmıştır. 3 yılda yüzde 
114 artış… 2002 yılsonunda Türkiye’nin 
toplam ihracat geliri sadece 36 milyar do-
lar iken, bugün 73 milyar dolar seviyesini 
yakalamış durumdayız. Üç yılda yüzde 
103 artış…

Öte yandan esnaf kredileri de yüzde 59 
seviyesinden yüzde 15 seviyesine çekil-
miştir. Esnaf ve sanatkarımızın kullandığı 
kredi miktarı tam 23 kat artarak 3.5 milyar 
YTL seviyesine ulaşmıştır. Bankaların, 
kamu, özel, yabancı bankaların, 2002 yı-
lında kullandırdığı toplam kredi miktarı 
sadece 32 milyar YTL iken bugün bu 112 
milyar YTL miktarına ulaşılmıştır. 
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Bakın, bunlar kuru kuruya, arka arkaya 
sıralanan rakamlar değil. Bu rakamların 
hepsi üretim artışına, yatırım artışına, 
ihracat artışına, istihdam artışına tekabül 
ediyor. Bu ve buna benzer yüzlerce göster-
ge, Türkiye’de işlerin, altını çizerek söylü-
yorum, bugüne kadar örneği görülmemiş 
derecede iyi gittiğini, bereketli gittiğini 
gösteriyor. Türkiye’de artık fabrika bacaları 
tütüyor, çiftçinin traktörü harıl harıl çalışı-
yor, esnafın yüzü gülüyor, köylümüz, işçi-
miz, memurumuz, dar gelirlimiz enflasyon 
karşısında, istikrarsızlık karşısında, yüksek 
faizlerin altında inim inim inlemiyor. 

Lütfen şu zorunlu tasarruf muammasını bir 
hatırlayınız. Bu sorunu çözdük. Ana parayı 
da bulduk, nemaları da bulduk, uzlaşma 
zeminini de oluşturduk ve Haziran ayına 
kadar kalan son iki taksiti de ödeyip, inşal-
lah bu defteri de kapatmış olacağız. Tarım 
kredilerine uygulanan faiz, iktidara geldi-
ğimizde yüzde 59 seviyesinde iken, bugün 
% 8-% 15 aralığına kadar indirilmiş, gübre 
desteği, mazot desteği, doğrudan gelir des-
teği ile çiftçimize ve köylümüze sağlanan 
destek 10 milyar YTL seviyesini aşmıştır. 
Sadece hayvancılık destekleri 3 yıl içinde 
yüzde 729 oranında artış göstermiştir. 

Bugün çiftçimize bu vesileyle yeni bir müj-
deyi daha vermek istiyorum. Ülkemizde 
arz açığı bulunan ve stratejik öneme haiz 
kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulye-
si, kanola ve mısıra 2005 yılında ödenen 
toplam prim miktarı 628 milyon YTL’dir. 
Bu yıl primler için ayırdığımız bütçeyi yüz-
de 30 oranında artırdık ve 810 milyon YTL 
olarak belirledik. Sertifikalı pamukta, ge-

çen yıla göre yaklaşık yüzde 40 artış yaptık 
ve kilogram başına prim miktarını 32 Yeni 
Kuruş olarak belirledik. Ayçiçeğinde 2004 
yılında 13.5 Yeni Kuruş olan prim mikta-
rını yüzde 30 oranında artırıyoruz ve 17.5 
Yeni Kuruş seviyesine çıkarıyoruz. Serti-
fikalı soyada prim artışı geçen yıla göre 
tam yüzde 43 arttı ve kilo başına 24 Yeni 
Kuruş ödüyoruz. Geçen yıl kilogramına 13 
Yeni Kuruş prim verdiğimiz kanolaya da 
bu yıl 20 Yeni Kuruş prim veriyoruz. Yine 
mısırda geçen yıl 2 buçuk yeni kuruş prim 
vermiştik, bu yıl bunu da 5 Yeni Kuruşa 
çıkardık. Burada da yüzde 100 oranında 
bir artış sağlıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da ekim zamanından önce primlerin 
ödenmesi için de çalışmalar başlatıldı. Bu 
yeni prim miktarlarının da üreticilerimize, 
çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Hiç kuşkusuz beklentilerimiz çok yüksek. 
Bizim beklentilerimiz de yüksek, vatan-
daşımızın beklentileri de yüksek. Bu ülke, 
çok daha iyisini hak ediyor, çok daha iyi 
seviyelere ulaşmayı hayal ediyor. Bu da in-
şallah olacak. İstikrar ortamı, güven orta-
mı, huzur ve barış ortamı her şeyden önce 
Türkiye ekonomisinde yeni bir çığır açmış-
tır. Bu ilerleme, bu kalkınma, bu iyileşme 
sürecek, sürdükçe de mevcut sorunlar da 
çözüm yoluna girmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

İnsanlarımızın çağdaş hayatın bütün im-
kanlarından yararlanmalarını sağlamak, 
ülkemizin her köşesini bir uçtan bir uca 
imar etmek için büyük çaba harcıyor, 
Türkiye’nin geleceğini inşa ediyoruz. 
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Şehirlerimiz alt yapılarıyla, konut ve 
dönüşüm projeleriyle çehre değiştiriyor. 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız 2003 
yılından 2006 Ocak sonuna kadar 78 il 
ve 168 ilçede toplam 155.831 konut raka-
mına ulaşmıştır. Yani üç yıl içinde nüfusu 
100.000’i aşan 7 adet yüksek standartlara 
sahip şehir inşa etmiş durumdayız. Bu 
konutları üretmekle kalmadık, bu konut-
larda yaşayacak insanlarımızın ihtiyaç 
duyduğu tesisleri de beraberinde üretip 
hizmete açtık. Bugüne kadar 146 lise ve 
ilköğretim okulu, 17 anaokulu, 110 ticaret 
merkezi, 7 hastane, 24 sağlık ocağı, 22 spor 
salonu, 7 kütüphane, 97 cami bu konut 
projeleri kapsamında inşa edilmiştir. Dar 
gelirlilerimize uygun şartlarla sahip ola-
bilecekleri 40.000 konut ürettik, bu çalış-
malar da gelişerek sürüyor. 66 belediye ile 
gecekondu dönüşüm projeleri imzalanmış 
durumdadır; Cumhuriyet tarihinde ilk 
defa bu kadar büyük çaplı ve hızlı bir kent-
sel dönüşüm atılımı yapılıyor. 

Bu hedefleri dile getirdiğimizde bize inan-
mayanlar oldu, şimdi gerçek apaçık orta-
dadır, TOKİ’nin öncülüğünde yurt çapında 
bir inşaat seferberliği başlamıştır. İnşallah 
bu alanda çok daha iyi noktalara da ge-
leceğiz, şimdiden geleceğe dönük olarak 
350 bin konutluk bir projeksiyon yapmış 
durumdayız. 2007 sonuna kadar 250 bin 
konutun inşaatına başlamayı, bunların 
büyük bir kısmını da bitirmeyi umuyoruz. 

Sadece konut yapmakla iş bitmiyor, bunun 
da bilincindeyiz. Bu gerçekten hareketle 
güvenlik ve kalite standartları yükseltilmiş 
bölünmüş yollarla Türkiye’nin şehirlerini 

bir uçtan bir uca birbirine bağlamak için de 
ayrı bir seferberlik içindeyiz. Bakınız biz gö-
reve geldiğimizde Türkiye’nin sadece 3.859 
km bölünmüş yolu vardı; biz bu miktarın 
iki katı kadar bölünmüş yol yaptık. Üç yıl 
içinde 6.722 km bölünmüş yol çalışması 
yaptık, bu yolların 5.200 kilometresini de 
2005 sonu itibariyle tamamlayarak hizme-
te açtık. Bu çalışmaların yapıldığı yollarda 
trafik kazaları yüzde 65, bu kazalardaki 
ölüm oranları da yüzde 94 azalmıştır. 

Söz verdiğimiz üzere gerekli her bölgeye 
bölünmüş yollar inşa etmeye devam ede-
ceğiz. Bu hafta sonu inşallah Bursa Çevre 
Yolu’nu da hizmete açıyoruz. İki kısım 
halinde yapılan kavşak ve bağlantılarıyla 
birlikte toplam 91.7 km uzunluğundaki bu 
yol sayesinde İstanbul-Bursa-Balıkesir-İz-
mir transit trafiğini Bursa şehir trafiğinin 
tamamen dışına çıkararak önemli ölçüde 
rahatlatacak. Aynı zamanda bu çevre yolu-
nun hizmete açılmasıyla Bursa şehir trafi-
ği de ağır bir yükten kurtulmuş olacak. 

Değerli arkadaşlar…

Geçtiğimiz üç yıl içinde havayolu taşıma-
cılığında da sessiz adımlarla devrim nite-
liğinde gelişmeler kaydettik. Bu sektörde 
sağlanan gelişmeler ve özel havacılığın 
teşviki sayesinde bugün insanımız hava 
yolu ile seyahati de ulaşım seçenekleri 
arasına almış durumdadır. Aradaki farkın 
rahatlıkla görülebilmesi için şu rakam-
ları dikkatinize sunmak istiyorum: 2003 
yılında iç ve dış hatlarda 110 uçakla 31 
milyon yolcu hava yoluyla taşınmıştır. 
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 
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(AYATA) bundan on yıl sonra 2015 yılında 
Türkiye’nin 55 milyon insan taşıyacağını 
öngörüyordu. Bu hedefi on yıl öne çektik, 
2005 yılında biz yolcu sayımızı 56 milyona 
çıkardık ve dünyada en çok büyüyen üçün-
cü büyük ülke olduk. Keza, 2005 sonu iti-
bariyle ticari uçak sayısında 240’a ulaştık. 
Yine bu süre zarfında havayoluyla yolcu 
taşımacılığından sağlanan toplam ciroda 
500 trilyonluk bir artış sağladık. 

Sektörde bu gelişme trendiyle yakalanan 
ilave istihdam rakamı 6.500 kişidir, ailele-
riyle birlikte düşünürseniz 30.000 insanı-
mıza geçim imkanı sağlanmıştır. Biliyor-
sunuz THY için 59 yeni uçak alıyoruz; bu 
uçakların üçünü teslim aldık, diğerlerinin 
katılımıyla birlikte 2006 sonuna kadar 
uçak sayımız 300’e çıkacaktır. Devletin 
kasasından bir kuruş çıkmadan yap-işlet- 
devret modeliyle 1 milyar dolarlık yatırım 
yapılarak hava alanlarımız hem kapasite, 
hem fiziki kalite olarak yenilenmiştir. 
Bugüne kadar atıl duran hava alanlarımız 
özel sektörün de katılımıyla artan trafiğin 
hizmetine açılmış, aktif hale getirilmiştir. 
Türkiye bu alanda kaydettiği gelişmelerle 
havayolu alanında dünyanın en hızlı bü-
yüyen üçüncü ülkesi konumuna gelmiştir. 
Bütün bunlar Türk hava yolu taşımacılığı 
sektörü için son derece önemli gelişme-
lerdir. Türkiye’nin ne büyük bir kalkınma 
dinamizmi içinde olduğunu açıkça ortaya 
koyan gelişmelerdir. 

Değerli arkadaşlarım…

Hükümetimiz başkaları gibi laf üretmiyor; 
icraat yapıyor, hizmet üretiyor. İktidara 

gelmeden önce verdiğimiz sözleri tek tek 
yerine getiriyoruz. Bugüne kadar sayısız 
yatırım ve projeyi hayata geçirdik; bundan 
sonra da bu böyle devam edecek. Sadece 
kendi projelerimizi yürürlüğe koymakla 
yetinmiyoruz; aynı zamanda önceki hükü-
metlerin temelini attığı ancak takibini yap-
madıkları, ihmal ettikleri ve dolayısıyla 
zayi olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış 
projelere de sahip çıkıyoruz. 

Bu projelerden biri, 1998 yılında yapımına 
başlanan ve Kahramanmaraş’ta iki gün 
önce açılışını gerçekleştirdiğimiz Afşin-
Elbistan B Termik Santralidir. Hizmete 
açılan bu santral, ülkemiz açısından son 
derece önemli bir yatırımdır. Düşük ka-
lorili linyit kömürünün kullanılmasına 
imkan sağlayarak dışa bağımlılığı ortadan 
kaldıran bu termik santralle Türkiye çok 
önemli kazanımlar elde edecek. Ülkemizin 
toplam elektrik üretiminin yüzde 6.5’ini 
karşılayacak bu termik santralın ekonomi-
mize katkısı ise yılda yaklaşık 2.5 milyar 
dolar civarında olacaktır. Ayrıca 800 kişiye 
de burada bir ekmek kapısı açılıyor. 

Bakınız, son aylarda birileri durmadan 
Türkiye’nin yakın bir zamanda, elektrik 
enerjisi başta olmak üzere bir enerji krizi 
ile karşı karşıya kalabileceğini ima edi-
yor. Hükümet olarak Türkiye’yi bir enerji 
krizi ile karşı karşıya bırakmak bir yana, 
Türkiye’yi bir enerji koridoru haline ge-
tirmekte gösterdiğimiz kararlılığı sürdü-
rüyor, bu yönde adımlar atmaya devam 
ediyoruz. Attığımız adımların Türkiye’ye 
sağlayacağı en önemli kazanım, enerji 
açısından Türkiye’nin dışa bağımlılığını 
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asgari düzeye indirmektir. Enerji ihtiyacı 
için azami ölçüde yerli kaynaklarımızı 
harekete geçiriyoruz. Yeni ve yerli enerji 
kaynaklarını bundan böyle de azami sevi-
yede kullanacağız, farklı enerji kaynakları 
için arayışlarımız da sürecek. Amacımız 
milletimize ucuz ve yerli bir enerji sağla-
maktır, Türkiye’nin dışa bağımlılığını sona 
erdirmek en büyük hedefimizdir. Millet-
tin enerjisini, Türkiye’nin kaynaklarını 
Türkiye’ye kazandırmış olacağız. 

Değerli milletvekilleri…

Her vesileyle ifade ediyorum, Türkiye’nin 
yolu da, ufku da açıktır. Çalışana Allah da 
yardım ediyor. Ağır hava şartları nedeniyle 
bazı meşakkatli durumlar yaşıyoruz ama, 
bu yıl ülkemiz son yılların en yağışlı kışını 
geçiriyor. Barajlarımız yine son yılların 
en yüksek doluluk oranlarını yakalamış 
durumda. İnşallah yakında meşakkatler 
tamamen kalkacak, bu yağışların bere-
ketini görmeye başlayacağız. Karamsar 
olmak için bir sebep yok, insanımıza ka-
ramsarlık aşılamak isteyenlere de meydan 
vermeyeceğiz, vermemeliyiz. Aydınlık 
düşüneceğiz, aydınlıklara ilerleyeceğiz. Bu 
duygularla sözlerime son veriyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli hanımefendiler… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 

AK Parti insanı ve toplumu merkeze 
alan, toplumsal merkeze yaslanan bir si-
yaset çizgisi üzerinde Türkiye’ye büyük 

hizmetler yapıyor. Her türlü ayrımcılığı 
reddederek Türkiye’nin bütün yükünü 
omuzlamış bulunuyoruz. Muhatabımız 
bütün Türkiye’dir, hitap ettiğimiz kesim 
sadece AK Partililer değil bütün vatandaş-
larımızdır, yani 70 milyondur. En büyük 

AK Parti Il Kadın Kolları 
Toplantısı 

Ankara | 19 Şubat 2006 
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muradımız, en büyük rüyamız bütün 
vatandaşlarımızın yüzünü güldürmektir. 
Allah’a şükürler olsun, bugüne kadar yüz 
ağartıcı işler yaptık. 

Üç yılda Türkiye bütün alanlarda ayağa 
kalktı. Yeni siyasetimizle, yeni yönetim 
anlayışımızla Türkiye’yi bir girdaptan çı-
kardık. Bu yeni siyaset bir zümrenin, bir 
kesimin, bir sınıfın siyaseti değil, bütün 
vatandaşlarımızın vatandaşlık hukukunu 
en iyi biçimde hissedecekleri bir siyaset 
ve yönetim anlayışıdır. Burada kadınlara 
ayrı, erkeklere ayrı, gençlere ayrı, doğuya 
ayrı, batıya ayrı, seçkinlere ayrı bir siyasi 
dil ile konuşmuyoruz. Bütün kalbimizle, 
bütün içtenliğimizle, bütün enerjimizle 
ülkemizin refahına, huzuruna çalışıyoruz. 
Attığımız bütün adımları ülkemizin men-
faatleri için atıyoruz. 

Türkiye artık, kendine güveni tam olan 
büyük bir ülkedir. İstikrar oturmuştur. 
Toplum bizden ayrıştırıcı unsurlar üzerin-
de değil birlik ve vahdet ilkesi temelinde 
siyaset yapmamızı istiyor. Bu, bir dünya 
görüşüdür, bir hayat felsefesidir. Adalet 
ve kalkınma ilkelerini hayata geçiren AK 
Parti Türkiye’nin ruhunu yakalamıştır. 
Zira biz, Türkiye’nin aklı, vicdanı olmak 
için yola çıktık. Allah’ın izniyle bu yoldan 
sapmadan yürümeye devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Siyasette kadının yeri, toplumsal hayatta 
kadının yeri üzerinde hassasiyetle durma-
mız gereken bir konudur. Genelde bütün 
dünyanın, özelde Müslüman toplumların 

kadının toplumsal hayata katılması, üre-
tim süreçlerine dahil olması ile ilgili bir 
sorunu vardır. Hiç kimse bu sorunu bize 
özgü bir sorun olarak görmesin. Bu sorun 
en gelişmiş ülkelerden en geri kalmış ül-
kelere kadar bütün dünyanın gündemin-
dedir. Bize göre sorun adalet sorunudur. 
İnsanın özüyle ilgili, hayat felsefesiyle ilgi-
li bir sorundur. Toplumsal hayatın adalet 
üretmesi, sosyal ve siyasal düzenin adalet 
temelinde şekillenmesi sorunları en aza 
indirecektir. Güç ilişkileriyle şekillenen 
toplumsal ve siyasal düzenlerde insan ih-
mal edilmektedir. 

Bugün kadına karşı adaletsizlikler dün-
yanın neresinde varsa orada zulüm ve acı 
vardır. Bu haksızlıkları, acıları onaylamak 
imkansızdır. Kadına karşı ayrımcılık, kız 
çocuklarını temel haklarından mahrum 
bırakmak, kadını üretim sürecinden 
dışlamak, bizim lisanımızda, bizim kül-
türümüzde bir cahiliye geleneğidir. Zira 
kadınlar dünyanın her yerinde kendi 
toplumlarının en üretken unsurunu teş-
kil etmektedirler. Bu çerçevede kadınlar 
devletlerin demokratikleşmesinde etkili 
olmuş; kamusal alana, üretime ve yöne-
time katılma imkanına erişen kadınlar, 
toplumsal gelişme çabalarında etkin roller 
üstlenmişlerdir. 

Kadını özel alana hapseden ve kamusal 
alandan dışlayan cinsiyet ayrımcılığına 
dayanan, baskıcı ve tutucu anlayışlar me-
deni olamaz. Toplumun temel dinamiği 
olan ailede ağırlıklı role sahip kadınlara 
gösterilen saygı, verilen değer, bulunduk-
ları toplumun gelişmişlik seviyesinin be-
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lirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 
Bununla birlikte, kadınların toplum haya-
tında seslerini daha fazla duyurmalarına, 
siyasete, yönetime, çalışma hayatına daha 
aktif şekilde katılmalarına da ihtiyaç vardır. 

Bugün Türkiye krizlerden, kaoslardan 
çıktıysa bu başarı sizlerin eseridir. Bütün 
platformlarda bu düşüncelerimizi ifade 
ediyoruz. Lütfen Türkiye’ye yaraşır bir 
vakar içinde sorunların çözümüne katkı-
da bulunun. Sivil toplumun güçlenmesi, 
toplumsal yaraların sarılması, sosyal so-
runların çözümlenmesi için elinizi taşın 
altına koyun. Burada bütün samimiyeti-
mizle sizlerin yanındayız. AK Parti’nin 
siyaset felsefesi toplum için değer üret-
mek, var olan değerleri yüceltmek ve 
yaşatmaktır. 

Türkiye olarak büyük açılımlar sağlıyor, 
dünya ile bütünleşiyoruz. Burada hepi-
mize görevler düşüyor. Dünyaya söyleye-
ceğimiz sözleri hep birlikte söylemeliyiz. 
Son zamanlarda gerek İslam dünyasından, 
gerek Batıdan ülkemize büyük bir ilgi var. 
Kadın üst başlığı altında sayısız uluslara-
rası toplantılar düzenleniyor. Türkiye’nin 
her köşesinde kadınlar sivil toplumun 
bayraktarlığını yapıyor, güçlerini birleş-
tiriyor ve sayısız sosyal soruna çareler 
üretiyor. Bu süreci AK Partili kadınların 
iyi değerlendirmesini rica ediyorum. Yapı-
lacak olan, yapmamız gereken çok iş var. 
Lütfen, bütün evlatlarımızın daha iyi yetiş-
mesi için özenle çalışınız. Lütfen, yarınları 
emanet edeceğimiz çocuklarımızın ahlaki 
eğitimine özen gösteriniz. Lütfen, topluma 
hayırlı nesiller yetiştirmek için devletin 

yaptıklarıyla yetinmeyin; sizler de yürek-
lerinizi katarak bir şeyler yapın. 

Siyaset sadece siyaset konuşmakla değil, 
toplumda değer üretmekle, değer ürete-
cek araçları kullanmakla anlamlıdır. Evet 
yapılması gereken çok iş var. İnsan hak-
ları, demokratikleşme, temel özgürlükler 
ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında 
ilerleme sağlanması, bilim ve teknoloji ala-
nında kadınların daha fazla katkı yapması, 
uluslararası kadın örgütleriyle ülkemiz-
deki sivil toplum kuruluşları ve hükümet 
arasında iletişim ağının kurulması amaç-
larımızın gerçekleştirilmesine hız kazan-
dıracaktır. 

Ben, kadınların sosyal, siyasi, hukuki alan-
larının genişletilmesine yönelik çalışma-
ların tüm insanlığın kazanımları olduğu 
fikrindeyim. Bunu sağlamak için de, tüm 
bireylerin kadın-erkek ayrımı yapılmaksı-
zın, eğitim seviyesinin ve kalitesinin yük-
seltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira 
toplumdaki tüm bireylerin eğitim eşitliği 
sağlanmadan, gelişmekten söz edilemez. 
Kadınların eğitim düzeyi arttıkça, çalışma 
hayatına, siyasete ve karar mekanizmaları-
na katılımı da güçlenmektedir. Kadınların 
eli değdikçe toplumsal hayat kalitesi yük-
selmektedir. Bu anlamda, kadınların karar 
alma süreçlerine eşit katılımını, kadının 
statüsünün geliştirilmesinin ön şartı ola-
rak görüyoruz. 

Değerli hanımefendiler, aziz kardeşlerim…

Türkiye’de kadınlarımız siyasi ve hukuki 
haklarını pek çok Batı ülkesinin kadın-
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larından çok daha önce elde etmişlerdir. 
Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren 
tanınan siyasi, toplumsal ve ekonomik 
haklar sayesinde, Türk kadınına ülkesinin 
gelişimine katkıda bulunma imkanı veril-
miştir. Bu bağlamda, 1990’lı yılların ikinci 
yarısından itibaren ülkemizde kadın hak-
larının geliştirilmesi yönündeki çalışma-
lar özellikle hız kazanmıştır. Çeşitli ulus-
lararası sözleşme ve kararlar ile Avrupa 
Birliği’ne uyum kriterleri ülkemizde kadın 
hakları alanında yapılan çalışmalara yön 
vermiştir. Bu çerçevede, kadınlarımızın 
hayatın her alanına tam katılım sağlaya-
bilmesi için gerekli yasal reformlar ulusal 
seviyede gerçekleştirilmiştir. 

Nitekim, son olarak Medeni Kanun’da ve 
Anayasa’da yaptığımız değişiklikler, kadın-
erkek eşitliğinin güçlendirilmesi, özellikle 
kadınların toplumsal hayatta karşı karşıya 
bulunduğu sorunların giderilmesi yönün-
de önemli birer adım olmuştur. Neticede 
bugün, siyasi haklar bakımından Türk 
kadınlarının önünde hukuki bir engel 
yoktur. Bürokraside, akademik hayatta, 
uzmanlık gerektiren mesleklerde kadınla-
rımızın oranı pek çok Batı ülkesiyle kıyas-
lanabilir seviyededir. 

Türk kadınları keza uluslararası kuruluş-
larda da üst düzey görevler üstlenmişler-
dir. Gerçekleştirilen yasal düzenlemelere 
rağmen, günlük hayatta kadınlarımızın 
toplumsal yapıdan, geleneklerden kaynak-
lanan bazı nedenlerle halen karşılaştığı so-
runları görmezden gelemeyiz. Bu sorunla-
rın çözümü için yasal düzenlemeleri aşan 
bir şuuru, bir duyarlılığı hayata hakim 

kılmalıyız. Sözün burasında altını çizerek 
söylüyorum; toplumların olduğu gibi, 
devletlerin de kadına karşı ayrımcılığı töre 
haline getirmesi kabul edilemez. 

Şu gerçeği her zaman ifade ediyoruz, bu-
rada bir kez daha dile getirelim ki, kadına 
karşı cinsiyet ayrımcılığı en az ırkçılık 
kadar tehlikeli ve yanlıştır. Hiçbir töre, 
hiçbir gelenek, hiçbir mazeret insanın in-
sana karşı şiddet kullanmasının mazereti, 
gerekçesi olamaz. Bu şuurun gelişmesin-
de parlamenterlere, siyasi partilere, sivil 
toplum örgütlerine, basına, akademik ku-
ruluşlara, toplumun kanaat önderlerine 
büyük görevler düşmektedir. Hükümet 
olarak biz de bu konuda büyük bir dikkat 
gösteriyoruz. Çünkü kadınlarımızın, haya-
tın her alanında olduğu gibi siyasette de 
daha fazla temsil edilebilmelerinin sağlan-
ması ülkemizi daha da güçlü kılacaktır. 

Değerli konuklar…

Türkiye’de kadının elde ettiği kazanım-
ların, gelişmekte olan ülkeler için de bir 
ilham kaynağı ve örnek olabileceğini dü-
şünüyorum. Israrla üzerinde durduğumuz 
Medeniyetler arası ittifakın temelinde in-
sana ve insan haklarına saygı, demokrasi 
ve hoşgörü yatmaktadır. Esasen medeni-
yet, bizatihi insanın gelişimi, refahı ve hu-
zurudur. İnsan haklarına saygının, birey 
ve toplumun hukukunu korumanın temel 
unsurlarından biri de kadın haklarının 
güvence altına alınmasıdır. Bizim kültü-
rümüzde kadın erkek aynı sorumluklarla 
mükelleftir. Kimsenin kimseye üstünlüğü 
yoktur. Üstünlüğün kriteri adalet üret-
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mek, değer üretmektir, insana ve topluma 
hizmet etmektir. Bu nedenle kadın-erkek 
eşitliği de barış kültürünün ayrılmaz bir 
unsurudur. AK Parti Kadın kolları olarak 
Türkiye’nin hayrına üreteceğiniz her fikir-
de, her değerde yanınızdayız. AK Parti’ye 
ait olmak, AK Partili olmak, kardeşlik kül-
türünü derinleştirmektir, adaleti ve kal-
kınmayı sağlamaktır. Bu düşüncelerle, siz 
kardeşlerimi tekrar selamlıyor, başarılar 
diliyorum. 
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Değerli arkadaşlar… Haftalık grup toplantı-
mızın başında sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Gayet iyi hatırlayacaksınız; İlk AK Parti 
grup toplantılarımızda bir noktaya dikkat 
çekmiştik. Demiştik ki: “Türkiye içeride 
gücünü topladıkça dışarıda itibarı artacak-

tır. ”. İşte o günkü iddiamızın ispatı bugün-
kü Türkiye’dir. Türkiye’nin özgül ağırlığı, 
stratejik önemi bütün dünyada her geçen 
gün daha çok hissediliyor. Bugün hâlâ içe-
ride Türkiye’ye güven sorunu yaşayanların 
var olduğunu görüyoruz. Evet, belki onla-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 21 Şubat 2006 
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rın özgüven krizini tam olarak çözememiş 
olabiliriz ama, şu da artık kimsenin inkar 
edemeyeceği bir gerçektir: ülkemizin 
gücü, itibarı, saygınlığı, sözünün ağırlığı 
giderek artıyor. 

Bugünkü Türkiye, savunmacı, içe kapan-
macı, dış politikasında tedirgin, inisiyatif 
almaktan çekinen pasif bir ülke olmak-
tan çıkmıştır. İhracat rekorları, yabancı 
sermaye rekorları, turizm rekorları işte 
Türkiye’nin AK Partiyle kazandığı bu öz-
güvenin eseridir. İktidara geldiğimiz gün-
den beri Türkiye’nin dünyadaki temsilini 
layık olduğu düzeye taşımak için gecemizi 
gündüzümüze kattık; Allah’a şükür bizi 
onurlandıracak büyük mesafeler aldık. 
İnsanımızın hayat standardı yükseldikçe, 
demokrasi yerleştikçe, istikrar oturdukça, 
ekonomi büyüdükçe gücümüz de, itibarı-
mız da hissedilir şekilde artıyor. 

Ülkemizin bu yükseliş trendine, bu artan 
itibarımıza kuşkuyla bakanların halet-i ru-
hiyelerine fazla zaman ayırmak niyetinde 
değilim. Bizim ufuk çizgimiz, milletimizin 
ali menfaatleridir. Bu anlamda dış politi-
kamız, tam bir tutarlılık içindedir. Bugüne 
kadar Türkiye’nin başını önüne eğdirecek 
hiçbir adım atmadık, bundan sonra da 
atmayız. AK Parti”ye zaaf isnat ederek 
Türkiye’nin iradesini gölgelemek isteyen-
ler bilmelidir ki, boşa kürek çekiyorlar. 

Geriye dönüp şöyle üç yıl boyunca neler 
yaptığımıza, nasıl bir dış politika izlediği-
mize bakınız. Türkiye, AK Parti iktidarıyla 
birlikte hem bölgesel hem de küresel bir 
misyon üstlenmiştir. Bu misyon, deklare 

edilmiş, açık bir vizyona, bir gelecek pers-
pektifine dayanmaktadır. Unutmayalım ki, 
küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Yeni 
bir çağın başındayız. Bu geçiş sürecinde 
eski cevapların, önümüze çıkan yeni sorun-
lar karşısında yetersiz kaldığını görüyoruz. 
Tek tek bütün milletler olarak, karşımızda 
iki seçenek bulunuyor; ya değişime diren-
meyi seçeceğiz, ki o zaman, tarihin tekamül 
merdiveninde varabileceğimiz en son mer-
halenin mevcut durum olduğunu da kabul-
lenmiş oluruz. En iyi ihtimalle ayakta kala-
bilsek bile içinde bulunduğumuz duruma 
razı oluruz. Ya da soğuk savaş döneminden 
kalma ezberimizi bozmayı tercih edeceğiz, 
ki ancak o zaman, kendimizi yenileyerek 
içine sürüklenmekte olduğumuz derin aç-
mazlardan kurtulabiliriz. 

Değerli arkadaşlar…

İçinde bulunduğumuz durum şudur; dini 
ya da kültürel farklılıkların kin ve nefret 
ürettiği, şiddet kültürünün giderek yay-
gınlaştığı, medeniyetler çatışmasının sah-
nelenmek istendiği günlerden geçiyoruz. 
Küreselleşme çağının karşımıza çıkardığı 
yeni risk ve tehditler, bütün dünya millet-
lerinin en öncelikli meselesi haline gelmiş 
bulunuyor. Hiçbirimiz bu yeni duruma 
kayıtsız kalma lüksüne sahip değiliz. Zira 
herkesin güvende olmadığı bir dünyada, 
özellikle de küreselleşme çağının dünya-
sında, hiç kimse ama hiç kimse tek başına 
kendisini güvende hissedemez. Bunun en 
acı tecrübelerini daha yakın zamanlarda 
yaşadık, ne yazık ki yaşamaya da devam 
ediyoruz. Burada ayrıntılarına bir kez 
daha girmeyeceğim ama, bu durumun 
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sebepleri ve sonuçları üzerinde ciddiyetle 
düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Biz diyoruz ki, hem milletimizin selameti, 
hem de insanlığın ortak yararı adına gerek 
bölgemizde, gerekse dünyamızda barış ve 
istikrarın tesisine katkıda bulunalım. De-
mokratik değerler ve adaleti yaygınlaştı-
ralım; ‘kesret içinde vahdet’ yani çeşitlilik 
içinde birlikte yaşama ilkesini küreselleş-
tirelim. Geleceğimizi felaket senaryolarına 
teslim etmeyelim. Bizim AB perspektifi-
mizin altında bu vizyon vardır; Irak ve 
Suriye meselelerine bakışımız da bunu 
esas almaktadır; Genişletilmiş Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika İnisiyatifindeki rolümüz 
buna dayanmaktadır; Başlattığımız Mede-
niyetler İttifakı projesinin temelinde de bu 
vizyonumuz yer almaktadır. 

Daha yolun başında ilan ettiğimiz gibi 
bizim dış politikada temel parametremiz, 
düşman üretmek değil, dost kazanmaktır. 
Bugüne kadar başlattığımız bütün dış po-
litika hamleleri, bu parametre üzerine ku-
rulmuştur. Az önce bir kaçını hatırlattığım 
bu girişimler, aynı dış politikanın, aynı 
vizyonun tutarlı ve tamamlayıcı parçala-
rıdır. Keza, kan ve gözyaşıyla özdeşleşen 
Ortadoğu’da barış ve adalet için, sözün ve 
umudun bitmediğini göstermek için yeni 
yol haritaları ve yeni imkanlar üzerinde 
düşünce üretiyor, öneriler getiriyoruz. 
Biliyoruz ki, barış yürek ister, irade ister, 
aklı selim ister. Bu yüzden bizi doğrudan 
ilgilendiren bu coğrafyanın huzuru ve se-
lameti için, attığımız bütün adımları hesap 
ederek, her barış ihtimalini bir imkana 
dönüştürmenin yollarını arıyoruz. 

Değerli arkadaşlar…

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Filistin he-
yetinin Ankara ziyareti de bu bağlamda 
değerlendirilmelidir. Bugüne kadar hiçbir 
çabamız karşılıksız kalmadı; bundan sonra 
da inşallah kalmayacak. Ben inanıyorum 
ki biz, doğru bir zamanlamayla doğru me-
sajları verdik. İnsani, tarihi ve ahlaki so-
rumluluğumuzun gereğini yaptık. Bundan 
sonra da bu sorumluluklarımızın gereğini 
yapmaya devam edeceğiz. Aynı mesajları, 
bundan sonra da açık kanallar başta olmak 
üzere her fırsatı değerlendirerek vermeyi 
sürdüreceğiz. 

Hepimiz gayet iyi biliyoruz ki, şiddet ve ge-
rilimin bedeli, barış adımları için ödenen 
bedelden daha az değildir. Bizim çabaları-
mız, sadece bölgeye uzun bir aradan sonra 
barışın geri dönmesi için değil, Türkiye’nin 
kendi güvenliği için de elzemdir. Filistin-
İsrail ihtilafının kalıcı, kapsamlı ve adil bir 
barışla çözüme kavuşması, sadece iki tara-
fın değil, aynı zamanda bütün insanlığın 
hayrına olacaktır. Bu vesileyle, gerek doğ-
rudan tarafları, gerekse bütün uluslararası 
camiayı Filistin’de demokratik seçimlerin 
ortaya çıkardığı tabloyu doğru okumaya, 
sorumluluk bilinciyle hareket ederek bu 
tabloyu barış için bir fırsata dönüştürme-
ye davet ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

İki hususu daha dikkatlerinize sunmak 
istiyorum. Biliyorsunuz, Kredi kartlarına 
ilişkin çok uzun bir süredir düzenleme ih-
tiyacı var. 1992 yılından beri bu konu hep 
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gündemde olmuş, ancak, ne yazık ki, bir 
türlü adım atılmamıştır. Bu alanda bir dü-
zenlemenin olmaması, maalesef toplumda 
çeşitli mağduriyetlerin oluşmasına, hepi-
mizi üzen bazı elim hadiselerin yaşanması-
na zemin hazırlamıştır. Bu konuda da ilgili 
tüm kesimlerin mutabakatını sağlayarak 
bir tasarı hazırladık ve inşallah bu tasarı, 
bu hafta TBMM gündemine geliyor. Bu 
Yasanın, Kredi kartları konusunda mağ-
duriyetleri gidereceğine, serbest piyasa 
koşulları çerçevesinde bu konudaki açığı 
gidereceğine inanıyorum. 

Keza gündemimizdeki en önemli sosyal 
sorunlarımızdan biri de SSK ve BAĞ-KUR 
borçlarının yeniden yapılandırılmasıdır. 
Yine TBMM gündeminde bulunan bir baş-
ka Yasa çalışmamızla da, biliyorsunuz SSK 
ve BAĞ-KUR prim alacaklarını yeniden 
yapılandırıyoruz. 2000 ve 2001 yıllarında 
yaşanan o ağır ekonomik krizle birlikte 
primlerini ödeyemez duruma düşen iş sa-
hiplerimizin de böylece mağduriyetlerini 
belli bir ölçüde gidermiş olacağız. Birikmiş 
prim borçları bu sayede ödenebilir bir 
yapıya kavuşturulacak, birikmiş alacaklar 
tahsil edilecek, yeni borçların oluşması en-
gellenecek ve en önemlisi de, prim alacak-
larının tahsilinde kurumlarımızın daha 
etkin takip yapabilmeleri sağlanacaktır. 
Daha önce de benzer yeniden yapılandır-
malar yaptık. Çiftçi borçlarını yeniden 
yapılandırdık, vergi borçlarını yeniden 
yapılandırdık ve bunlardan da çok başarılı 
sonuçlar elde ettik. 

Her şeyden önce ekonomik krizlerle mağ-
dur olmuş bir kesimin devletle yeniden 

barışmasını sağladık. İnşallah primlerin 
yapılandırılması konusunda da mağdur 
vatandaşlarımız bu fırsatı en iyi şekilde 
değerlendirecek ve borçlarını ödeyecekler-
dir. Bu yasanın da hayırlı olmasını diliyo-
rum. Konuşmamı tamamlarken sizleri bir 
kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar… Sizleri konuşmamın 
başında sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Haftalık grup toplantımızda bugün Irak’ta 
yaşanan son hadiseler ile kaygı verici bazı 
gelişmeleri sizlerle konuşmak, değerlen-
dirmek istiyorum. Öteden beri iddiamız 

şudur: Türkiye’nin çıkarlarını korumak kü-
resel ve bölgesel barışla doğrudan ilgilidir. 
Keza bu gerçek bütün ülkeler için de böy-
ledir. Bildiğiniz gibi, iktidara geldiğimizde 
Türkiye ve dünyanın en sıcak gündemi, 
komşumuz Irak’ın işgali idi. O günden beri 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 28 Şubat 2006 
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bütün uluslararası zeminlerde Irak mese-
lesi hayati önemini koruyor. Irak’ta taşla-
rın oturması gecikmiştir, istikrar ve güven 
ortamı henüz sağlanamamıştır. Irak’ta bir 
an önce şiddet ve çatışmaların yerini ortak 
akla bırakmasını arzuluyoruz. 

Şiddet yangını geri dönülemez bir nok-
taya ulaşmadan söndürülmeli, kurum ve 
kurallarıyla demokratik bir sistem tesis 
edilmelidir. Bugüne kadar en azından 
bu ikincisinde belirli ölçüde bir mesafe 
alınabilmiştir. Gelinen noktada belli ki, ba-
rışı sağlamak, savaştan, çatışmadan daha 
güçlü bir irade istemektedir. Irak’ın toprak 
bütünlüğünün korunması, etnik ve mez-
hepsel gerilimin ortadan kaldırılması hu-
susundaki kaygılar, son olaylarla birlikte 
daha da artmıştır. Barış ve demokrasinin 
tesisi için sorumluluk duyan bütün ulus-
lararası aktörlerin, Irak halkına ve Irak 
yönetimine yardımcı olmasını istiyoruz. 
Şartlar ne kadar zor olursa olsun barışı ba-
şarabiliriz. Yeter ki, provokasyon ve tahrik-
leri bertaraf edecek iradeyi güçlendirelim. 
Yeter ki, çatışma alanlarında değil, barışın 
imkanları üzerinde kafa yoralım. 

Özellikle son günlerde tahrik edilen, kış-
kırtılan mezhep çatışmasının alevleri, 
yerinde ve zamanında söndürülmezse 
bundan istisnasız herkesin zarar göreceği 
muhakkaktır. Türkiye olarak biz komşu-
muz Irak’ın yaralarını sarmasında bugüne 
kadar azami çaba gösterdik. En zor, en 
amansız günlerinde Irak’ın yanında olduk. 
Siyaseten, ekonomik olarak, insani yardım 
olarak oradaydık. Sadece diplomatik çö-
züm arayışlarıyla değil, Irak’ın imar ve in-

şası için de fiilen oradayız ve orada olmaya 
devam edeceğiz. 

Krize rağmen Irak’la ticari ilişkilerimiz bu-
nun en açık örneğidir. 2003’te 829 milyon 
dolarlık ihracatımız, 2004’te 1milyar 808 
milyon dolara, 2005’te 2 milyar 695 mil-
yon dolara çıkmıştır. Transit ticarette 2.7 
milyar dolarlık ticaret hacmimiz var. Türk 
müteahhitlerinin son iki yılda Irak’ta üst-
lendikleri projelerin tutarı 2.5 milyar do-
lar civarındadır. Haziran 2003-Ocak 2006 
dönemi itibariyle firmalarımızın Irak’a 
yaptığı petrol ürünleri sevkiyatı 10 milyon 
tonu aşmıştır. Petrol ve petrol ürünleri ta-
şıyan günde ortalama 1000 tır Irak’a geçiş 
yapıyor. Bunun Türkiye’ye katkısı yıllık 2.4 
milyar dolardır. 

Daha işin başında Irak’a komşu ülkeleri 
ortak bir zeminde bir araya getirmek 
için girişimde bulunduk. Türkiye’nin 
öncülüğünde ortaya çıkan Irak’a Komşu 
Ülkeler Süreci’nin ilk toplantısı dışişleri 
bakanlarının katılımıyla 23 Ocak 2003’te 
İstanbul’da yapıldı. Akabinde yedi resmi 
toplantı daha gerçekleştirildi. 2005 Nisan 
ayında İstanbul’da yapılan sekizinci top-
lantıya Birleşmiş Milletler temsilcisi, Arap 
Ligi Genel Sekreteri, İslam Konferansı 
Örgütü Genel Sekreteri ve AB Komisyonu 
temsilcisi de katıldı. Buna ilave olarak 
Irak’a Komşu Ülkelerin İçişleri Bakanları 
Tahran ve İstanbul’da iki ayrı toplantı yap-
mışlardır. 

Din, etkin köken ve mezhep farkı gözet-
meksizin Irak’ın bütünlüğünü muhafaza 
etmek temelinde bütün iç aktörlerle sağ-
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lıklı diyaloglar kurduk. Demokratik sürece 
katkı yapmak adına Iraktaki siyasi partiler 
için eğitim programları düzenledik. Bu 
eğitimlere bugüne kadar Irak’taki farklı 
siyasi partilerden 350 temsilci katılmıştır. 
Ekim 2003’te Madrid’te yapılan Donörler 
Konferansında, 2007’ye kadar Irak’a proje 
endeksli 50 milyon dolar yardım taahhü-
dünde bulunduk. Bu yardımların bir kısmı 
imarla ilgili, bir kısmı insani yardımlar-
dır. Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası 
bünyesinde iki emanet fondan oluşan Irak 
Uluslararası Yeniden İmar Fonu’na 1.2 
milyon dolar katkıda bulunduk. Birleşmiş 
Milletler’in Irak için ivedi yardım çağrısına 
1 milyon dolarlık yardımla cevap verdik. 
Türk Kızılayı 2004’ten bu yana Felluce’ye, 
Telafer’e ve Irak Kızılayı’na 3 milyon dolar-
lık yardımda bulundu. Irak’a günde ortala-
ma 270 megawatt elektrik ihraç ediyoruz. 
Bazı hukuki sorunları gidermemiz halinde 
Irak’ın elektrik ihtiyacının yüzde 25’ini 
Türkiye tedarik edecektir. Bağdat’ın mer-
kezindeki Razi Hastanesi’ni Türkiye inşa 
ediyor. Esas itibarıyla Türkiye, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1546 sayılı 
kararı ile yol haritası çizilen sürece başın-
dan beri tam destek vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım…

Irak bugün, çatışma alanlarının körüklen-
diği, manipülasyon ve dezenformasyona 
açık bir hüviyettedir. İçeriden ve dışarıdan 
gelen tahrik ve provokasyonların bertaraf 
edilmesi için büyük bir dikkat gerekiyor. 
Eğer gerekli dikkat gösterilmez, bu yangın 
tez elden söndürülmezse çok daha tehlike-
li sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Zira 

vaktinde tedbiri alınmayan kıvılcımlar, 
bir anda küresel bir soruna dönüşebil-
mektedir. Süreç daha fazla katılaşmadan 
barışın imkanlarını sonuna kadar zorla-
mak gerekiyor. Türkiye’nin başından beri 
ortaya koyduğu siyasi irade bu yöndedir. 
22 Şubat’ta Askariye Camii ve Türbesine 
yapılan bombalı saldırı, bizi milletçe de-
rinden üzmüştür. Bu sıcak, bu kaygı verici 
şartlarda Irak’a Komşu Ülkeler Dışişleri 
Bakanları Toplantısı’nın süratle yenilen-
mesi için girişimlerimiz sürmektedir. 

Irak konusunda baştan beri beş temel nok-
tanın altını çiziyoruz: 

1- Irak’ın toprak bütünlüğü korunmalıdır. 

2- Irak’ın yerüstü ve yeraltı zenginlikleri-
nin tamamı Irak halkınındır, Irak halkına 
ait kalmalıdır. 

3 Herhangi bir etnik unsurun diğer unsur-
lar üzerinde tahakküm kurmasına imkan 
ve fırsat verilmemelidir. 

4- Herhangi bir mezhebin diğer mezhepler 
üzerinde tahakküm kurmasına izin ve fır-
sat verilmemelidir. 

5-Keza, demografik yapısını bozmamak ve 
stratejik özelliğini korumak için Kerkük”e 
özel bir statü tanınmalıdır. 

Irak’ta yeni bir hükümet süreci yaşanıyor. 
Hükümet sürecinin en sağlıklı şekilde 
tamamlanması, oluşacak hükümetin ge-
niş tabanlı, hiçbir kesimi dışlamayan ve 
demokratik temsili sağlayan bir hükümet 



38

Recep Tayyip ERDOĞAN

olması hayati derecede önemlidir. Zira 
biz inanıyoruz ki ancak, temsil sorunu ol-
mayan, demokratik katılıma dayanan bir 
hükümet Irak’ın yaralarını sarabilecektir. 
Bunun için içeride etnik ve mezhepsel 
çatışmalardan özenle kaçınılması, dışa-
rıda bütün uluslararası aktörlerin de bu 
doğrultuda Irak’a yardımcı olması en bü-
yük temennimizdir. Bugün öğleden sonra 
Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Caferi 
Ankara’da misafirimiz olacak. Kendileriy-
le hem başbaşa, hem de heyetler halinde 
görüşme imkanı bulacağız. Bu kanaatle-
rimizi de sayın Caferi ile teferruatlı bir 
şekilde paylaşacağız, değerlendireceğiz. 
Türkiye, Irak’ta kalıcı bir demokrasinin, 
barış, güven ve istikrarın tesisi için bun-
dan sonra da üzerine düşeni yapmaya de-
vam edecektir. Bundan kimsenin kuşkusu 
olmamalıdır. 

Değerli arkadaşlar…

AK Parti hükümeti olarak, son üç yılda eko-
nomide elde ettiğimiz başarılara, rekorlara 
bir yenisini daha eklemiş olmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz. Ekonomi alanında 
bir rekora daha imza attık. Merkezi Yöne-
tim Bütçesi, tam 17 yıl aradan sonra Ocak 
ayında 2 milyar 15 milyon YTL fazla verdi. 
Geçen ay bütçeden 11 milyar 604 milyon 
YTL harcama yapılırken, bütçe gelirleri 13 
milyar 619 milyon YTL olarak gerçekleşti. 
Böylece bütçe, yılın ilk ayını 2 milyar 15 
milyon YTL fazla ile kapatırken, faiz dışı 
fazla da 4 milyar 277 milyon YTL olarak 
gerçekleşti. İşte AK Parti iktidarının farkı 
budur. İşte iki yakası bir araya gelmeyen 
Türkiye’nin bizim iktidarımızdaki yeni du-

rumu budur. Bu milletimizin başarısıdır, 
bu millete inanan ak kadroların başarısı-
dır. Hep birlikte inşallah çok daha büyük 
başarılara imza atacak, bu milletin yüzünü 
daima ak edecek, daima güldüreceğiz. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye, ekonomik büyüme ve siyasi 
istikrarla birlikte dünyanın önde gelen 
ülkelerinin, şirketlerinin ilgisini çekiyor, 
yatırım ve cazibe merkezi haline geliyor. 
Biz de, hükümet olarak, Türkiye’nin güven 
ve istikrar ülkesi olduğunu her fırsatta, 
her platformda dünya liderlerine, sana-
yicilerine, yatırımcılarına anlatıyoruz. 
Bu çerçevede yarın da, Monte Karlo’da 
Avrupa’nın tanınmış finans kuruluşları-
nın üst düzey temsilcileri ile büyük ölçekli 
yatırımcılarının yer aldığı “10. Avrupa 
Kredi Konferansı”na katılacağız. Hepini-
zin bildiği gibi, Avrupa Birliği’ne katılım 
süreciyle birlikte Türkiye, Avrupalı yatı-
rımcıların ilgisini eskisine oranla daha 
fazla çekmeye başlamıştır. Avrupa Kredi 
Konferansı’ndan aldığımız davet de bunu 
açıkça göstermektedir. Konferansta Türki-
ye’deki ekonomik gelişmeler ve yatırım or-
tamı ile AB yolundaki plan ve hedeflerimi-
zin neler olduğu hakkındaki görüşlerimizi 
anlatma imkanı bulacağız. 

Değerli arkadaşlar…

Bugün AK Parti grubumuzla paylaşmak 
istediğim bir husus daha var. Türkiye’nin 
hızla telafi etmesi gereken sorunlarından 
biri de bilgi teknolojisi alanında yaşan-
maktadır. Bildiğiniz gibi ülkemiz iletişim 
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alanında çok büyük stratejik öneme sahip 
olan haberleşme uydularına ilk kez 1994 
yılında sahip oldu. Halen milli şirketimiz 
Türksat A. Ş. vasıtasıyla 2 tane uydumu-
zun işletmeciliği sürdürülüyor. Operas-
yonel ömrünü yakın bir zaman sonra ta-
mamlayacak olan Türksat 1C uydumuzun 
yerine atılacak Türksat 3A uydumuzun 
ihalesi artık tamamlanmıştır. Daha önceki 
ihalelerden farklı olarak bu ihalenin şart-
namesi ilk kez Türk mühendisler tarafın-
dan hazırlanmıştır. Diğer bir deyişle bu 
ihale ülkemize teknolojik fayda sağlamak 
üzere farklı bir yol haritası çizilerek ta-
mamlanmıştır. 

Bir defa bu uydu, yürütülen titiz ön hazır-
lık sayesinde eski uydularımıza göre çok 
daha kapasiteli ve uzun ömürlü biçimde 
tasarlanmıştır. Bu uyduyla ülkemizde yeni 
teknolojilerin kullanılmasına uygun bir alt 
yapı oluşacaktır. Bunun yanında, altyapı 
ve coğrafi şartlar sebebiyle bugüne kadar 
telefon ve internet erişimi olmayan bölge-
lere uydu üzerinden düşük maliyetle bu 
hizmetleri götürme imkanına da sahip ola-
cağız. Bu önemli bir aşamadır. Ancak başta 
da söyledim, sadece teknolojiye sahip ol-
mak yeterli değil, önemli olan o teknolojiyi 
üretebilmektir. 

Bakınız 23 Eylül 2005 tarihli Bakanlar Ku-
rulu kararımızla milli şirketimiz Türksat 
Anonim Şirketi’ne gerekli yetkilendirme-
leri yaptık. Neden yaptık? Çünkü bu yet-
kilendirmeyle Türksat’ın önünü açarak, 
şirket bünyesinde ulusal uygulamalı uydu 
ve uzay teknolojileri merkezi kurulmasını 
hedefliyoruz. Bu merkez, yeni uydunun 

yapımıyla birlikte en kısa zamanda kendi 
teknolojimizi üretme ve geliştirme im-
kanına sahip olacaktır. Yeni uydumuzun 
yapımının üretici firma ve Türksat teknik 
uzmanlarının işbirliği ile gerçekleştirilme-
si için gerekli sözleşmeler tamamlanmış-
tır. Bu sözleşmeler çerçevesinde 22 kişilik 
bir teknik uzman grubu yeni atılacak uy-
dunun dizayn çalışmalarına katılacak, bu 
sürecin ardından Türkiye’ye dönerek bir 
sonraki uydumuzun dizayn çalışmalarına 
başlayacaktır. 

Ben bu önemli hedefe kendi insanımızla, 
kendi kaynaklarımızla kısa zamanda ula-
şacağımıza bütün samimiyetimle inanıyo-
rum. Bu kürsüden sizlere bu güzel haberi 
vermekle hükümetimiz adına bağlayıcı 
bir vaatte bulunduğumun da farkındayım. 
Çünkü bu adım Türkiye için sembolik 
değeri son derece yüksek, tarihi bir adım 
olacaktır. 

Değerli milletvekilleri…

Ben Türkiye’ye, insan potansiyelimize, 
bilim adamlarımıza güveniyorum. Yeni 
uydu projesiyle birlikte, kamu kuruluşları-
nın, araştırma kurumlarının, üniversitele-
rin, özel kurum ve şirketlerin bu alandaki 
çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak imkanı da 
doğacaktır. Uydu ve uzay teknolojilerin-
de ülke ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
olarak, yurtiçi ve yurtdışındaki yetişmiş 
insanlarımızın envanteri çıkarılmıştır. 
Gerekli her durumda bu alanda dünyada 
isim yapmış insanlarımızın desteğini al-
maya da hazırız. Türkiye belki de tersine 
beyin göçü noktasında da düşünmeye 
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başlamalı, bu imkanı değerlendirmeli, bu 
önemli adımın altyapısını da bir yandan 
oluşturmalıdır. 

Biliyoruz ki, bilim ve teknoloji çağının en 
belirgin unsuru yetişmiş insan potansiyeli 
ve bilim adamlarıdır. Bu tip uygulamalı 
yüksek teknoloji merkezleri aynı zamanda 
yurtdışında çok önemli başarılara imza 
atmış bilim adamlarımızı beyin göçünü 
tersine çevirerek ülkemize tekrar geri 
kazanmak için birer vesile olacaktır. Biz 
yurtdışındaki değerlerimizin böyle güzel 
vesilelerle tekrar ülkelerine hizmet edebil-
melerini istiyoruz, önümüzdeki dönemde 
bunun için gerekli zemini hazırlamayı da 
temel bir öncelik sayıyoruz. Bu güzel ha-
berle sözlerimi tamamlıyor, sizlere sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli arkadaşlarım… 

Biz işbaşına geldiğimizde Türkiye’nin en 
köklü meselesi güven ve istikrar zemini-
nin yerleşmesiydi. Allah’a şükür bunu da 
başardık. Şunu bir kez daha altını çizerek 
hatırlatmak istiyorum: Bizim politikala-
rımızda, bizim hedeflerimizde, ekonomik 

programımızda sapma bekleyenler, açık ve 
net olarak söylüyorum, beyhude beklerler, 
boşuna beklerler. 

Türkiye ekonomisi ne çektiyse kararsız-
lıktan çekti, istikrarsızlıktan çekti. Dün 
aldıkları kararı yarın bozanlar, ekonomiyi 
yaz-boz tahtasına çevirenler, kendi hedef-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 7 Mart 2006 
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lerini, kendi programlarını kendi elleriyle 
deforme edenler Türkiye’ye çok şey kay-
bettirdiler. Biz bu hataya asla düşmeyece-
ğiz, bu anlayışa asla prim vermeyeceğiz. 
Türkiye ekonomisi, bugün artık atılımı, 
küresel güç olmayı, güçlü bir ekonomi 
olmayı, markalaşmayı önüne bir hedef ola-
rak koymuştur. 

Şimdi bu süreçte biz, kamu olarak, özel 
sektörümüzün tıkandığı her noktada, önü-
ne çıkan her engel karşısında üzerimize 
düşeni yapacağız. Özel sektöre yük olan, 
özel sektöre kambur olan bir anlayışta 
olmadık, olmayacağız. Konuşarak, tartışa-
rak, diyalog içinde kalan sorunları da hal 
yoluna koyacağız. İyi niyetimizi herkes 
görecek, enerjimizi herkese sirayet ettire-
ceğiz. Bu anlayış çerçevesinde 14 Şubat’ta 
sektörler toplantısı yaptık. Geçen hafta 
Tekstil sektörünün temsilcileriyle istişa-
relerde bulunduk. Tekstil sektörüyle ilgili 
önemli adımlar atıyoruz. Anlatacağım. 
Ama daha önce bazı hususları dile getir-
mem gerekiyor. 

Değerli arkadaşlarım…

Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü, Türkiye 
imalat sanayii içinde önemli bir yere 
sahip. Sektör, imalat sanayii içinde istih-
damda, üretimde ve ihracatta birinci sı-
radadır. Türkiye, tekstilde, Dünya Ticaret 
Örgütü verilerine göre dünyada 8., Hazır 
Giyimde ise 3. büyük ihracatçı ülkedir. 
2005 yılında Tekstil ve Hazır Giyim sektö-
rü ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 
7.5 artarak 18.6 milyar dolara ulaşmıştır. 
Bu ihracatın 8.7 milyar dolarını tekstil 

ürünleri, 9.9 milyar dolarını hazır giyim 
ürünleri oluşturmaktadır. 

Tekstil ve Hazır Giyim sektörü dünyada 
uluslararası rekabetin en yoğun olduğu ve 
her geçen gün de arttığı sektörlerden biri-
dir. Tekstil ve hazır giyim sektörü başta 
pamuk olmak üzere ağırlıklı olarak yerli 
girdi kullanmaktadır. Ülkemiz dünyanın 
6. büyük pamuk üreticisi olup, ülkemizde 
kaliteli pamuk üretiminin yapılabiliyor 
olması sektörün gelişmesinde büyük rol 
oynamıştır. Dolayısıyla tarım kesimimiz 
için de bu sanayinin varlığı ve devamı 
büyük önem arz etmektedir. Aynı şekilde 
bu sektör, makine sanayini ve kimya sana-
yini de yakından ilgilendirmektedir. Her 
türlü olumsuz gelişme bu sektörlerimizi 
de etkileyecektir. 

Şimdi, bütün başarılarına rağmen tekstil 
ve hazır giyim sektörümüzün karşı karşıya 
kaldığı zorlukların farkındayız. Türkiye’de 
enerji, kira, taşımacılık, pazarlama ve ben-
zeri girdi fiyatlarının bir sorun olduğunu 
biliyoruz. Petrol ve doğal gaz fiyatlarında 
uluslararası fiyatları biliyorsunuz. Dünya-
da ham petrol fiyatı son yıllarda önemli 
oranda artış gösterdi. 2002 yılı sonunda 
23.1 dolar olan ham petrol varil fiyatı şu 
anda 60 dolar seviyesinde. Bu artış ül-
kemizde yurt içi fiyatlara en az seviyede 
yansıtılmıştır. Büyük ölçüde ham petrol 
fiyatlarıyla bağlantılı olan elektrik fiyatları 
da sanayi sektörü için Kasım 2002 seviye-
sine göre TL cinsinden yüzde 6.4 oranında 
düşürülmüştür. Yine ülkemiz, tekstil ve 
giyim sanayi işgücü maliyetleri, enerji 
fiyatları, istihdam üzerindeki yükler açı-



43

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-3

sından rakibimiz olan ülkelere göre haksız 
rekabete maruz kaldığımız bir realitedir. 

Değerli arkadaşlarım…

Sektörün rekabet gücünü koruyup ge-
liştirebilmek için kamunun yapması ge-
rekenler kadar, belki daha önemlisi özel 
sektörün de kendini yenilemesi gerekir. 
Sektördeki firmaların, katma değeri daha 
yüksek moda ve markaya dayalı ürünler 
ile teknik tekstil gibi ürünlerin üretimine 
ağırlık vermeleri, birbirleriyle işbirliği ve 
uyum içinde hareket etmeleri, yeni pazar-
lar aramaları, büyük tedarikçilerle yakın 
işbirliğine giderek pazarlarını genişletme-
leri, dünyadaki değişimi ve dünya ticare-
tindeki eğilimleri iyi takip etmeleri, buna 
göre gerekli uyum ve değişim yönünde 
gayret göstermeleri, rekabetlerini sürdü-
rebilmek için özellikle kalite ve verimlilik 
artışına önem vermeleri artık hayati dere-
cede önem arz etmektedir. 

Yine bu kapsamda, halen yürütmekte ol-
duğumuz moda-marka, pazarlama, Ar-Ge, 
KOBİ ve ihracata yönelik teşviklerin bu 
süreçte sanayicimiz tarafından daha etkin 
kullanılmasını da bekliyoruz. Artık bugün 
dünyamızda bilgi yoğun ve yüksek katma 
değer getiren mal ve hizmet üretimi ön 
plana çıkmıştır. Firmalarımız ve girişimci-
lerimiz bu süreci iyi takip etmeli ve gerekli 
dönüşümü sağlayacak doğru kararları 
zamanında almalıdırlar. Bunun yanında 
sanayicilerimizin üretim ve pazar imkan-
larının daha elverişli olduğu ülkelere gitti-
ğini duyuyoruz. 

Bu gelişmeler kısa vadede girişimcile-
rimiz için olumlu görülmekle birlikte, 
topyekun ülkemizin kalkınması ve uzun 
vadede oluşabilecek istihdam problemi 
yüzünden çok boyutlu değerlendirilmesi 
gereken bir husustur. Bu nedenle sanayici-
lerimizin kısa vadede geri kalmış yörelere 
gidip yatırımlar yapmasını, orta vadede ise 
dünyadaki trendleri dikkate alarak diğer 
ülkelerde rekabet gücü olan tesisler oluş-
turmalarını bekliyoruz. 

Hazır giyim sektörünün emek yoğun ol-
ması, ilk yatırım maliyetlerinin ve kalifiye 
işgücü ihtiyacının nispeten düşük olması 
nedeniyle geri kalmış yörelerde daha kolay 
yatırım yapma imkanına sahip olduğuna 
da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu doğ-
rultuda 2005 yılında daha da genişletilen 
bölgesel teşviklerden faydalanmalarını 
bekliyoruz. 

Bunun yanında ihracatçılarımızın alt-
yapıya ve lojistiğe yönelik sorunlarının 
çözümü konusunda da önemli çalışmalar 
yürütüyoruz. Limanlarımızın özelleştirme 
yoluyla modernleştirilmesi ve demiryo-
lu bağlantılarının sağlanması, kombine 
taşımacılığın geliştirilmesi, demiryolla-
rında ise özel sektör tren işletmeciliğinin 
yaygınlaştırılması ve OSB’lerin demiryolu 
bağlantı hatlarının yapılmasına önem 
veriyoruz. Bunlara ilaveten gümrük kapı-
larında sıkışıklıkları aşmak üzere bu kapı-
ların özel sektör eliyle yapılmasına ağırlık 
veriyoruz, gümrük işlemlerinin basitleş-
tirilmesi ve hızlandırılması için gümrük 
otomasyon çalışmalarımız devam ediyor. 
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Değerli arkadaşlarım…

AK Parti hükümeti milletimizin yüzünü 
güldürmeye devam etmektedir. Geçmişte 
cesur kararlar aldık ve cesur kararlar alma-
ya devam edeceğiz. Attığımız bütün adım-
ları ince hesaplarla atıyor, sosyal faydası 
en yüksek adımları öne alıyoruz. 

Bildiğiniz gibi daha önce, Kurumlar Vergi-
sini yüzde yüzde 30’dan yüzde 20’ye indir-
miştik. Gelir Vergisini önce yüzde 45’ten 
yüzde 40’a ardından, yüzde 40’tan yüzde 
35’e indirdik. Gıda ürünlerinde Katma De-
ğer Vergisini yüzde 18’den yüzde 8’e indir-
dik. Aile bütçesini en çok etkileyen kalem-
lerde, eğitimde, sağlıkta ve ilaç sanayinde 
Katma Değer vergisini yüzde 18’den yüzde 
8’e indirdik. Şimdi de, Tekstil, Hazır Giyim 
ve Deri Sektöründe Katma Değer vergisini 
yüzde 18’den yüzde 8’e indiriyoruz. Hükü-
met olarak attığımız bu ciddi adım üretim 
için, istihdam için, tüketiciler için, yatırım 
için, ihracat için büyük bir adımdır. 

İnanıyoruz ki, öncelikle büyük istihdam 
kapasitesiyle sektörün bütün taraflarında 
olumlu yankıları hızla ekonomik hayata 
yansıyacaktır. Biliyoruz ki Tekstil ve Hazır 
Giyim Sektörü ile Deri Sektörü pamuk 
üreticisi çiftçiden başlayarak dünya pa-
zarlarında rekabet eden büyük marka sa-
hiplerine kadar geniş bir toplumsal alanı 
ilgilendiren bir sektördür. 

Kaldı ki, gelişmiş ülkelerin tüketim har-
camalarında ilk sırayı gıda, ikinci sırayı 
giyim almaktadır. Dolayısıyla aldığımız 
karar sadece tekstil üreticilerini, çalışan-

larını değil bütün halkı ilgilendiren bir ka-
rardır. Bakanlar Kurulumuzun dün aldığı 
kararla her tür iplikte, her nevi mensucatta 
iç ve dış giyimde, perdeden halı ve kilime 
kadar her türlü ev tekstil eşyasında, her 
nevi maddeden yapılmış ayakkabıda, her 
nevi maddeden yapılmış çanta, bavul ve 
benzeri eşyada Katma Değer Vergisi yüzde 
18’den yüzde 8’e inmiştir. 

İnanıyorum ki, bu kararımız kısa zamanda 
mağaza vitrinlerinden üretim, istihdam 
ve ihracata kadar yansıyacaktır. Katma 
Değer Vergisindeki bu indirim, 2006 yılı 
enflasyon hedefimizin tutturulmasında da 
politikalarımıza yardımcı olacaktır. Zira 
yüzde 10’luk bir vergi indirimi sektörün 
büyüklüğü göz önüne alındığında bütün 
üretici ve tüketiciler için, sanayici için, 
tüccar için, esnaf için, ihracatçı için, toplu-
mun bütün kesimleri için hayati derecede 
önemli bir karardır. Hayırlı olsun. 

Değerli arkadaşlarım…

Israrla vurguladığım bir husus var. Son 
gündem maddelerinden biriyle ilgili olarak 
bir kez daha dikkatlerinize sunmak istiyo-
rum. Biz, ülkemizin fotoğrafına daima, ama 
daima bir bütün olarak bakmamız gerekti-
ğini söylüyoruz. Bütün eylemlerimiz, bütün 
mesajlarımız bu ölçüye göre değer kazanır 
ya da değerini kaybeder. Bizim Türk siyase-
ti içindeki temel vasfımız da budur. 

Bize göre, ayrıştıran, bölen, nifak çıkaran-
lar sanal gündemler oluşturabilir, günde-
min içinden konuşarak dikkatleri kendi 
yanlış mesajlarına, kendi küçük hesapları-
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na odaklayabilirler; bundan kendileri için 
menfaat umabilirler. Oysa biz, Türkiye 
fotoğrafına her zaman, ama her zaman bü-
tünlük içinde bakacağız. Doğru istikamete 
yürüme, doğru analizler yapma, doğru 
akıl yürütme, yeni hadiseler karşısında 
şaşırmama fotoğrafın bütününü gözden 
kaçırmamakla ilgilidir. Biz, ülkesini seven, 
milletini seven herkese bu temel ilkemizi 
sürekli hatırlatıyoruz ki, bu ülkenin, bu 
milletin hukukunu tam ve eksiksiz olarak 
korumuş olalım. 

Sizler de takip ediyorsunuz, bir süredir 
bazı spekülasyonlarla Türkiye’nin temel 
kurumları olan ordu ve yargı arasında zaaf 
alanları oluşturulmak isteniyor. Bazı arızi 
durumlar mecraından çıkarılarak bulanık 
bir atmosfer oluşturulmak isteniyor. Önce-
likle ifade etmek istiyorum ki, ortada he-
nüz oluşmuş bir yargı kararı yokken, tama-
men spekülasyonlara dayalı olarak bu iki 
kurumumuzu yıpratmak kimsenin hakkı 
değildir. Hepimiz sorumlu davranmak ve 
hukukun ruhuna uygun, sağduyulu hare-
ket etmek durumundayız. Bu söyledikle-
rim en çok ana muhalefet partisinin genel 
başkanı için geçerlidir. 

Bir ülkenin ana muhalefet partisinin başın-
da olmak büyük bir sorumluluk gerektirir. 
Kimse bu ülkenin değerli siyasetçileri, de-
ğerli hakim ve savcıları ve değerli komutan-
ları üzerinden siyasi menfaat devşirmeye 
kalkışmasın. Özellikle de bu ülkenin saygın 
komutanları üzerinden Türk Silahlı Kuv-
vetlerimizi zaaf içinde gösterme çabaları 
kimseye bir şey kazandırmaz. 

TSK sağlam gelenekleri ve hiyerarşik di-
siplini olan önemli bir kuruluşumuzdur. 
Türkiye’nin en köklü kurumlarından olan 
gözbebeğimiz TSK ile demokrasimizin 
vazgeçilmez kurumu olan bağımsız yargı 
arasında çatışma oluşturmaya çalışmak, 
bu ülkenin iyiliğine hizmet etmez. 

Ana muhalefet partisi lideri diyor ki; 
“TSK’ya karşı darbe girişimi tertip edili-
yor ve yargı buna alet ediliyor,”. Bakınız 
değerli arkadaşlarım; bunu bırakın ana 
muhalefet partisi liderinin söylemesini, bu 
ülke hakkında birazcık hassasiyeti olan, 
demokratik rejimin unsurlarını birazcık 
içine sindirmiş olan hiç kimsenin ağzın-
dan böyle bir söz çıkmaz, çıkamaz. TSK’ya 
karşı darbe tertip etmek; böyle bir iddiayı 
öne sürmek Kimin haddine düşmüş!

Türkiye’nin bütün kurumlarının kanunlar 
ve kurallar dairesinde hizmet yapması, 
bu ülkenin bekasının teminatıdır. TSK 
kendisine karşı tertiplenecek oyunları ber-
taraf edecek kadar kuvvetli ve köklü bir 
kurumdur. Yargı kurumunun adının böyle 
bir hezeyana bulaştırılması ise çok daha va-
himdir, çok daha hastalıklıdır. Biz Hükümet 
olarak Cumhuriyetin tüm kurumlarını aynı 
hassasiyetle sahipleniriz. TSK’ya dönük bir 
yıpratma faaliyetine de, yargıyı zaafa uğrat-
ma gayretlerine de tüm siyasi irademizle 
karşı çıkarız. Ama bu her zaman demokra-
tik düzenin verdiği hak ve yetkiler çerçeve-
sinde olur. Hal böyleyken sayın Baykal’ın 
sözlerini nasıl yorumlamalıyız? Çok açık: 
Sayın Baykal Türkiye’nin kurumları arasın-
da bir çatışma var görüntüsü vererek “kriz 
müteahhitliğine” soyunmaktadır. 
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Siyasi alanda siyaset üretme vasfını kay-
betmiş ve kendi görevlerini başarıyla 
yapamayan bir siyasetçinin, kendi ülkesi 
içinde “kaos mühendisliği” yapmak iste-
mesine en hafif deyimle üzülüyoruz. Sayın 
Baykal’ın istikrarı bozma girişimlerini ib-
retle izliyoruz. Milletimiz müsterih olsun, 
tüm kurum ve kurallarıyla cumhuriyeti-
miz dimdik ayaktadır ve demokrasimiz 
eksiksiz işlemektedir. Bu konuda kim ka-
faları bulandırmak istiyorsa, biz asıl onun 
niyetinden şüpheye düşeriz. 

Böyle mesnetsiz tartışmalarla kafaları 
bulandırmak, siyasi menfaat devşirmeye 
kalkışmak, istif ham üretmeye yönelik 
açıklamalarda bulunmak da en hafif tabir-
le ölçüsüzlüktür, sorumsuzluktur. Herkesi 
üstüne düşen sorumluluğu hakkıyla taşı-
maya, bu ülkeyi kendi vehimleriyle meş-
gul etmekten vazgeçmeye çağırıyorum. 
Sözlerimi bağlarken saygın heyetinize 
sevgiler sunuyor bütün Türkiye’ye, aziz 
milletimize huzur ve esenlikler diliyorum. 
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Değerli arkadaşlarım… Sizleri sevgiyle se-
lamlıyorum. 

AK Parti Kızılcahamam İstişare toplantı-
larımız artık gelenekselleşti. Kısa süreli 
de olsa Ankara’nın yoğunluğundan çıka-
rak kendi iç bünyemize odaklanmamızda 
bu istişareler, bu toplantılar hepimiz için 
yol gösterici bir nitelik taşıyor. Zira bu 
uzun yolculuktaki birlikteliğimiz sürekli 
yenilenmeyi, tazelenmeyi gerektiriyor. 
İnanıyorum ki, bu buluşmalarla yürek-
lerimiz daha çok kaynaşmış, ünsiyeti-
miz artmış, gönül bağlarımız güçlenmiş 
oluyor. Bu istişareler ortak aklı birlikte 
harekete geçirmek, varsa yanlışlarımızı 
telafi etmek, özeleştirimizi yapmak ve 
gelecek perspektifimizi oluşturmakta 
şüphesiz bize yol gösterecektir. Her şe-
yin mükemmel olduğu zehabına kapılır, 
yaptıklarımızla yetinir, istişare kapıları-
nı kapatırsak emeklerimizin bereketini 
heba ederiz. 

Değerli arkadaşlar…

Biz, bu ülkeye bu millete inanmış bir 
büyük kadroyuz,  bir  büyük aileyiz. 
Türkiye’nin yıllarca özlemini duyduğu bu 
büyük kadronun yol arkadaşlığı, birlikteli-
ği, ortaya koyduğu siyasi irade, konjonktü-
rün getirdiği, rüzgarın armağan ettiği bir 
yol arkadaşlığı değildir. Zira AK Parti’nin 
temelini millet attı, binasını da millet 
yükseltti. 73 milyon insanımızla kader 
birliği eden bu büyük kadronun en önem-
li özelliği millete tam olarak güvenmesi, 
kendisinden de emin olmasıdır. Bu güve-
nin hakkını vermekten başka bir gayemiz, 
idealimiz yoktur. 

Eğer siz kendinize ve bu harekete inanma-
saydınız millet de bize inanmazdı. Biz, bu 
millete inanmasaydık özgüvenini kaybet-
mekte olan bir ülkeye yeniden özgüven 
kazandıramazdık. Bu inanç ve karşılıklı 
güven olmasaydı krizleri ve o büyük ka-
osu bertaraf edemezdik. Türkiye bugün 

AK Parti 6. Istişare Toplantısı 
Açılış Konuşması

Kızılcahamam, Ankara | 11 Mart 2006 
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bir fırsatlar ve imkanlar ülkesi olduysa bu 
başarı, bu kadronun, bu hareketin, sizlerin 
eseridir. Arzuladığımız tabloyu tamamla-
yacak olan da sizlersiniz. 

Unutmayalım ki, milletin elinde bir çetele 
var. Yaptıklarımızın tamamını oraya kay-
dediyor. Bu hizmet listesinin, bu çetelenin 
altında sizin imzanız vardır. Sizin için en 
önemli kimlik kartı, sizi tanımlayan en 
bariz kartvizit budur. Bu AK Parti kimliği-
dir. Zira, sizler önceki iktidarların 40 yılda 
başaramadıklarını AK Parti çatısı altında 3 
yılda başardınız. Son 3 yılda Büyük Türki-
ye rüyasının gerçekleşmesi için çaba göste-
ren her milletvekili arkadaşım, önümüzde-
ki 40 yıl boyunca milletin iftihar listesinde 
yerini almıştır, alacaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Tabii ki, yaptıklarımızla yetinmeyece-
ğiz. Türkiye’yi kalan bütün özlemlerine, 
taleplerine kavuşturmak için azimle, 
aşkla yol almaya devam edeceğiz. Kuru-
luşunun ilk yılında iktidar olan AK Parti, 
Türk siyasi tarihinin en köklü partisi 
olacaktır. Siyasetin kurumsallaşmasın-
da bildiğiniz gibi partilerin kongreleri 
büyük önem taşıyor. Kongreler toplum-
sal katılım, demokratik süreçlerin tam 
olarak işleyişi, temsil hakkının liyakatle 
kullanılması açısından siyasi partilerin 
en önemli unsurlarıdır. Bir partinin ülke-
ye ne getireceğini kongrelerine bakarak 
anlayabilirsiniz. Biz, bu anlamda kongre 
sürecimizi Türkiye’nin vakarına yaraşır 
bir olgunlukla sürdürüyoruz. 

Bugün itibariyle beldelerin tamamında, 
923 ilçenin 674’ünde kongrelerimizi 
tamamlamış bulunuyoruz. Mart ayının 
sonuna kadar ilçe kongrelerimizi bitirmiş 
olacağız. Mayıs ve Haziran ayları içinde 
de il kongrelerimizi tamamlamayı planlı-
yoruz. Son baharda da ikinci genel kong-
remizi yaparak Allah’ın izniyle bu süreci 
tamamlamış olacağız. 

Değerli arkadaşlarım…

Yola çıkarken dedik ki “3 Y” ile, yani yol-
suzlukla, yoksullukla, yasaklarla mücade-
le edeceğiz. Geçen üç yıl içinde bu sözü-
müzün arkasında durmak için elimizden 
gelen bütün gayreti samimiyetle gösterdik. 
Nasıl mı? Bugün Türkiye hem yatırım 
yapıyor, hem de bütçe açığını kapatıyor. 
Çünkü Türkiye bugüne kadar yolsuzlukla-
ra, hırsızlıklara, suiistimallere kaptırdığı 
paraları artık bu ülkenin geleceği için 
harcıyor. 

Birileri için değirmenin suyu kesildi, bu 
yüzden şimdi kimileri bağırıp çağırıyorlar. 
Batık banka patronlarından yaptığımız 
tahsilatın tutarı 10 milyar dolar barajını 
aşmıştır. Şimdi o paralar çocuklarımızın 
geleceğine, insanlarımızın ihtiyaçlarına 
kaynak oluyor. Zarar eden kamu bankaları 
bugün kâr ediyor, demek böyle bir potansi-
yelleri var. Peki dün neden zarar ediyordu 
bu bankalar? Cevap ortada…

Hükümet olarak suiistimallere, yolsuz-
luklara, haksız kazanca geçit vermemek 
konusunda azami dikkati gösteriyoruz. Bu 
milletin tek bir kör kuruşunun bile hak-



49

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-3

kını kararlılıkla savunur, kim bu ülkenin 
servetine el uzatırsa iki elimizle yakasına 
yapışırız. Yeter ki bu suiistimallerin somut 
delilleri elimizde olsun. Burada tabii ihbar 
ile iftira arasındaki farkı da hassasiyetle 
gözetmemiz lazım. Adalet bizim partimi-
ze isim seçtiğimiz yüce bir kavram… Hiç 
kimseyi hakkaniyetten uzak iddialarla 
kamuoyu önünde mahkum etme hakkına 
da sahip değiliz. Nitekim dün mal beyanı-
mızla ilgili asılsız iddialarla gürültü kopa-
ranlar, bugün kendi mallarını, mülklerini 
açıklayamaz bir duruma düşmüşlerdir. 
Bu konuda bütün arkadaşlarımın gerekli 
hassasiyet içinde olduklarına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Büyük sıkıntılar, ağır ekonomik darboğaz-
lar yaşamış bir ülkede elbette ki yoksulluk 
en temel problem haline gelir. Üç yıl önce 
iktidarı devraldığımızda bırakınız dar 
gelirli kesimleri, sanayicilerimiz, tüccar-
larımız, iş adamlarımız bile ağır mağdu-
riyetler içindeydi. İnsanlarımız acil ihti-
yaçlarını karşılamak noktasında bile çok 
büyük sıkıntılar çekiyordu. Bu gerçekten 
hareketle hükümet olarak Acil Eylem Pla-
nımızda yoksullukla mücadele konusuna 
büyük ağırlık verdik. İhtiyaç sahibi toplum 
kesimlerimizin beklemeye tahammülü 
olmayan meselelerine acil çözümler üret-
tik. Vatandaşlarımız uzun zaman sonra 
ilk defa devletin şefkat elinin kendilerine 
dokunduğunu hissettiler. 

Bakınız geçen üç yıl içinde sosyal yardım 
olarak yaptığımız ödemelerin tutarı 3.1 
katrilyon TL’dir. Yine ihtiyaç sahibi 1 

milyon 800.000 ailemize 3 milyon ton 
ücretsiz kömür dağıttık. Bunları neden 
söylüyorum? Çünkü bunlar AK Parti ik-
tidarının farkını ortaya koyan, bugüne 
kadar örneğini bulamayacağınız sosyal 
politika örnekleridir de ondan. Elbette he-
defimiz Türkiye’yi, insanlarımızın devletin 
yardımına muhtaç olmadan hayatlarını 
sürdürebilecekleri bir seviyeye yükselt-
mektir. Yakın bir zamanda o güzel nokta-
lara geleceğimizden de hiç şüphem yok. 
Ama o noktaya gelinceye kadar aç olan, 
açıkta olan, yoksul olan, yoksun olan, gön-
lü daralan, ocağı kararan her insanımızın 
sorumluluğunu taşımaktan da geri dura-
mayız. Bu anlayışı Türk siyasetinin kalıcı 
hassasiyetlerinden biri haline getirmek 
için sürekli ifade ediyor, dile getiriyorum. 
İnanıyorum ki yoksullukla mücadele ko-
nusunda üç yıl içinde ortaya koyduğumuz 
bu çalışmalar, bu gayretler ileride bir milat 
olarak anılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Topu topu dört yıldır siyaset sahnesinde 
olan bir partiyiz. Bunun üç yılı biraz aşkın 
bir süresini iktidarda geçirdik. Türkiye 
için bu üç yıl tarihi bir değişimin yaşandı-
ğı, tabiri caizse her alanda sessiz devrimler 
gerçekleştirilen bir dönem olmuştur. Bu 
devrimler tarihini yapan da, yazan da, 
birinci elden şahitlik eden de siz milletve-
killerisiniz. Bunun için sizleri gönülden 
kutluyorum. 

Bu önemli gelişmelerin kanaatimce en 
önemlilerinden biri demokrasi ve özgür-
lükler alanında kaydedilen gelişmelerdir. 
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Bugün Türkiye yakın geçmişinin aksine 
artık bir yasaklar ülkesi değildir. Bizim 
dönemimiz içinde düşünce suçundan 
mahkum olarak hapis yatan, cezalandı-
rılan kimse yoktur. Peki ideal noktaya 
geldik mi? Henüz değil… Halen çeşitli ne-
denlerle mağduriyet yaşayan insanlarımız 
var, bunu kabul etmemiz lazım… Ancak 
insanlarımızın hak ve özgürlükleri lehine, 
demokrasi lehine mesafeler alındığı or-
tadadır. Maalesef yılların kemikleştirdiği 
bazı problemleri aşmak kolay olmuyor. 
İnşallah ülkeyi germeden, mutabakat 
noktalarını yakalayarak bütün mağdu-
riyetleri gidermek niyetindeyiz. Toplum 
vicdanında tek bir leke kalmayıncaya ka-
dar bu konudaki sorumluluğumuz bitmiş 
olmayacaktır. Ölçümüz toplum vicdanı-
dır, bu ülkeyi karanlık bölgelerinden de, 
bütün gölgelerinden de arındıracağız. Bu 
konudaki samimiyetimizden hiç kimsenin 
şüphesi olmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin vakti kıymetli, yolu uzun, ya-
pılacak işi çok. Hepimiz bugüne kadar bu 
milletin meselelerine, bu ülkenin ihtiyaç-
larına nasıl yoğunlaşmış isek, bugünden 
sonra daha fazlasıyla bu millet için, bu 
ülke için mesai harcayacağız. AK Parti’nin 
bu ülkenin mutlu ve müreffeh geleceğinin 
teminatı olduğunu, bu milletin umutları-
nı, hayallerini bize bağladığını bir an dahi 
aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. 

Bunları neden söylüyorum? Çünkü mil-
letimizle aramıza girmek, bugüne kadar 
mükemmel şekilde işleyen bu gönül bağını 

arızaya uğratmak isteyenler var. Çünkü 
Türkiye’nin ayağına dolanan ekonomik 
krizlerden, siyasi bunalımlardan kurtul-
masından hoşnut olmayanlar, bu ülkeyi 
sevmeyen, insanımızın iyiliğini istemeyen-
ler var. Çünkü Türkiye’nin bölgesinde ve 
dünyada karar mekanizmalarını etkileyen 
merkezi bir güç haline gelmesinden rahat-
sız olanlar var. Çünkü Türkiye’nin başarıla-
rına bizim gibi sevinemeyenler, bu ülkenin 
aydınlık geleceğinden bizim duyduğumuz 
heyecanı duyamayanlar var. Türkiye’nin 
ayağa kalkıp ilerlemeye doğru başladığı 
her dönemde olduğu gibi bugün de hızını 
kesmeye, dikkatini dağıtmaya, heyecanını 
köreltmeye çalışanlar var. 

Dün de vardı, bugün de var, bundan sonra 
da olacak. Bütün bunlara hazırlıklı olma-
mız, bu şuur içinde hareket etmemiz lazım. 
Çünkü üç yıl gibi kısa bir zaman içinde 
Türkiye’yi karanlıklardan alarak aydınlıkla-
ra taşıyan, insanımızın gelecek umutlarını 
tazeleyen AK Parti hükümeti bu odakların 
birinci hedefi haline gelmiştir. Türkiye’nin 
önünü kesmek isteyenlerin öncelikli hede-
finin neden AK Parti olduğunu hepimizin 
iyi düşünmemiz icap ediyor. Neden dik 
durmamız, bütün kalmamız gerektiğini, 
neden birbirimizle gönül bağımızı sağlam 
tutmamız gerektiğini çok çok iyi düşünme-
miz, muhakeme etmemiz gerekiyor. 

Bundan 4 yıl önce bu partiyi kurarken Tür-
kiye için ne düşünmüşsek, neye karar ver-
mişsek, bundan üç yıl önce milletimizin 
teveccühüyle iktidara gelirken önümüze 
hangi hedefleri koymuşsak, bugün de aynı 
azim ve iştiyakla bu kararları, bu hedefleri, 
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bu ilkeleri korumak durumundayız. Çün-
kü bu kararlar, bu hedefler, bu ilkeler sade-
ce AK Parti’nin değil, yıllar yılı umudunu 
bağladığı hemen her siyasi adresten hayal 
kırıklıklarıyla dönen cefakar milletimizin 
de hissiyatını temsil etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım…

Bugün kim ne derse desin, ekonomide 
tartışmasız, tereddütsüz bir başarı elde 
etmiş durumdayız. Türkiye’nin 30 yıldır, 
40 yıldır, hatta Cumhuriyet tarihi boyunca 
elde edemediği seviyeleri biz üç buçuk yıl 
gibi kısa bir sürede yakaladık. Bu başarı-
nın nedenlerini hiç kimse başka yerlerde 
aramasın. Bu başarının temelinde, AK 
Parti iktidarının sağladığı siyasi istikrar 
vardır. Bu başarının temelinde, hüküme-
timizin oluşturduğu güven ortamı vardır. 
Bu başarının temelinde kararlılık vardır, 
samimiyet vardır, cesaret vardır, milletle 
aynı yöne bakmak vardır. 

Bakınız, daha yapacak çok işimiz var. 
Yolumuz uzun. Milletimizin on yıllardır 
arzuladığı, hasretini çektiği hedeflere doğ-
ru kararlı adımlarla ilerlemek zorundayız. 
Yoksulluğun da, işsizliğin de bu ülkenin 
kaderi olmadığını bu millete ispat etmek 
zorundayız. Kimse bizden gevşeme bek-
lemesin, kimse rehavet beklemesin. Hiç 
kimse, temel makro ekonomik politika-
larımızda en ufak bir sapma beklemesin. 
Hiç kimse, bütçe disiplininden en ufak bir 
taviz beklemesin. 

Para politikalarında temel amaç, enflas-
yonla mücadele oldu. Bunda da tarihi bir 

başarı elde ettik. Bundan sonraki dönem-
lerde de, para politikalarındaki bu karar-
lılık aynen devam edecektir. Yine serbest 
kur rejimi ve serbest sermaye hareketleri 
makro ekonomik politikalarımızın temel 
unsurları olmuştur. Bu unsurlardan da 
vazgeçmemiz, altını çizerek söylüyorum, 
asla söz konusu olmayacaktır. 

Türkiye ekonomisindeki bu sevindirici 
gelişmeler, uluslararası kuruluşlar tara-
fından da ilgiyle, takdirle izlenmektedir, 
desteklenmektedir. Uluslararası kuruluş-
larla yürüttüğümüz başarılı çalışmalar da 
yine kararlılıkla devam edecektir. Bir kez 
daha vurgulayarak hatırlatmak istiyorum, 
anlamayanlar, anlamamakta ısrar edenler, 
ya da geç idrak edenler iyice anlasın istiyo-
rum: Türkiye ekonomisi bizim iktidarımız-
la tarihi bir fırsat yakalamıştır, bu fırsatın 
heba olmasına biz, asla izin vermeyiz, ver-
meyeceğiz. Sabır ve sebat, bizim ait oldu-
ğumuz medeniyetin temel düsturlarıdır. 

Türkiye’yi mutlu ve müreffeh yarınlarına, 
adil ve kalkınmış geleceğine taşımak ama-
cıyla çıktığımız bu yolculuğu birbirimizin 
dostu, arkadaşı, omuzdaşı, yürekdaşı ola-
rak tamamlayacağız. Türkiye’yi geçmişine, 
birikimine, medeniyet değerlerine layık 
bir dünya ülkesi, bir lider ülke haline ge-
tirmek için attığımız değişim adımlarını 
mutlaka tamama erdireceğiz. Bu ülkenin 
insanlarına bir kere daha kahırlar, hayal 
kırıklıkları yaşatmayacak, çocuklarımızın 
bakışlarına umutsuzluk bulutlarının çök-
mesine asla izin vermeyeceğiz. Üç yıl için-
de öncelikli hedeflerimizden önemli bir 
kısmına ulaştık, bir kısmına da ulaşmak 
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için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Bütün arka-
daşlarımdan hassaten ricam, üç yılını geride 
bırakmış ve yoluna devam eden bir hükü-
met olarak halen seyir halinde olduğumuzu 
asla unutmamalarıdır. Seyir halindeyken 
hatalar yaptığımız, talihsizlikler yaşadığımız 
zamanlar da oluyor. Yolculuk esnasında 
tökezleyenlerin, gücü azalanların olması 
mümkündür. Burada öncelikli görevimiz tö-
kezleyen, takati kesilen arkadaşlarımıza da 
omuz verip onların hizmet kervanından geri 
kalmamalarını sağlamaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin meselelerinden, yoğun günde-
minden vakit bulamadığımız, siz değerli 
arkadaşlarımla müşavereyi aksattığımız 
zamanlar da oluyor. Şundan emin olunuz 
ki, sizlerin en ufak bir sıkıntınız, en küçük 
bir gönül kırgınlığınız bizim için ne kadar 
önemliyse, Türkiye’nin dertlerine çare ola-
cağından emin olduğum fikirleriniz, öneri-
leriniz, uyarılarınız da bir o kadar önemli-
dir. Böyle durumlarda dahi gönlümüzden 
geçenin sizlerin gönlünüzden geçenden 
ayrı olmadığını bilmenizi isterim. 

Bizler farklı çağıldayan ırmaklar olabiliriz 
ama aktığımız umman aynı ummandır. 
Farklı şeyler de görebiliriz, ama baktığımız 
yön aynı yöndür, aynı istikamettir. İstika-
metimizi kaybetmek, Türkiye’nin geleceği-
ne yürümekten vazgeçmemiz demektir ki, 
Allah bunu ne bize, ne bu millete yaşatma-
sın. Bilgelerden birinin bir sözü var: “Taşı 
delen suyun kuvveti değil, damlaların 
sürekliliğidir,”. Taşı delmek istiyorsak, o 
sabrı gösterecek, o sürekliliği sağlayaca-

ğız. Davamız bellidir; ne olursa olsun, bu 
ülkeyi dirayetle, liyakatle, ama mutlaka 
asaletle esenlik sahiline, refah sahiline, 
mutluluk sahiline taşımaktır derdimiz. 

Bu arada üstümüze gelecekler, bizi oya-
lamak, milletimizin nezdinde mahcup 
etmek isteyecekler… Kara çalacaklar, iftira 
edecekler, itibarımızı kendi düzeylerine 
çekmeye çalışacaklar. Bütünlüğümüzü 
zedelemeye, siyasi irademizi zaafa uğrat-
maya çalışacaklar. Şundan emin olunuz 
ki önümüzdeki dönemde bunlar olacak, 
yaşanacak. Bütün bunlara karşın biz sabır-
la, sebatla, sadakatle bu hizmet sancağını 
taşımaya devam edeceğiz, hatta daha da 
yükseklere kaldırmanın gayreti içinde 
olacağız. Biz siyasi varlığımızı milletimizin 
beklentilerine cevap vermek, millet irade-
sinin her alanda tecelli etmesine hizmet 
etmek amacı üzerine bina eden bir anlayı-
şın temsilcisiyiz. Bu misyonumuza uygun 
hal ve hareketi, dil ve anlayışı, vakar ve 
duruşu her an, her zeminde sergilemek du-
rumundayız. AK Parti’nin milletin çizdiği 
rotadan sapacağını, birlik ve beraberliğini 
kaybedeceğini, ucuz siyasetin dehlizlerine 
çekilebileceğini zannedenler bizi tanımı-
yorlar. Onlara farkımızı fark ettirmek boy-
numuzun borcu olsun. 

Değerli arkadaşlarım…

AK Parti’nin siyasi iddiasını, misyonunu 
yeniden hatırlamak maksadıyla daha önce 
üzerinde durduğum birkaç hususu bir kez 
daha dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bili-
yorsunuz Türkiye’nin modernleşme mace-
rasının yaklaşık 200 yıllık bir tarihi geçmişi 
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var. Bu süreçte Türkiye, pek çok reform 
dönemi yaşamış, yeni kavramlarla, yeni 
kurumlarla tanışmıştır. Ancak Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e uzanan modernleşme hare-
ketimizin bariz ve ayırt edici vasfı, yukarı-
dan aşağıya gerçekleşen, devlet ve bürokra-
si kaynaklı bir hareket olmasıdır. 

Bundan dolayı, modernleşmenin toplum 
ve ekonomi ayakları eksik bırakılmıştır. 
Toplumun kendisi ve talepleri, modern-
leşme sürecini geriye çevirecek bir teh-
like gibi algılanmıştır. Netice itibarıyla 
toplum, bu sürecin aktif oyuncusu haline 
gelemediği için, sahici bir modernleşme 
mümkün olmamıştır. Yakın zamana ka-
dar Türkiye’nin demokrasi tecrübesi, esas 
itibarıyla elitler arası bir mücadele biçi-
minde cereyan etmiştir. Toplum, millet, 
bu mücadelenin bir yan unsuru halinde 
kalmış, siyasetin hakim öznesi konumuna 
gelememiştir. Toplumsal taleplerin siya-
setten dışlanmasını hedefleyen bir siyasi 
tarz teşekkül etmiştir. 

Bu dışlama, esas itibarıyla, siyasi alanı ça-
tışma ve ayrımcılığa dair semboller içine 
hapsederek yürütülmüştür. Türkiye’deki 
siyasi kültürün belki de en hastalıklı yanı, 
siyasetin sorun çözme odaklı toplumsal bir 
faaliyet olmaktan uzaklaştırılmasıdır. Dola-
yısıyla siyaset, fikri bir zeminden mahrum 
kalmış, toplumsal temeli olmayan dar men-
faat çatışmalarının alanı haline gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım…

3 Kasım 2002 tarihi, Türkiye için sadece 
bir hükümet değişikliğini, siyasi iktidarın 

el değiştirmesini ifade etmez. Bunun öte-
sinde, daha esaslı bir değişime, zamanın 
ruhuna uygun yeni bir döneme işaret eder. 
3 Kasım 2002 tarihinde millet iktidara gel-
miştir. Millet ile AK Parti’nin el ele vererek, 
bütünleşerek gerçekleştirdiği asıl değişim, 
Türkiye’nin önünü tıkayan, ufkunu daral-
tan, eski ve çarpık siyaset anlayışının tasfi-
yesi ve yeni bir siyaset tarzının, üslubunun 
hayata geçirilmesidir. 

İşte AK Parti, Türkiye’ye çok zaman kay-
bettiren, milletin önüne set çeken eski 
siyaset anlayışına temelden itiraz ederek, 
yeni bir siyaset kavrayışının gerekliliğini 
vurgulayarak yola çıktı. Türkiye’nin birik-
miş yapısal sorunlarının ancak yeni bir 
siyaset anlayışı ile çözülebileceğini yüksek 
bir sesle dile getirdi. Millet bu sese kulak 
verdi, bu sesi sahiplendi; inisiyatifi ele 
alarak eski siyaset anlayışını tasfiye etti. 
Bunun arkasında AK Parti’nin, siyaseti bir 
medeniyet perspektifi içinde ele alması ve 
öncelikle toplumun ortak iyiliğini gözet-
mesi yatmaktadır. 

Bu yeni siyaset anlayışının fikri zemini 
muhafazakâr demokrasidir. Muhafazakâr 
demokrasi, en basit ifadesiyle millete ve onun 
değerler sistemine dayanarak demokrasinin 
evrensel normlarına uygun, özgürlükçü bir 
siyasi düzenin inşa edilmesine yönelik bir 
fikriyattır. AK Parti’nin muhafazakârlığı, 
milletimizin tarihinden, hafızasından sü-
zülerek gelen değerler manzumesini sahip-
lenmeye dayanır. Asla geçmişteki bir zaman 
dilimine saplanıp kalmadan tekâmüle ina-
nır. Bu manada muhafazakârlık, millet ile 
bütünleşmenin fikri zeminini oluşturur. 
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AK Parti’nin demokratlığı, siyaseti şeffaf-
laştırma amacı ile birlikte, milletimizi hak-
lar ve özgürlükler bakımından evrensel 
standartlara kavuşturma iradesini ifade 
eder. Bizim için demokrasi, millet irade-
sinin üstünlüğünü garanti eden bir siyasi 
düzen olmasının yanında, farklı tercih-
lerin adil ve barışçı bir iklimde bir arada 
bulunabilmelerinin de en uygun yoludur. 
İşte bu manada muhafazakâr demokrasi 
fikri, “gelenek” ile “yeni” olanın sağlıklı bir 
sentezine tekabül eder. 

AK Parti, siyaseten kendisini bir “merkez 
partisi” olarak tanımlamış ve toplumsal 
merkez ile bütünleşerek iktidara gelmiştir. 
AK Parti’nin siyaset algısının temelinde 
toplum vardır. Bize göre toplum, siyasetin 
esas öznesidir. Toplumu dışlayan, onu is-
tediği gibi dizayn eden totaliter anlayışlar 
Türkiye’ye çok zaman kaybettirmiştir. Şim-
di kaybedilen zamanları telafi ediyoruz. 
Bizimle birlikte eski siyasetin “dayatma” 
mantığı da tarihin çöp sepetine atılmıştır. 
Dayatmacı mantık, topluma güvensiz-
likten kaynaklanır ve otoriter bir siyasi 
anlayıştan beslenir. Bizim iktidarımız, 
dayatmalar döneminin de sonunu getir-
miştir. Çünkü biz, toplumun iyiliğini en 
iyi bilecek olanın, yine toplumun kendisi 
olduğuna inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye, bu yeni siyaset sayesinde kabuğu-
nu kırmış, emin adımlarla yoluna devam 
etmektedir. Ancak, zihnen bu yeni sürece 
intibak edemeyen belli kesimlerde eski si-
yasi alışkanlıkların nüksetmeye başladığı-

na şahit oluyoruz. Türkiye’nin demokrasi 
yürüyüşünü hızlandıracak süreci akamete 
uğratmak isteyen aktörler, ülkenin rotası-
nı geri çevirme gayretine girmiş bulunu-
yorlar. Bugün yaşadığımız pek çok tartış-
ma, yıllarca köhne siyaset anlayışından 
beslenen aktörlerin eski pozisyonlarını 
yeniden kazanma gayretlerinden kaynak-
lanmaktadır. 

Şunu herkes bilmelidir ki, artık Türkiye’de 
millete dayalı, rekabetçi siyaset dışında 
başka bir yolun geçerliliği yoktur. Milletle 
buluşamayan, milletle buluşamadığı için 
siyasi krizlerden medet uman siyasi ak-
törlerin hiçbir başarı şansı yoktur. Artık 
Türkiye, kriz müteahhitlerinin şantiyesi, 
inşaat sahası değildir. Hepimizin malumu-
dur ki, Türkiye’nin son üç yılda demok-
ratikleşme, insan hakları, piyasa ekono-
misi ve hukuk alanında gerçekleştirdiği 
reformlarda, Avrupa Birliği süreci önemli 
bir kaldıraç işlevi görmüştür. Bu reform-
lar, Türkiye’nin tarih içinde teşekkül etmiş 
ayak bağlarının kırılması yönünde çok 
güçlü bir etki meydana getirmiştir. Ancak, 
devlet ile toplum arasındaki tarihi temele 
sahip kopuklukların giderilmesine, bu 
sayede Türkiye’nin kabuğunu kırmasına 
hizmet eden bu reform ve atılım sürecini 
tersine çevirmeyi amaçlayan teşebbüsler 
de yoğunlaşmaya başlamıştır. 

Tabii ki, son üç yılda kaydettiğimiz mesafe, 
bütünüyle Avrupa Birliği sürecinin ürünü 
olarak görülemez. AK Parti, hem bir siya-
si hareket olarak hem de iktidar partisi 
olarak, Türkiye’nin demokratikleşme ve 
modernleşme vizyonunun kuvvetlendiril-
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mesini, sahicileştirilmesini amaçlayan bir 
siyasi misyona zaten sahipti. Bu noktada, 
AK Parti’nin siyasi vizyonu ile Avrupa Bir-
liği sürecinin gerekleri çeşitli düzeylerde 
örtüşmüş, bu sayede Türkiye, müspet bir 
değişim trendini yakalamıştır. 

Artık Türkiye, zamanın ruhunu okumak-
tan aciz, sadece kendi pozisyonlarını ve 
alışkanlıklarını topluma dayatmayı amaç-
layan basiretsizlerin dar bakışlarına tes-
lim olmayacak bir olgunluktadır. Bugün 
toplum eksiksiz bir demokrasi, herkesin 
hukukunun korunduğu, çatışma ve ayrış-
madan uzak, müreffeh bir Türkiye istiyor. 
Bizim işimiz, bu taleplerin siyasete taşın-
masını kararlılıkla sürdürmektir. Bu ne-
denle bir kez daha vurguluyorum. AK Parti 
siyasetinin referansı, bütün unsurlarıyla 
toplumdur, millettir. Sizleri tekrar sevgiyle 
selamlıyorum. İstişare toplantımız hayırlı, 
bereketli olsun. 
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Değerli arkadaşlarım… 

AK Parti Kızılcahamam 6. İstişare ve 
Değerlendirme Toplantımız son derece 
verimli, ışık tutucu ve yol göstericici 
olmuştur. Bu öneriler, uyarılar, katkılar 
kuşkusuz bu uzun yolda önümüzü aydın-
latacak, Türkiye’nin tıkanan kanallarını 
açan AK Parti siyasetine ışık tutacaktır. AK 
Parti’nin ülke meselelerine bütünlüklü ba-
kışının özellikle bu toplantımıza yansımış 
olması, bütünlüklü siyaset felsefemizin 
toplantımızda ön plana çıkması heyecanı-
mıza heyecan katmış, yüreklerimizi, hiz-
met aşkımızı tazelemiştir. 

Bütün arkadaşlarımın vukufiyetle üze-
rinde durduğu temaların özeti şudur: 
AK Parti’nin bütün organlarıyla, yasama 
faaliyetleriyle, yürütme organıyla ve parti 
teşkilatlarıyla ülkenin geleceğine odaklan-
malıdır. Bu tablo bir kez daha göstermiştir 
ki, Türkiye’yi ayağa kaldıran AK Parti kad-
rolarının bir tek önceliği vardır. O önceliği-
miz Türkiye’dir. Burada bütün arkadaşları-

ma katkılarından dolayı özellikle teşekkür 
ediyorum. 

Bu toplantıda AK Partiyi Türkiye ile, 
Türkiye’yi AK Parti ile birlikte konuştuk. 
İki günlük Çalışma toplantımız boyunca 
81 arkadaşımız söz alarak ülke siyasetinin 
geneli üzerinde fikirlerini beyan ettiler, 
önemli analizler yaptılar ve dikkate değer 
yeni öneriler getirdiler. Partimizin fikri 
zemini ve kuruluş misyonuna tam bir uy-
gunluk içinde dile getirilen bütün fikirleri 
dikkat ve özenle kaydettik. Şu temel pren-
sibimizi her zaman hatırlatıyorum, burada 
bir kez daha ifade etmek istiyorum ki; AK 
Parti, tek tipçi, tek sesli, standartlaştırıcı 
bir siyasi hareket olmadı, olmayacaktır. 
Büyük AK Parti kadrosu siyasetimizin her 
kademesinde vahdet ilkesini hayata geçir-
me çabasındadır. Farklılıklarımızı ayrışma 
değil, bütünlük içinde bir terkibe ulaşma 
vesilesi sayıyoruz. Bu yüzden bizim diya-
log ve istişare zeminlerimiz birbirimizi 
tamamlamak gibi bir anlayışa dayanır. 

AK Parti 6. Istişare Toplantısı 
Kapanış Konuşması

Kızılcahamam, Ankara | 12 Mart 2006 
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Biz, bütün yol arkadaşlarımızla birlikte 
her beyanımızı, her eylemimizi o büyük 
mesuliyet duygusu içinde dile getiririz. 
Mesuliyetimiz milletimizin emanetine, 
milletimizin iradesine tam sadakattir. Bu 
sadakat çizgisi ve bu sorumluluk içinde ar-
kadaşlarım; ülkemizin bütün meselelerine 
dikkatle eğilmişlerdir. Yasama ve yürüt-
menin diyalogu ve uyum içinde çalışması, 
bürokrasinin ataletten kurtularak hükü-
metimizin ritmine, hızına uygun hizmet 
üretmesi, Adalet mekanizmasından Sağlık 
alanına kadar hayata geçirdiğimiz reform-
ların uygulanması, Ekonomik büyüme ve 
kalkınma hedeflerimizden sapmadan sos-
yal politikalara ve toplumsal kalkınmaya 
daha fazla ağırlık verilmesi, Türkiye’nin 
ve AK Parti’nin hızını kesmeye dönük suni 
gündemlere prim vermeden toplumsal 
merkeze odaklanan siyaset üretmemiz, ül-
kemize neler kazandırdığımızın topluma 
hakkıyla anlatılmasının yanı sıra ener-
jiden tarıma, gıda sektöründen tekstile 
kadar ana sektörlerle ilgili arkadaşlarımız, 
görüş ve kanaatlerini dile getirmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım…

Başından beri milletimizi hakkıyla temsil 
edebilmek için ortak aklı harekete geçir-
meye, maşeri vicdanın tercümanı olmaya 
çalışıyoruz. Bunun için istişare kapılarını 
açık tutmaya, dayanışma ruhunu diri kıl-
maya ve milletimizle aynı dili konuşmaya 
büyük özen gösterdik. Birçok arkadaşımın 
dikkat çektiği gibi farklılıklarımız zaaf 
değil, zenginliğimizdir. Bu toplantımıza da 
bu zenginliğimiz yansımıştır. 

Özellikle ve tekrar belirtmek isterim ki, is-
tişaremizden çıkan ortak irade şudur: AK 
Parti, Türkiye’nin gelecek vizyonuna odak-
lanmalı, gözünü ufuk çizgisine dikmelidir. 
Dünya ekonomileri arasında ilk 17’ye 
giren, milli gelirini üç yılda ikiye katlayan 
Türkiye, demokratik kalkınmadan, siyasi 
güven ve istikrardan gözünü ayırmadan 
dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış ülke-
leri arasına girmeyi vazgeçilmez bir hedef 
olarak koymalıdır. Bu hedef, AK Parti’nin 
hedefidir. 

Toplantımızda ağırlıklı olarak gündeme 
getirilen sektör sorunlarından, bölgesel 
kalkınma sorunlarına kadar toplumun 
bütün kesimlerini ilgilendiren meseleler, 
bizim meselelerimizdir. Üç yılda tesis etti-
ğimiz güven ve istikrarın daha da muhkem 
hale gelmesi ülke meselelerini kısa vadeli 
hesaplarla değil 20 yıllık, 30 yıllık bir 
vizyonla ele almamıza bağlıdır. Yediden 
yetmişe bütün milletimizi kucaklayan bu 
büyük umut kadrosunun yegane hedefi 
Türkiye’yi hak ettiği adalet ve kalkınma 
düzeyine ulaştırmaktır. 

Bunu birlikle, istişare ile, müşterek akıl 
ile, millet iradesini hakkıyla temsil ede-
rek başaracağız. Suni gündemlere prim 
vermeden, insanımızın büyük ideallerini 
zaafa düşürmeden, herkesin, ama her-
kesin hakkını koruyarak yapacağız. Zira 
bu mukaddes topraklara, bu aziz vatana, 
bu necip millete borcumuz var. Bu borcu 
ödemek için Türkiye’nin bütün dertlerini 
dert ediniyoruz. Bu borcu ödemek için bü-
tün alanlarda yeni bir istiklal mücadelesi 
veriyoruz. Bu bakış açısını özenle koru-
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duğumuz için iktidarımızın üçüncü yılını 
geride bırakırken milletimizin desteği kat-
lanarak artıyor. 

Biz inanıyoruz ki, yediden yetmişe hal-
kımızın yüzünü güldürmekten daha ulvi 
bir amaçla siyaset yapılamaz. Bu milli, 
bu manevi, bu ulvi duygulardan mahrum 
olanlar, bu mukaddes vatanı ruhsuz bir 
toprak parçası, bir arazi toplamı zanne-
denler, Çanakkale’den Şanlıurfa’ya şehit 
kanlarının kulaklarımıza neler fısıldadı-
ğını hissetmeyenler, bizim bu topraklara, 
bu vatana, bu millete aşkımızın harare-
tini, derecesini ölçemezler. Onlar varsın 
kendi hesaplarıyla baş başa kalsın. Onlar 
siyaseti varsın kumda oynamak, bir bar-
dak suda fırtına koparmak, kavga etmek 
zannetsinler. Onlar varsın siyaset üretme-
yi gündemde yer almak sanmaya devam 
etsinler. Bu vatan, bu ülke, bu millet, 
yüreğinde hizmet aşkı olanları ilelebet 
bağrına basacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Biliyorsunuz bugün, İstiklal Marşımı-
zın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 
kabulünün 85’inci yıldönümüdür. Bu 
vesileyle büyük şair, mütefekkir Mehmet 
Akif Ersoy’u rahmetle, şükranla, minnetle 
anıyoruz. Şimdi, bu ülkenin yüzünü güldü-
ren bütün AK Parti kadrolarını temsilen, 
sizleri saygı duruşuna ve birliğimizin, 
beraberliğimizin, istiklalimizin sembolü 
olan İstiklal Marşımızı birlikte okumaya 
çağırıyorum. 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al 
sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en 
son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı 
hilal!
Kahraman ırkıma bir gül. ne bu şiddet, bu 
celal? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. 
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür ya-
şarım; 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şa-
şarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, 
aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhad-
dim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı 
boğar, 
‘Medeniyyet!’ dediğin tek dişi kalmış ca-
navar? 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın, 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 
Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, 
tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. 
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı. 
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Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki 
feda? 
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. 

Rûhumun senden ilahî, şudur ancak emeli: 
Değmesin ma’ bedimin göğsüne na-
mahrem eli!
Bu ezanlar -ki şehâdetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta-
şım. 
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı ya-
şım, 
Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi 
helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, 

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
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Değerli arkadaşlarım… Haftalık grup top-
lantımızın başında sizleri sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. 

İ k i  g ü n  ö n c e  b ü t ü n  g r u b u m u z l a 
Kızılcahamam’da birlikte olduğumuz için 
bugünkü konuşmamı kısa tutacağım. Bir 

hususun altını özellikle çizmek istiyorum. 
Siyasetin işleyişine, iktidarımızın yürü-
yüşüne kenardan göz ucuyla bakanlar, ya 
kasıtlı olarak ya da o kadarını görebildik-
leri için belli noktalara takıntılı bir şekilde 
odaklanıyorlar. Dönüp dönüp aynı nakaratı 
okuyor, aynı bildik masalları anlatıyorlar. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 14 Mart 2006 
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Yahu heybenizde başka birşey yok mu 
sizin? Karalayarak, iftira atarak, çamur 
atarak siyaset yapmanın devri geçti. Bunu 
hala anlamadınız mı? Bunun adı fukara 
siyasettir, bunun adı ucuz siyasettir. Başka-
larına kara çalarak, iftira atarak kendinizi 
aklayamazsınız; sadece müfteri olduğu-
nuzu gösterirsiniz, o kadar. Bu anlayışın 
sahipleri, bütün halkımızın da kendileri 
gibi ülkeye anahtar deliğinden baktığını, 
kendileri kadar gördüğünü zannediyorlar. 
Oysa halk ayağına giden hizmeti görüyor 
ve bizi işimizle değerlendiriyor. 

Biz  Türkiye i le  birlikte büyüyoruz, 
Türkiye’ye anahtar deliğinden bakanlar 
erimeye, buharlaşmaya devam ediyor. 
Geldiğimiz noktada diyoruz ki, biz gelece-
ğin Türkiye’si için yirmi yıllık, otuz yıllık 
bir vizyonla ülke meselelerine bakıyoruz. 
Onlar varsın, ebedi muhalefete yeminli ol-
sunlar, beyazın siyah olduğuna halkımızı 
inandırmaya çalışsınlar. Onlar varsın eski 
günlerini özlemeye devam etsinler. 

Türkiye, istikametini bulmuş, sağlam 
iradesini sağlam bir duruşla temsil eden 
kadrolara kavuşmuştur. O kadro AK Parti 
kadrosudur. Ebedi muhalefete yeminli 
olanlar ebedi muhalefete mahkum kala-
caklardır. Milletimiz onlara iltifat etmeye-
cek, yüzlerine bakmayacaktır. Kamuoyu 
destekleri görüldüğü gibi yok olmaktadır. 
Türk milletinin, önerisi olmayanı, dikili 
ağacı olmayanı tasfiye süreci devam edi-
yor. Millet iradesini hazmedememekle, 
nifak tohumlarını sağa sola ekmekle hiç 
bir yere varamazlar, varamayacaklar. Bu 
demode anlayışlarla, bu aşınmış üsluplar-

la dikkat çekebilir, kendilerini gündeme 
taşıyabilirler ama, halkın vicdanına hitap 
edemezler. 

Değerli yol arkadaşlarım…

Çok açık sorular soracağım. Türkiye’nin 
milli geliri ikiye katlanırken neredeydiler, 
ne yapıyorlardı? Söylesinler. Türkiye’nin 
imkan ve kaynaklarının ikiye katlanması-
na sevinemiyorsanız, huzuruna çıktığınız 
halka söyleyecek neyiniz kalıyor? Diyelim 
ki, seviniyorsunuz da sevincinizi göstere-
miyorsunuz. Hadi muhalefetsiniz, beyaza 
siyah demek zorundasınız diyelim ve 
bunu da kabul edelim. Peki, soruyorum: 
Türkiye’nin kazancından sizin nasıl bir 
kaybınız var? AK Parti iktidarında Türk 
Parası kaybettiği itibarına kavuşmuş, sizin 
imzanızı taşıyan bol sıfırlar gitmiş, yerine 
Yeni Türk lirası gelmiş. Bunu nasıl görmez-
den geleceksiniz? Siz görmek istemeseniz 
bile bunu milletten nasıl gizleyeceksiniz? 

İddiaya girenler vardı. Yapamazlar, sıfır-
ları atamazlar diyorlardı. 15 ay geçti, bol 
sıfırlı paralar tarihe gömüldü. Onların 
yüzünde bir kızarma, bir mahcubiyet gör-
dünüz mü? Hayır. Çıkıp, “Evet biz yanıldık, 
demek ki olabiliyormuş,” dediler mi? Ha-
yır. Hükümetimiz, uluslararası ilişkilerde 
çıtayı yükseltmiş, bütün yaralı ilişkilerini 
restore etmiş, büyük bir siyasi dirayetle 
Türkiye’nin itibarına itibar, gücüne güç 
katmış. Bu diplomatik başarıyı bütün sek-
törler, bütün sanayi, bütün yatırımcılar, 
üreticiler hissetmiş de bu muhalefet neden 
hissetmemiş? 
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Türkiye artık radyodan, ajanstan haber 
alan 60’lı, 70’li yılların Türkiye’si değil. 
Merak etmesinler, herkes her şeyi gayet 
iyi biliyor, halkımız gerçekleri görüyor, 
bizzat yaşıyor. Kendi vehimlerinizi kim-
seye yutturamazsınız. Türkiye’nin itibar 
kazanması bu muhalefetin itibarını niye 
düşürüyor? İhracatımız şahlanmış, hangi 
önerileriyle katkıda bulunmuş bu arkadaş-
lar? Sağlıkta, Eğitimde 50 yıllık yaralar sar-
mışız, battı, bitti denilen devasa kurumları 
birleştirmişiz. Biz bütün bunları yaparken 
ana muhalefet partisi, hangi önerileriyle, 
hangi projeleriyle katkıda bulunmuş? 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye’yi buraya siz getirdiniz. Sizin ba-
şarılarınızı gölgeleyenlere soruyorum, Ku-
rumlar vergisini düşürmüşüz. Üretimi ar-
tırmak, rekabeti güçlendirmek, istihdam 
kapıları açmak için tekstilde KDV’yi bir 
kalemde yüzde 18’den yüzde 8’e düşürmü-
şüz. Bu konuda muhalefetin ne dediğini 
hatırlayan var mı? Yoksa, Türk milletinin 
hafıza kayıtlarının silindiğini mi zannedi-
yorlar? Yoksa kimse bunları hatırlamaz, 
bize hesabını sormaz mı diyorlar? 

Değerli kardeşlerim…

Biz Kızılcahamam’daki 6. istişare toplantı-
mızda geniş bir perspektifle memleket me-
selelerini ele aldık, bunlar ertesi gün neler 
anlatıyorlar. Umduklarını bulamayınca 
uydurduklarını yazıyorlar. Bunlara da gü-
lüp geçiyoruz. Bu büyük kadro hangi dü-
şünceden olursa olsun 73 milyon vatanda-
şımızın hukukunu korumak derdindedir. 

AK Parti olarak biz, tek sesli, standartlaş-
tırıcı, ayrılıkçı, dışlayıcı, ideolojik temalar 
üzerinden siyaset yapmıyoruz, yapma-
yacağız. Bizi, yaptığımız işler, yaptığımız 
hizmetler anlatıyor. Bu kadro spekülas-
yonlarla, aslı astarı olmayan iddialarla iş 
görmüyor. Bu hükümet, bu parti grubu ve 
bu hizmet kadrosu istişaresini yapıyor, bir-
likte düşünüyor, milli irade adına birlikte 
karar veriyor. 

Son istişare toplantımızdan çıkan iradeyi 
bir kez daha hatırlatıyorum. Türkiye’yi 
girdaptan çıkaran AK Parti kadrolarının 
bir tek önceliği vardır. O, önceliğimiz 
Türkiye’dir. Bu iradeyi güçlendiren siz de-
ğerli yol arkadaşlarıma burada, bu ulvi çatı 
altında bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Partimiz, fikri zemini ve kuruluş misyonu 
çizgisinde yürüyüşünü sürdürüyor. AK 
Parti, milletsiz, halksız siyasete inanmıyor. 
Biz, bütün yol arkadaşlarımızla birlikte 
her beyanımızı, her eylemimizi mesuliyet 
duygusu içinde dile getiriyoruz. 

Kızılcahamam’da neler konuştuk? Türkiye 
Büyük millet meclisi çatısı altında bir kez 
daha hatırlatalım ki, sorunların çözüm ad-
resi, millet iradesinin tecelligahı burasıdır. 
Yasama ve yürütmenin diyalogu ve uyum 
içinde çalışması, bürokrasinin ataletten 
kurtularak hükümetimizin ritmine, hızına 
uygun hizmet üretmesi, Adalet mekaniz-
masından Sağlık alanına kadar hayata 
geçirdiğimiz reformların uygulanması, 
Ekonomik büyüme ve kalkınma hedefle-
rimizden sapmadan sosyal politikalara ve 
toplumsal kalkınmaya daha fazla ağırlık 
verilmesi, Türkiye’nin ve AK Parti’nin 
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hızını kesmeye dönük suni gündemlere 
prim vermeden toplumsal merkeze odak-
lanan siyaset üretmemiz, ülkemize neler 
kazandırdığımızın topluma hakkıyla anla-
tılmasının yanı sıra enerjiden tarıma, gıda 
sektöründen tekstile kadar ana sektörlerle 
ilgili arkadaşlarımız, görüş ve kanaatlerini 
dile getirmişlerdir. Evet bunları konuştuk, 
bunları istişare ettik. Bizim gündemimiz 
budur. Bizim gündemimiz Türkiye’dir. Biz 
yaptıklarımızı anlatıyoruz. Bu düşünceler-
le hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 
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Değerli arkadaşlar… Haftalık grup toplantı-
mızın başında sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Bir hususa dikkatlerinizi çekerek sözle-
rime başlamak istiyorum. Bugüne kadar 
hangi meseleyi konuşuyor olursak olalım, 
söze Türkiye ile başladık, Türkiye ile bitir-

dik. Çünkü bizim bir tek derdimiz, bir tek 
meselemiz var: O da Türkiye’dir. Ülke me-
selelerinin farklılaşması, gündemin değiş-
mesi, önümüzdeki konuların çeşitlenmesi 
bizim dilimizi, düşüncemizi, odaklandığı-
mız hedefi değiştirmedi, değiştirmeyecek-
tir. Hedefimiz, Türkiye’ye adalet yolunda 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 21 Mart 2006 
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mesafe aldırmaktır. Hedefimiz, halkımızın 
yüzünü güldürmektir. 

Biz bu ülkeyi, bu bayrağı, bu istiklali, bu 
cumhuriyeti kolay kazanmadık. Çok ağır 
bedeller ödedik, çok çetin badireler atlat-
tık, çok meşakkat, çok zahmetler çektik. 
Bugünlere öyle geldik. Biz var olma mü-
cadelemizi “Ya istiklal, ya ölüm!” diyerek 
kazandık. Hem de imkansızlıklar, yokluk-
lar içinde bu imtihanlardan geçerek tek 
vücut bir millet olduk. Onun için de sahip 
olduklarımızın kıymetini çok iyi biliyoruz, 
bilmek mecburiyetindeyiz. 

Hiç kimse yanlış hesap yapmasın. Bizi mil-
let yapan değerler de, bu aziz vatan da, bu 
yüce cumhuriyet de bizlere şehitlerimizin 
emanetidir. Biz bu mukaddes emaneti Ça-
nakkale şehitlerinden, İstiklal Savaşı şehit ve 
gazilerinden devraldık. Bunu hiçbir zaman 
unutmadık, unutmayacağız. Çocuklarımıza 
miras bırakacağımız en değerli varlığımız 
da, milli mücadele ruhudur; Çanakkale’yi 
geçilmez yapan o yüksek ruhtur; cumhuriye-
timizin temelindeki o istiklal aşkıdır. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’de defalarca sahnelenmiş bazı 
demode oyunlar, adeta yeniden sahne-
lenmek isteniyor. Tezgah kuranların her 
zaman en büyük özelliği milletin sevincini 
kursağında bırakmak üzerine hesap yap-
malarıdır. Bu yüzden milletin neşesini, 
sevincini, huzurunu dikkatle izliyor, o 
sevinci, o neşeyi gölgelemek için planlar 
yapıyorlar. Bazen inançlar üzerinden, 
bazen örf ve gelenekler üzerinden ihtilaf 

çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi de böyle bir 
durumla karşı karşıyayız. 

Bugün 81 vilayetimizde kutlanan, Türkiye 
dışında da 8 ülkede törenlerle karşılanan 
Nevruz bayramını gölgelemek isteyenler 
var. Bir zamanlar bu milletin evlatlarını, 
sağ-sol diye kamplara böldüler. Yine bir za-
manlar, işçilerimizin kutladığı 1 Mayısları 
istismar ettiler, insanlarımızı karşı karşıya 
getirdiler. Türkiye, o günleri artık geride 
bıraktı. Provokatörlerin gerçek niyet ve 
kimlikleri deşifre oldu. Ancak bu kez ken-
dilerine yeni bir oyun alanı buldular. Bu 
kez bahar neşemizi, nevruz bayramımızı 
yeni ihtilaflar, yeni çatışmalar kurgulamak 
için istismar ediyorlar. 

Açık söylüyorum, niyetleri bellidir. Bu mil-
letin huzurunu, iç barışını bozmak, nifak 
tohumları ekerek kardeşlik bağlarımızı 
zayıflatmak istiyorlar. Bahar sevincimizi, 
kin ve nefretlerine alet etmeye çalışıyorlar. 
Nevruz bayramını, bir toplumsal gerilim 
alanına dönüştürmeyi hedefliyorlar. Oysa 
bahar diriliştir, yeniden uyanıştır. Bahar, 
toprağa atılan tohumun filizlenmesidir. 
Ağacın zümrüt yeşile boyanarak çiçek 
açmasıdır. O halde biz de onlara en güzel 
cevabı, böyle vereceğiz. 

Nevruz bayramında, millet olarak kar-
deşlik bağlarımızı tazeleyecek, birlik, 
beraberlik ve dayanışma ruhumuzu daha 
da canlandıracağız. Yaktığımız nevruz 
ateşlerinde önce kalplerimizi ısıtacağız. 
Bahara merhaba derken, taze bir ruhla bir-
birimize daha sıkı kenetleneceğiz. 18 Mart 
Çanakkale Zaferinin yıl dönümünü nasıl 
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aşkla, heyecanla kutladıysak Nevruz’u da, 
yeniden dirilişimizin habercisi olarak gö-
recek, aynı aşkla, aynı heyecanla kutlaya-
cağız. Bugün Anadolu’dan Kafkaslara, Orta 
Asya’dan Ortadoğu’ya uzanan geniş bir 
coğrafyada bütün kardeş toplumlarla bir-
likte aynı neşeyi, aynı sevinci paylaşacağız. 

Malazgirt’ten Çanakkale’ye birlikteydik. 
İstiklal mücadelemizde el eleydik, sırt sır-
taydık, omuz omuzaydık. Allah’ın izniyle 
tek millet, tek vatan, tek bayrak olarak son-
suza kadar da birlikte olacağız. Hiç kimse 
mukaddes değerlerimizi ya da kadim 
geleneklerimizi istismar ederek bir yere 
varamaz, varamayacaktır. 

Bizim özümüz, istikametimiz birdir. Bunun 
aksini düşünenler, dönüp Çanakkale’ye 
baksınlar; sadece orada bulacakları cevap 
bile onlara fazlasıyla yeter. Bugün aziz mil-
letimden özellikle bir şeyi rica ediyorum. 
O da şudur; kalplerinize nifak tohumu 
atmak isteyenlerle aranıza açık bir mesafe 
koyun. Ben bütün vatandaşlarımızın bu 
mesafeyi koyduğuna inanıyorum. Kimse 
sosyal hayatın getirdiği bazı sorunları, bazı 
meseleleri, bazı sembolleri nifak alameti 
olarak yorumlamaya çalışmasın. Kimse, 
halkımızın dirlik ve düzeninden huzursuz-
luk üretme çabasına girmesin. 

Biz, sevinçte de keder de bir ve beraberiz. 
Dün kurbanlarımızı paylaştık, bugün Nev-
ruz sevincimizi paylaşıyor, baharı selam-
lıyoruz. Yarın 23 Nisan’da çocuklarımızın 
gözlerindeki ışığı takip edeceğiz, Daha son-
ra 1 Mayıs’ta emeğin, alın terinin selamlan-
dığı günü kutlayacağız. Biz bir sınıfın, bir 

zümrenin, bir ırkın, bir kabilenin pencere-
sinden dünyaya bakmıyoruz. Bugüne kadar 
hiç bakmadık, bundan böyle de asla bakma-
yacağız. Türk milleti ne tarihteki varlığını 
ne de bugününü hiçbir zaman kavmiyet 
esasında tanımlamadı. Kavmiyet fikri, ka-
bile fikri bizim medeniyetimize daima dar 
gelmiştir. Tarihi tecrübemiz de bunu doğru-
lar. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere Çanakkale şehitleri-
mizi ve gazilerimizi, bir kez daha rahmet, 
minnet ve şükranla anıyorum. Onların aziz 
hatıraları, bu vatan, bu millet, bu bayrak var 
oldukça bizimle birlikte yaşayacaktır. Yine 
bütün vatandaşlarımız başta olmak üzere 
kardeş ülke ve toplumların da nevruz bay-
ramlarını kutluyorum. Milletimizin baharı 
ebedi olsun, diyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Bildiğiniz gibi 12 Mart tarihinde Edirne 
ilimiz ve çevresinde önemli bir sel fela-
keti yaşanmıştır. Aşırı yağışlarla birlikte 
Bulgaristan’ın baraj kapaklarını kontrolsüz 
bir şekilde açması sonucunda Tunca ve 
Meriç nehirleri taşmış; maalesef sel baskını 
neticesinde bölgede tarım arazileri sular 
altında kalarak zarar görmüştür. Bu felaket, 
bölgede son 22 yılın en büyük sel felaketi-
dir. Taşkınlar sonucunda yaklaşık; Meriç 
ovalarında 45.000 hektar, Tunca ovalarında 
5.000 hektar olmak üzere toplam 50.000 
hektar tarım arazisi sular altında kalmıştır. 

Hükümet olarak ilgili kurumlarımız ara-
cılığıyla bölgede yaşayan insanlarımızın 
yardımına koşmak için ilk günden itibaren 
bütün imkanlarımızı seferber ettik. Felake-
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tin yaşandığı gün Edirne ilimizde bir kriz 
merkezi oluşturduk, o günden bu yana 
bu merkezimiz 24 saat faaliyet gösteriyor. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Hil-
mi Güler, Bayındırlık ve İskan Bakanımız 
Faruk Nafiz Özak ve İçişleri Bakanımız 
Abdulkadir Aksu durumu yerinde görmek 
ve ihtiyaçları belirlemek üzere bölgeye 
ziyaretlerde bulunmuşlardır. Grup toplan-
tımızın ardından Tarım Bakanımız Mehdi 
Eker de bölgeye gidecektir. Başbakanlık 
Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Mü-
dürlüğümüz başta olmak üzere, Silahlı 
Kuvvetlerimiz, Kamu Kurum ve Kuruluş-
larımız ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Kızılay Genel 
Başkanlığı ve Meteoroloji İşleri Genel Mü-
dürlüğümüz olaya müdahil durumdadır. 

Hükümet olarak bölgeye gerekli her türlü 
desteği gecikmeden sağlayabilmenin gayre-
ti içindeyiz. Güvenlik nedeniyle bölgedeki 
tüm okullar tatil edilmiş; mağdur olan tüm 
vatandaşlarımız asker ve sivil işbirliğiyle 
tahliye edilerek sosyal tesislere yerleştiril-
miştir. Bölgeye bugüne kadar acil yardım 
ödeneği olarak 750.000 YTL gönderilmiş, 
gelen talepler doğrultusunda Başbakanlık 
Destek Programı’ndan 500.000 YTL’lik bir 
ödenek daha bu rakama ilave edilmiştir. 
Kızılay Genel Başkanlığımız Edirne’de aşevi 
açarak felaketzede vatandaşlarımıza gün-
lük üç öğün olmak üzere sıcak yemek ve 
kumanya dağıtımına da başlamıştır. 

Değerli milletvekilleri…

Bu büyük felaketin o bölgedeki insanları-
mıza önemli zorluklar getirdiği ortadadır. 

Bu sebeple hükümet olarak mağdur du-
rumdaki insanlarımızın sırtındaki yükü 
bir parça hafifletmek için bazı destek ted-
birleri almayı da gerekli gördük. Edirne ili 
genelinde vatandaşlarımızın Bağ-Kur ve 
SSK prim ödemeleri 6 ay süreyle ertelen-
miştir. Su taşkınından etkilenen bölgenin 
bir tarım bölgesi olması hasebiyle çiftçile-
rimizi rahatlatmaya dönük bazı uygulama-
ları da hayata geçiriyoruz. 

Biliyorsunuz geçen sene 15 Temmuz itiba-
riyle ödenen pamuk, ayçiçeği, soya, kanola 
ve mısırla ilgili yağlı tohumlar prim öde-
melerinin Nisan ayında yapılacağını daha 
önce ilan etmiştik. İnşallah bu ödemeleri 
söylediğimiz zamanda yapacağız. Bu kap-
samda yağlı tohum üreticilerimize yapı-
lacak ödeme tutarı 823 milyon YTL’dir. 
Bu rakamın 529 milyon YTL’lik kısmının 
pamuk üreticilerine, 140 milyon YTL’lik 
kısmının ayçiçeği üreticilerine ödeneceği 
düşünülürse, çiftçilerimizin Nisan ayı 
içinde, yani ekim mevsiminde parasına 
kavuşacağını söyleyebiliriz. 

Bu çerçevede yaşanan mağduriyetleri 
düşünerek Edirne bölgesi için bir istisna 
yapıyor ve bu ödemeleri biraz daha erke-
ne alıyoruz. Edirne bölgesinde yaşayan 
ve şu ana kadar başvurularını yapanların 
ödemeleri hemen, diğer çitçilerimizin 
ödemeleri de başvuru işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından yapılacaktır. Yine 
bölgedeki pancar üreticilerinin 3 yıldır Ni-
san ayının son haftasında ödenmekte olan 
alacaklarını da öne alarak, bugün itibariy-
le ödemeye başladık. Bu tutar yaklaşık 7 
milyon YTL’dir. 
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Hükümet olarak imkanlarımızı azami 
derecede zorlayarak mağduriyet yaşayan 
vatandaşlarımızın sıkıntılarını gider-
menin arayışı içindeyiz. Böyle sıkıntılı 
zamanlarda milletimiz dünyaya örnek 
olacak bir dayanışma ruhu içinde hareket 
etmekte, yaralar el birliği ile sarılmaktadır. 
Edirne’de hayatın kısa zamanda normale 
döneceğine inanıyorum; bütün kuruluşla-
rımız sorumluluklarının bilincinde olarak, 
büyük bir koordinasyon içinde çalışmala-
rını sürdürüyorlar. 

Vatandaşlarımız şu an yaşamakta olduk-
ları sıkıntıların geçici olduğunu, devlet 
millet el ele vererek bu badirenin de atla-
tılacağını bilmelidirler. Felaketzede vatan-
daşlarımıza da bu vesileyle bir kere daha 
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah 
böyle felaketleri bir daha yaşatmasın. Bu 
hissiyatla hepinizi yeniden sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar, sevgili AK Partililer… 
Bu önemli buluşmamızın başında sizleri 
en kalbi duygularla selamlıyorum. 

Her yeni günü taze bir başlangıç bilerek 
yolumuza devam ediyoruz. Aştığımız her 
hedefin yerine daha büyüğünü, daha gü-
zelini koyarak hizmet koşumuzu sürdürü-
yoruz. Şükürler olsun ki, bundan üç buçuk 
yıl önce seçim meydanlarında verdiğimiz 
sözleri yerine getirdik. Milletimizin yüzü-
nü kara çıkarmamış bir siyasetin temsilci-
leri olarak bugün hepimiz başı dik, alnı ak 
olarak buradayız. 

Çok önemli zorlukları, çok ağır sıkıntıları 
milletimize güvenerek, milletimizle daya-
nışma içerisinde, birlik ve beraberliğimiz-
den güç alarak aşmayı başardık. Bugün, 
adımlarımızı Türkiye’nin gelecek hedef-
lerine ulaşmak için güvenle, kararlılıkla, 
cesaretle, coşkuyla atıyoruz. Attığımız her 
adımda, geleceğin müreffeh Türkiyesi’ne 
daha çok yaklaşıyoruz. 

Açık söylüyorum, bu istikamette çok 
önemli mesafeler aldık, tarihi başarı-
lar elde ettik. Türkiye’miz, son üç yılda 

AK Parti iktidarıyla büyük bir değişim, 
dönüşüm, gelişim dönemine girmiştir. 
Bugün nereden nereye geldiğimiz apaçık 
ortadadır. Burada bir kez daha rakamlarla 
bir mukayese yapmaya gerek görmüyo-
rum. Zaten bu gerçekleri sizler gayet iyi 
biliyorsunuz. Milletimiz gayet iyi biliyor, 
yaşıyor. 

Bizim tek bir motivasyonumuz var, tek bir 
güç kaynağımız var. O da, millet sevdası-
dır, memleket aşkıdır. Bu vatanı, bütün 
insanlarıyla, bütün şehirleriyle, acılarıyla 
kederleriyle, bütün renkleriyle seviyoruz. 
“Bunlar bizim zenginliğimizdir,” diyoruz. 
Bunun için bizim siyasetimizde ayrımcılık 
yoktur. Bunun için bizim siyasetimiz, bir-
leştiricidir, kucaklayıcıdır. Bu ülkenin bü-
tün meselelerini bizim meselemiz biliyor, 
cesaretle üzerine gidiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Ayrıntılarına girmeyeceğim dedim, ancak 
geldiğimiz noktayı ortaya koyması bakı-
mından bazı hatırlatmalar yapmakta fayda 
mülahaza ediyorum. Özellikle son günler-
de meydana gelen bazı üzücü hadiseleri 

AK Parti Il Başkanları Toplantısı 

Ankara | 31 Mart 2006 



70

Recep Tayyip ERDOĞAN

anlamak, doğru değerlendirmek bakımın-
dan bunu gerekli görüyorum. 

Bakınız, 3.5 yıllık AK Parti iktidarında Tür-
kiye’mizin genel manzarası nasıl değişmiş-
tir; hep birlikte ona bakalım. Türkiye’de 
bugüne kadar hep konuşulan, hep şikayet 
edilen ama yapılmayanlar, bir bir yapıl-
mıştır. Hak ve özgürlüklerin alanını geniş-
lemiş midir? Evet, hem de tarihinde hiç 
olmadığı kadar genişlemiştir. Bu alanda 
nihayet evrensel standartlar yakalanmış-
tır. Demokratikleşmede tarihi reformlar 
gerçekleşmiş midir? Evet, demokrasimiz 
ayıplarından kurtarılmış, Türkiye bir 
açık toplum haline getirilmiştir. Sosyo-
ekonomik sorunların aşılmasında mesafe 
alınmış mıdır? Evet, açık söylüyorum, 
rakamlar ortadadır, göstergeler ortadadır. 
Türkiye sosyo-ekonomik alanda da çok 
büyük mesafeler almıştır. 

Kalıcı, yapısal düzenlemelerle ekonomi-
miz sağlam bir zemine kavuşmuştur. Hala 
sorunlarımız vardır, hala sıkıntılarımız 
vardır, bu doğru. Ama Türkiye, yaşadığı 
krizlerin yaralarını hızla sarmaktadır. Yıl-
ların ihmalleri telafi edilmeye başlanmış-
tır. İçeride ve dışarıda herkesin üzerinde 
mutabık olduğu ortak bir kanaat haline 
gelmiştir ki, 

Türkiye, ekonomide artık bir fırsatlar ülke-
si olmuştur. Türkiye, demokraside yasaklı 
yılları geride bırakmış, artık bir özgürlük-
ler ülkesi haline gelmiştir. Türkiye, kim-
senin önünü göremediği günleri aşmış, 
artık bir güven ve istikrar ülkesi olmuştur. 
Bunlar milletimiz adına, cumhuriyetimiz, 

demokrasimiz adına hayati önem arz eden 
kazanımlardır. Ancak bu kazanımların 
altında yatan çok daha önemli bir gerçek 
vardır. O da şudur: 

Değerli arkadaşlarım…

Artık insanlarımızın içindeki o gele-
cek umudu var ya, işte o umut yeniden 
yeşermeye başlamıştır; gençlerimizin, 
çocuklarımızın hayalleri, umutları, ya-
şamaya sevinçleri yeniden canlanmaya 
başlamıştır. Türkiye, kadınıyla çocuğuyla 
yaşlısıyla genciyle doğulusuyla batılısıyla 
kuzeylisiyle güneylisiyle yeniden hayata 
tutunmaya başlamıştır. İşte ben bunu çok 
önemsiyorum. Zira Türkiye’nin kaybettiği 
yılları telafi edecek, gerçek potansiyelini 
ortaya çıkaracak en büyük zenginliğimiz 
budur bizim. 

Türkiye’mizin çok uzun yıllardır hasret 
kaldığı, özlemle, ıstırapla beklediği kaza-
nımlardır bunlar. Bu yapılanları görme-
mek, bunları görmezden gelmek, bunları 
inkar etmek mümkün değildir. Yine de bi-
rileri çıkıp bu gerçeklerin aksini iddia ede-
bilir. Yine de birileri bütün bu kazanımları 
yok sayabilir. Çünkü her yerde olduğu gibi 
bu ülkede de niyeti bozuk olanlar vardır, 
çıkacaktır. Buna da şaşırmayalım. Ancak 
onların kimliğini de doğru teşhis etmemiz 
lazım. Onların niyetlerini, amaçlarını da 
doğru tespit etmemiz lazım. 

Sizlere sadece şu kadarını söyleyebilirim; 
her nerede Türkiye’nin başarılarına sevi-
nemeyen, heyecanına, coşkusuna ortak 
olamayan birini görürsünüz biliniz ki, işte 
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niyeti bozuk olan odur. Bunu teşhis etti-
ğiniz anda onların oyunlarını da bozmuş 
olacaksınız. Çünkü artık kendilerine bir 
muhatap bulamayacaklardır. Ben bunun 
için ısrarla diyorum ki, terörün, şiddetin 
karanlık propagandasına kulaklarınızı da, 
gönüllerinizi de lütfen kapalı tutun. Bunu 
milletimden bunun için rica ediyorum. 
Bunu görsel ve yazılı medyamızdan bunun 
için rica ediyorum. Bilmeliyiz ki, o zaman 
onların üzerinde hayat bulacakları bir alan 
kalmayacaktır. O zaman varlık sebepleri 
ortadan kalkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Son günlerde bazı illerimizde üzücü 
hadiseler meydana gelmiştir. Bu olayla-
rın arkasında, hiç kuşkunuz olmasın ki, 
Türkiye’nin demokrasiyle büyümesini, 
Türkiye’nin özgürlüklerle kalkınmasını 
hazmedemeyenler vardır. Zira Türkiye bir 
özgürlükler ülkesi, Türkiye bir fırsatlar 
ülkesi haline geldikçe onlar zemin kay-
betmiştir, zemin kaybetmektedir. Ancak 
çatışmalar kurgulayarak, çocuklarımızı, 
kadınlarımızı istismar ederek, onları so-
kaklara sürerek bir yere varmaları müm-
kün değildir. 

Daha önce söyledim, bir kere daha söylü-
yorum; kimse yanlış hesap içine girmesin. 
Dünyanın hiçbir yerinde şiddet ve terörü 
mazur gösterecek bir hak ve özgürlük 
anlayışı bulamazsınız. Hiçbir demokrasi 
standardı, bu tür şiddet olaylarına müsa-
ade etmez, edemez. Şiddet, meşru bir hak 
arama yolu değildir, olamaz da. 

Buradan açıkça söylüyorum; bunu yapan-
ların niyetlerini de, kimliklerini de biliyo-
ruz. Ellerindeki o taşların hedefi de, amacı 
da bellidir. Hedefleri, insanımızın artık 
tadını almaya başladığı özgürlüklerdir; de-
mokrasidir, iç barışımızdır, güven ve istik-
rar ortamıdır, birlik ve beraberliğimizdir, 
insanlarımızın refahıdır, kazanımlarıdır, 
aşıdır, işidir, ekmeğidir. Bu kadar açık söy-
lüyorum; hedefleri Türkiye’dir. 

Değerli arkadaşlarım…

Bütün tahriklerine, provokasyonlarına 
rağmen halkımız büyük bir sağduyu ör-
neği göstermiş, soğukkanlılığını kaybet-
memiştir. Özellikle de esnafımız, tehditler, 
saldırılar karşısında kararlı bir duruş 
sergilemiştir. İşine de, ekmeğine de, hak 
ve özgürlüklerine de sahip çıkmıştır. Dük-
kanları saldırıya uğrayanların zararları da 
en kısa sürede tazmin edilecektir. Aynı şe-
kilde güvenlik güçlerimiz, başından itiba-
ren soğukkanlılığını koruyarak olayların 
büyümeden önlenmesi için büyük gayret 
göstermiştir. Güvenlik güçlerimiz, huzur 
ve asayişin sağlanması için her türlü tedbi-
ri almıştır, almaya devam edecektir. 

Biz, milletimizin engin sağduyusuna güve-
niyoruz. Demokrasi ve hukuk içerisinde, 
kazanımlarımızdan taviz vermeden, geldi-
ğimiz noktadan geri gitmeden bu oyunları 
aşacak güce de, kudrete de sahibiz. Vatan-
daşlarımız rahat olsunlar, devletlerine, 
hükümetlerine güvensinler. Bugüne kadar 
başaramayanlar, bundan sonra asla muvaf-
fak olamayacaklardır. 
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Değerli arkadaşlarım…

AK Parti kadroları şunu daima akıllarında 
tutmalıdır. Ağır bir sorumluluk üstlenmiş 
bulunuyoruz. Bu yükün ağırlığını her gece 
başımızı yastığa koyduğumuzda fazlasıyla 
hissediyoruz, bunu bilesiniz. Her AK Parti-
li de, bizim taşıdığımız ağır yükün bir ben-
zerini omuzlarında taşıyor. Hiç kimsenin 
bu milletin hayallerini kırmaya, umutları-
nı yok etmeye hakkı yoktur. 

Ak’a kara bulaştıran, doğruya eğri ka-
rıştıran, hizmete gölge düşürenlerin de 
aramızda yeri olamaz. O halde her birimiz 
kılı kırk yararak hareket etmek, mille-
timize vadettiğimiz adalet ve kalkınma 
hedeflerine ulaşmak üzere gecemizi gün-
düzümüze katarak çalışmak zorundayız. 
Geçtiğimiz dönemde ardı ardına ilçe 
kongrelerimizi yaptık. Bu kongreler AK 
Parti misyonuna, çizgisine, siyaset anlayı-
şına yakışan kalite ve seviyede gerçekleş-
miştir, bunun için bütün arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. 

Önümüzde il kongrelerimiz var, genel 
kongremiz var. İnşallah bütün bu kongre-
lerimizi de aynı vakar ve ciddiyetle, en se-
viyeli, en nezih şekilde gerçekleştireceğiz. 
Bütün bu süreçte AK Parti duruşuna leke 
sürecek, gölge düşürecek en ufak bir ha-
dise cereyan etmemelidir. Bunu sağlamak 
bütün AK Partili arkadaşlarımın temel 
önceliği olmalıdır. Bu konuda çok hassa-
sız, çünkü bizler kavga siyasetini, ihtiras 
siyasetini, menfaat siyasetini bu partinin 
eşiğinden içeri sokmamaya and içtik. 

Bizim kavgamız bu ülkenin çözülmeyi 
bekleyen problemleriyledir. Bizim aramız-
da paylaşamayacağımız hiçbir şey yoktur, 
çünkü yola şahsi menfaatler için çıkmadık. 
Kavga siyasetinin temsilcilerinin bugün 
nerelerde olduğunu hepimiz görüyoruz. 
Şunu hepimiz cesaretle söylemeliyiz: Biz 
farklıyız; Türkiye her yeni dönemde bizim 
farkımızı görmeye devam edecektir. 

Değerli arkadaşlarım…

Siyasetin yolu her zaman uzundur, gerili-
mi boldur. Maalesef bu yolda ipin ucunu 
kaçıranlarla, seviyesini kaybedenlerle, 
saldırganlığı bir üslup olarak benimseyen-
lerle de karşılaşıyoruz. Bu anlayışı siya-
setlerinin temeli haline getirenler sizleri 
bu bataklığın içine çekmek, AK Parti’nin 
milletle kurduğu gönül bağını zedelemek 
için çok gayret sarf edecekler. Onları mil-
lete havale edin. Bizim milletimiz hayırla 
şerri, iyiyle kötüyü, güzellikle çirkinliği 
ayırmakta hassas bir hakkaniyet terazisine 
sahiptir. 

3 Kasım 2002 tarihi bu millet terazisinin 
ne kadar adil, ne kadar liyakatli, ne kadar 
hakkaniyetli tarttığının en güzel nişanesi-
dir. Gün gelip sandık ortaya konduğunda 
hep aynı türküyü söyleyenle, karınca gibi 
gece gündüz ülkesi için çalışanın farkı 
ayan beyan ortaya çıkacaktır. Bırakınız 
söylesinler, bırakınız iftira atsınlar, bıra-
kınız bozgunculuk yapsınlar; biz doğru 
olduğumuz sürece, biz haktan, hukuktan, 
adaletten sapmadığımız sürece bu millet 
bizim yanımızda olmaktan vazgeçmeye-
cektir. Geçmişte bunu müşahede ettik, 



73

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-3

bundan sonra da dosdoğru olmaya, bu 
millete, bu ülkeye yakışır şekilde seviyeli, 
idealist, fedakâr AK siyasete sımsıkı bağlı 
kalmaya devam edeceğiz. 

Bu ülke için yapacak çok işimiz var, 
Allah’ın izniyle bu işlerin altından kalka-
cak maharete, birikime, güce ve cesarete 
de sahibiz. Türkiye bugünlerini kazanırsa 
geleceğini de kazanacaktır, bugünlerini 
kaybederse yarınlarını da kaybedecektir. 

Çok zor, çok mücadeleli bir geleceğe doğ-
ru ilerliyoruz. Türkiye bu zorlu gelecekte, 
bugünkünden çok daha iyi noktalarda 
olabilecek potansiyele, birikime, imkanla-
ra sahiptir. Bize düşen bugün yakalanan 
sinerjiyi, bugün yakalanan güven ve istik-
rar ortamını koruyarak yolumuza devam 
etmektir. Bu fırsatı kaçırmamak, bu deği-
şim dinamizmiyle geleceğin Türkiye’sini 
adım adım inşa etmek mecburiyetindeyiz. 
Allah milletimizin yolunu açık etsin. Bu 
duygularla konuşmama son veriyor, sizleri 
sevgiyle selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım… Sizleri sevgi ve say-
gıyla selamlıyorum. 

Türkiye ekonomisi, AK Parti hükümetiyle 
girdiği büyüme sürecini, hız kesmeden, 
ivme kaybetmeden, heyecanını yitirme-
den devam ettiriyor. Biliyorsunuz, geçti-

ğimiz hafta, 2005 yılı son çeyrek büyüme 
oranları açıklandı. Böylece 2005 yılının 
tamamına ilişkin büyüme oranlarını da 
öğrenmiş olduk. Türkiye ekonomisi, 2005 
yılında da, tıpkı 2003 ve 2004 yıllarında 
olduğu gibi, hedefleri aşarak, Gayri Safi 
Milli Hasıla’da yüzde 7.6; Gayri Safi Milli 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 4 Nisan 2006 
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Hasılada da yüzde 7.4 oranında büyüme 
kaydetmiştir. 

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek isti-
yorum: Ekonomimiz, tarihinde ilk defa 16 
çeyrek üst üste büyümüştür. Yine bu büyü-
me oranları bir ilkin daha gerçekleşmesini 
sağlamıştır. Türkiye’de kişi başına milli 
gelir, ilk kez 5 bin dolar seviyesini aşmış, 
2005 yılında 5 bin 8 dolar olarak gerçek-
leşmiştir. 2004 yüzde 9.9 büyüme oranıyla 
dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri 
arasında ilk sıralarda yerimizi almıştık. 
2005 yılında da yine Türkiye, dünyanın en 
fazla ve en sağlıklı büyüyen ekonomileri 
arasında yer almıştır. 

Şimdi şuraya özellikle dikkatinizi çekmek 
istiyorum: Tıpkı 2003 ve 2004 yıllarında 
olduğu gibi, 2005 yılında da büyümenin 
lokomotifi, özel sektör olmuştur. 2005 
yılında reel olarak yüzde 23.6 oranında 
artan özel sektör yatırımlarının büyümeye 
katkısı 4.6 puan olmuştur. Makine teçhizat 
yatırımları 2005 yılı son çeyreğinde yüzde 
43.5 oranında ve yıl genelinde yüzde 21.4 
oranında artarak özel sektör yatırımları-
nı sürüklemiştir. Özel sektör yatırımları 
2005 yılında, 2002 yılı sonuna göre reel 
olarak yüzde 115 oranında önemli bir artış 
göstermiştir. Bu ne demektir? 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye ekonomisi, özel sektör odaklı, 
yatırım odaklı, üretim odaklı olarak, sağ-
lıklı ve istikrarlı bir şekilde büyümektedir. 
Bizim ekonomik büyüme modelimiz de 
işte tam olarak budur. Biz, özel sektörün 

önünü açacağız, özel sektörün önünde-
ki engelleri tek tek temizleyeceğiz. Özel 
sektörümüzü küresel rekabet konusunda 
teşvik edeceğiz, destekleyeceğiz. 

Nitekim üç buçuk yıl boyunca bunun mü-
cadelesini verdik. Enflasyonda, faizlerde, 
borç gerçekleşmelerinde, bütçede, ihra-
catta, özelleştirmede, turizmde Türkiye’yi 
tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir 
kulvara çektik. Bununla yetinmedik, vergi 
indirimleri yaptık, bölgesel ve sektörel 
teşvikler sağladık. Yapısal reformlarımızla 
ekonominin kırılganlığını azalttık. Para 
politikalarında, mali politikalarda tam bir 
kararlılık, tam bir samimiyet sergiledik. 

Bütün bunların sonucu olarak da işte 
özel sektörümüz kendinden bekleneni 
gerçekleştirmiştir ve büyümenin loko-
motifi olmuştur. Bu yönüyle de büyüme, 
sağlıklı, istikrarlı, sürdürülebilir bir yapı 
arz etmektedir. Bütçe açıklarına, parasal 
genişlemeye değil, yatırım harcamalarına, 
hem de özel sektörün yatırım harcamala-
rına dayalı bir büyüme söz konusudur. Bu 
da yine önümüzdeki yıllarda da Türkiye 
ekonomisinin sağlıklı şekilde büyümeye 
devam edeceğinin en önemli göstergesidir. 

Yine şu rakamlara dikkatinizi çekmek is-
tiyorum: Bakınız: 2005 yılında Türkiye’de 
toplam 438 bin 597 adet otomobil satıl-
mıştır. Yine geçtiğimiz yıl boyunca 2 mil-
yon 107 bin 852 adet buzdolabı, 1 milyon 
830 bin adet çamaşır makinesi, 629 bin 
adet bulaşık makinesi ve 622 bin fırın satı-
şı gerçekleşmiştir. 
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Büyüme hormonlu diyenler var, büyüme 
sokağa yansımıyor diyenler var… Ekono-
mik başarılara kulp takmak için kırk de-
reden su getirenler var. Bunu söyleyenler 
sadece bu rakamlara bakarak değerlendir-
me yapsınlar yeter. Kuşkusuz ülkemizde 
yoksulluk sorunu, işsizlik sorunu, gelir 
dağılımı sorunu bulunmaktadır. Ama tüm 
bu gelişmeler, bu sorunlarımızı da çözüm 
yoluna koymaktadır ve inşallah zamanla 
bu sorunlar da çözülmüş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım… 

İşsizliğin ne büyük bir sorun olduğunun 
farkındayız. Göçün, özellikle de terörün 
temelinde bu işsizlik sorununun yattığını 
çok iyi biliyoruz. Bunun bilincinde olarak 
ekonomi politikalarımızı bu hedefe yöne-
lik olarak, işsizliği, yoksulluğu, gelir da-
ğılımındaki eşitsizliği gidermeye yönelik 
olarak belirliyoruz. Bir yandan enflasyonla 
mücadele ederken, bir yandan da işsizliğin 
artmaması için azami gayret gösteriyoruz. 
Çok şükür bunda da kısmi de olsa başarı 
sağlamış durumdayız. 

Üç buçuk yıldır işgücüne yeni katılan 
vatandaşlarımıza iş sağladık, işsizliği de 
kısmi de olsa aşağıya çektik. Şimdi bu 
büyüme oranlarıyla, bu yatırımlarla, bu 
üretimle önümüzdeki yıllarda işsizlik 
sorunun daha da azalacağını inşallah hep 
birlikte göreceğiz, yaşayacağız. 

Değerli arkadaşlarım… 

Burada yeni bir müjdeyi de sizlerle pay-
laşmak istiyorum. Daha önce Zorunlu 

Tasarruf sorununu kökten çözdüğümüz 
gibi 19 yıllık bir sorunu daha çözüyoruz. 
Çalışanlarımızın mağdur edildiği bir baş-
ka sorunu da, hiç gündemde olmamasına 
rağmen gündeme getiriyoruz. Çalışanlar-
dan zorla kesilmiş olan ve nereye gittiği 
belli bile olmayan Konut Edindirme Yardı-
mı kesintilerini de, bu hükümet, AK Parti 
hükümeti, Allah’ın izniyle hak sahiplerine 
ödemeyi kararlaştırmış durumda. 

Bildiğiniz gibi, Konut Edindirme Yardımı, 
ev sahibi olmayan çalışanlarımız adına iş-
verenleri tarafından ücretlerine ek olarak 
1987 den 1995’e kadar Emlak Bankasına 
yatırılmıştır. Ancak uygulamada ortaya çı-
kan aksaklıklar nedeniyle çok az sayıda ça-
lışanımız bu yardımdan faydalanabilmiş 
ve o zamandan bu yana vatandaşlarımızın 
hakkı olan bu yardımlar hak sahiplerine 
ödenememiştir. Şimdi biz bu konuda bir 
kanun taslağı hazırladık. 

Hazırlanan taslak ile hak sahiplerinin 
Tasfiye Halinde Emlak Bankası Anonim 
Şirketine bildirimi için 6 aylık bir süre ve-
rilmektedir. Bu süre Bakanlar Kurulu’nca 
sadece bir defaya mahsus olmak kaydıyla 
üç ay uzatılabilecektir. Tasfiye Halinde 
Emlak Bankası hak sahiplerinin nemasıyla 
birlikte toplam alacaklarını bildirimi izle-
yen iki ay içinde sonuçlandıracak ve öde-
melere başlanabilecektir. Hak sahiplerinin 
nema tutarları daha önce kanun ve karar-
namelerde düzenlendiği gibi mevduat fai-
zi ve Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
hisselerindeki değer artışı esas alınarak 
hesaplanacaktır. Hak sahiplerine yapıla-
cak ödemeler nakit veya talep edilmesi 



77

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-3

halinde aynı tutarda Emlak Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı A. Ş. hissesi verilerek 
yapılacaktır. 

Hazırlanan Kanun Tasarısı taslağı en kısa 
sürede Bakanlar Kurulunca onaylanarak 
TBMM’ne sevk edilecektir. Yaptığımız bu 
çalışma ile, 1987 ila 1995 yılların arasın-
da adlarına Konut Edindirme Yardımı 
yatırılmış yaklaşık 6 milyon çalışanımız 
yararlanacaktır. Bunun da yine çalışanla-
rımıza, vatandaşlarımıza, hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye, geleceği adına çok önemli, çok 
kritik bir kavşaktan geçiyor. Eğer istikra-
rımızı korur, Cumhuriyetimizin başından 
bugüne elde ettiğimiz kazanımları kalıcı 
hale getirebilirsek, ülke olarak yolumuz 
düze çıkacak, yıllardır hayalini kurduğu-
muz kalkınma hedeflerine ulaşmak müm-
kün olacaktır. Bu yüzden toplumsal huzur 
ve güvenin korunması hepimiz için hayati 
önem taşımaktadır. 

Çok açık ifade ediyorum ki, karanlık niyet-
lerin bu ülkenin geleceğine ipotek koyma-
sına izin vermeyeceğiz. Yangın çıkararak, 
güven ortamını, istikrarı baltalamak iste-
yenlerin tezgahlarına gelmeyeceğiz. Bu-
gün bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışanları 
yeniden harekete geçiren şey; bu ülkenin 
toplumsal barış ve kalkınma uğrunda aldı-
ğı mesafedir. Demokrasi ve hukuk yolunda 
aldığımız büyük mesafeden geri gitmemizi 
umanların beklentileri ise beyhudedir. O 
hain odaklar bugün ayaklarının altındaki 

zeminin kaymaya başladığını, fesat planla-
rının yeniden kurgulanamayacak şekilde 
tarihe gömüldüğünü anladıkları için yeni-
den ortaya çıktılar. 

Bu onların son çırpınışlarıdır, milletimi-
zin barışa, huzura, kardeşliğe, ilerleme 
azmine ve değişim iradesine sadakati kar-
şısında eriyip gideceklerdir. Kendileriyle 
aynı şehirde yaşayan, kardeş olan, arkadaş 
olan, akraba olan, hemşehri olan insanları 
taşlayabilen bu nefret odaklarına bu ülke-
nin ortak vicdanı hayat hakkı vermeyecek-
tir. Çocuk masumiyetinin ardına saklanan 
maskeli şiddet ve terör çeteleri aradıkları 
zemini bulamayacaktır. Bunu sadece gü-
venlik güçlerimize, asayiş tedbirlerimize 
güvenerek değil, bu milletin yediden yet-
mişe bütün insanlarına, bu ülkenin Batı-
dan Doğuya her bir karış toprağına hakim 
olan beraberlik ruhuna, kardeşlik hukuku-
na inanarak, güvenerek söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Herkesin bu ülkenin değerini çok iyi bil-
mesi lazım. Herkesin dünyada olan bitene, 
çevremizde yaşanmakta olan acı tecrübe-
lere iyice bir bakması, aklıselimle değer-
lendirmesi lazım. Türkiye bugün bölgesi 
için bir barış ve istikrar adasıdır. Sahip ol-
duğu değerlerle bu bölgedeki her problem 
yumağına çözüm ilhamı verebilecek çok 
değerli bir birikime sahibiz. Türkiye bu-
gün ekonomik sıkıntılarını önemli ölçüde 
aşmıştır ve çok daha ileri hedefleri kovala-
yabilecek sağlam bir zemin üzerinde gün 
be gün yükselmektedir. 
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Eksiklerimiz yok mu var; ama bütün dün-
ya biliyor ki, bu minval üzere adımlarımızı 
atmaya devam edersek bütün bu eksikler 
kısa zaman içinde kapanacaktır. Demok-
rasi ve hukuk devleti yolunda attığımız 
somut adımlarla, bu ülkede insan onuruna 
yakışır bir hayatın tesisi için aldığımız 
mesafe ortadadır. Hedefimiz haklar ve 
özgürlükler bayrağını daima yükseklerde 
tutarak, bu ülkeyi konjonktürel demokra-
siden, ayıplı demokrasiden, gölgeli demok-
rasiden tamamen uzaklaştırmaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Ben, maskesiz konuşuyorum. 73 milyon 
kardeşimin sorumluluğuyla konuşu -
yorum. Yuva kuracak, iş kuracak, anne 
olacak, baba olacak evlatlarımızın, genç-
lerimizin sorumluluğunu yüreğimde 
hissederek konuşuyorum. Bu ülkede yü-
reklerimizi sızlatan yoksulluk manzaraları 
yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Benim mil-
letimin, halkımın uzun yıllar ertelenmiş 
adalet talepleri vardır. Bunlar, on yıllar 
boyunca bu ülkenin vaktini, enerjisini, 
kaynaklarını heba eden, zayi eden yöne-
timlerin ülkenin sırtına yüklediği kambur-
lardır. 

Türkiye’nin problemleri dağ gibi birikir-
ken o yönetimler gerçeği görmeye, bu gü-
nahı itiraf etmeye asla yanaşmadılar, her 
zaman bahanelerin arkasına saklandılar. 
Ancak, bizim siyasetimiz mazeret siyaseti 
değildir. Bizim yönetimimiz bahane üre-
ten bir yönetim olmayacaktır. Bu nedenle 
sorumlusu biz olmadığımız halde, AK Par-
ti hükümeti olarak biz bu dev problemle-

rin varlığını kabul ediyor, çözüm yolunda 
önemli gayretler gösteriyor, kararlı adım-
lar atıyoruz. Ancak bu engelleri aşmak için 
iki temel ihtiyacımız var; biri zaman, diğe-
ri toplumun bütünüyle bir olması, beraber 
olmasıdır. 

Biraz önce açıkladım; kişi başına milli ge-
lirimiz 5 bin doların üstüne çıkmıştır, he-
defimiz bunu da ikiye katlamaktır. Ancak 
bu ortalama rakamı toplumun geneline, 
ülkenin her köşesine yaymadan, her va-
tandaşımızın vicdanına bir serinlik yan-
sıtmadan problemleri çözdüğümüzü iddia 
edemeyiz. Bölgeler arası gelir uçurumunu 
kapatmamız, yılların açtığı makası daralt-
mamız lazım. Bunun yolu da milli gelirden 
aldığı pay düşük olan bölgelerimize yeni 
yatırımlar yapılmasından, yeni sermaye 
girişi sağlanmasından geçiyor. Biz, bunun 
gayreti içindeyiz. 

İşte terör çetelerinin baltalamak istediği 
gelişme budur. Bu istikamette hızla yol 
alan ülkemizi tereddüde sevk etmek isti-
yorlar. Bu ülkeye yatırım yapmayı düşü-
nen yerli-yabancı iş adamlarını geri püs-
kürtmeye çalışıyorlar. Biliyorlar ki, güven 
ortamı yerleşirse, adalet ve huzur gelirse, 
kardeşlik iklimi teneffüs edilir. Yaptıkları, 
adaleti, huzuru, kalkınmayı sabote etmek-
ten başka bir şey değildir. Huzur onları 
huzursuz ediyor, kardeşlik iklimi onların 
yaşama alanını ortadan kaldırıyor. 

Yatırımlar yapılır, fabrikalar, işletmeler 
açılırsa bölgeye canlılık gelecek, şehir 
ekonomileri ayağa kalkacak, işsizlere iş 
imkanı doğacak. O zaman ne olacak biliyor 
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musunuz? Terörle, nefretle, kinle, öfkeyle 
beslenen bu şer çetelerinin söyleyecek 
sözü kalmayacak. Panik içerisinde bölge-
nin istikrarını bozarak zemin kazanmak 
istiyorlar. Esnafa taş atanların, komşu-
suna taş attıranların, çocuğunun rızkını, 
nafakasını kazanan bir insanın dükkanını 
yağmalayanların başka ne hesabı olabilir? 
Onlar bu şehirlerimiz yoksulluğa ilelebet 
mahkum olsun, işsizlerin işi, aşsızların aşı 
olmasın, ocaklar hiç şenlenmesin, adalet 
ufukta hiç görünmesin istiyorlar. Çünkü 
onlar bataklıktan hayat buluyorlar. Ama 
yağma yok; Türkiye bugün bütün vatan-
daşlarını aynı sıcaklıkla, aynı sevgi ve 
saygıyla, aynı ilgi ve şefkatle sarmalayacak 
güce ve kudrete sahiptir çok şükür. 

Onlar kin ve nefretten medet umdukça, 
gidip biz o şehirlerimizde bir yol daha, 
bir hastane daha, bir okul daha, bir iş ka-
pısı daha açacağız. Onlar kardeşi kardeşe 
düşürmeye çalıştıkça, biz birbirimize her 
zamankinden daha sıkı kenetleneceğiz. 
Demokrasi, hukuk ve özgürlükler yolunda 
geri adım atmayacak, daha fazla özgürlük, 
daha fazla demokrasi, daha fazla refah, 
daha fazla adalet getireceğiz. Bu çeteler, 
bu çocuk masumiyetinin ardına saklanan 
maskeli mafyalar bilmezler ki, bu milletin 
istiklal iradesi çeliktendir. 

Millet olarak Doğulusuyla Batılısıyla, Gü-
neylisiyle Kuzeylisiyle, çocuğuyla genciy-
le, kadınıyla erkeğiyle her zamankinden 
daha bir, daha bütün olacağız. Hükümet 
olarak, devlet olarak, toplum olarak zaafa 
düşmeyeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bu-
gün de yarın da bütün hileleri, tuzakları 

bertaraf edeceğiz. Elbette bütün güvenlik 
tedbirlerimizi alıyoruz, alacağız. Devletin 
vatandaşına karşı şefkatini zaaf zanneden-
ler yanıldıklarını anlayacaklar. Şiddet ve 
çatışma kültürünü üretenler, refleksleri-
mizi teslim alabileceklerini zannediyorlar-
sa, büyük bir yanılgı içindeler. Bu ülkenin 
onurlu insanlarının bu kin tuzağının kur-
banı olmasına izin vermeyeceğiz. 

Türkiye Cumhuriyeti ortaya koyduğu 
medeniyet hedeflerinin tamamına hiçbir 
insanını, hiçbir şehrini, hiçbir bölgesini 
geride bırakmadan ulaşacaktır. Bu yüce 
çatının altında, bu onur kürsüsünden hay-
kırıyorum: Her şey Türkiye için. Her şey 
bu ülkenin gönlü aydınlık cefakar insan-
ları için. Her şey çocuklarımızın mutlu ve 
müreffeh geleceği için. 

Değerli arkadaşlarım…

Kimsenin endişeye kapılmasını gerektire-
cek bir durum yoktur. Bu ülke, bu millet, 
bu devlet nice provokasyonları bertaraf 
etmiştir. Bundan yüz yıl önce bugünkün-
den çok daha zayıftık. O gün bu toprakları 
işgale, bizi esir almaya dünyanın dört bir 
yanından gelenlere birlikte göğüs gerdik. 
Bugün, bu ülkenin, Türkiye’nin çocukları-
nı, evlatlarını sokağa salarak, şiddeti davet 
ederek kimse devletin gücünü, milletin 
gücünü sınamaya kalkmasın. 

Herkes bilsin ki, dünyanın hiçbir demok-
ratik ülkesi şiddete müsamaha göstermez. 
Konuşmak isteyen konuşur, örgütlenmek 
isteyen örgütlenir ama, hiçbir zaman şid-
dete meşruiyet tanınamaz. Bir hak talebi 



81

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-3

varsa Türkiye Cumhuriyeti’nde bütün ka-
tılım kanalları ardına kadar açıktır. Fakat 
terör ve şiddete bulaşanlar, meşru zeminin 
dışına çıkmış olurlar. Kimse terör ve şid-
deti siyasetle yan yana getiremez. Siyaset, 
aklın yoludur, şiddetin değil. Buradan, bu 
siyaset kürsüsünden sesleniyorum: Siyasi 
bir aktör olarak ortaya çıkanların şiddet-
ten medet ummaları gayrı ahlaki, gayrı 
insani bir tavırdır. Siyaset meşru zeminde 
ve meşru araçlarla yapılır. 

Değerli arkadaşlar…

Ne yazık ki ,  son provokasyonla acı 
olaylar meydana gelmiştir. Bize göre bu 
ülkedeki her can, bizim canımızdır. Her 
masum ölüm bizim yüreğimizi acıtır. 
Ama yüreğimizi en çok acıtan masum 
çocuklarımızın hayatlarını kaybetmiş 
olmalarıdır. O yavruları can ve mal em-
niyetimizden sorumlu güvenlik görev-
lilerimizin üstüne salan, onları dükkan 
yağmalamaya zorlayan, onları şiddete 
zorlayan, onların eline taş ve molotof 
kokteyl vererek ölüme gönderenler ebe-
diyen utanç içinde kalsınlar. 

Bu arada gelişmeler karşısında soğuk-
kanlılığını bozmadan demokratik bir 
ülkeye yakışan bir tutumla olaylara mü-
dahale eden, ülkenin birlik ve bütünlüğü 
adına kendi canlarını tehlikeye atan gü-
venlik güçlerimize teşekkür ediyorum. 
Milletimi her zamankinden daha çok 
metin olmaya ve sağduyulu davranmaya 
davet ediyorum. Zira sabır, vakar ve me-
tanetimiz içeride ve dışarıdaki provoka-
törlerin tezgahlarını bozacak en önemli 

gücümüzdür. Bu hissiyatla milletimize 
esenlikler diliyor, sizleri sevgi ve saygıy-
la selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım, sevgili AK Partili-
ler… Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. 

Sözlerimin başında bir hususu özellikle 
vurgulamakta yarar görüyorum. O da 
şudur: Ben bu buluşmalarımızı çok önem-

siyorum. Bir dertleşme, meselelerimizi 
gözden geçirme, hedeflerimizi, heyecanla-
rımızı tazeleme vesilesi olarak görüyorum. 

Bildiğiniz gibi ilçe kongrelerimizi tamam-
lamış bulunuyoruz. Hamdolsun bize yakı-
şır bir vakar içinde bu süreci tamamladık. 

AK Parti Ilçe Başkanları Eğitim 
Toplantısı 

Ankara | 11 Nisan 2006 
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Şimdi de il kongrelerimiz başladı. İlçe 
kongrelerimizde olduğu gibi il kongreleri-
mizde de mümkün olduğu kadar sizlerle 
bir arada olmaya gayret gösteriyorum. 
Zira bu kongrelerimiz, Türk demokrasisi-
nin artık olgunlaştığını, siyasetin artık AK 
Parti çatısı altında eski hastalıklarından 
kurtarıldığını, 3 Kasım’da başlayan deği-
şim sürecinin devam ettiğini açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Biz, Türkiye’nin ideallerini gerçekleştir-
mek üzere yola çıkmış genç bir parti, bü-
yük bir ekip, güçlü bir kadroyuz. Biz aynı 
çatı altında, aynı hedeflere odaklanmış, 
aynı heyecanları paylaşan geniş bir aile-
yiz. Türkiye’nin, yıllarca özlemini çektiği 
bu büyük kadronun, bu geniş ailenin yol 
arkadaşlığı gündelik siyaseti aşan bir be-
raberliktir. Çünkü bu kadroyu bir araya 
getiren millettir. Aziz milletimiz, bu görevi, 
bu emaneti AK Parti kadrolarına vermiştir. 
Yarının Türkiye’sinin temellerini sizler 
atacak, herkesin huzur içerisinde yaşadığı 
bir ülkeyi sizler inşa edeceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin çehresini aydınlatan deği-
şim siyasetinin temsilcileri olarak hepi-
miz milletimizin geleceği adına umutla 
ve heyecanla doluyuz. Çünkü hepimiz 
Türkiye’nin önünde açılan yeni ufuk-
ların farkındayız. Bu gerçeğin farkında 
olmayanlar, Türkiye’nin son üç yıl içinde 
yaptığı büyük atılımın sonuçlarını, biliniz 
ki işlerine gelmediği için görmüyorlar, 
görmezden geliyorlar. Onların uyanmala-
rına ne ekonomik göstergeler yetiyor, ne 

Türkiye’yi saran üretim heyecanı yetiyor, 
ne de dünyadaki otoritelerin ülkemiz 
hakkında söyledikleri yetiyor. Onlar başka 
türlüsünü bilmedikleri, siyasi hayatlarını 
çatışma üzerine bina ettikleri için bütün 
bu yapılanlara gözlerini kapatmayı tercih 
ediyorlar. Üç yıl önceki Türkiye’nin nasıl 
karanlık bir girdaba sürüklendiğini, ülke-
nin nasıl bir uçurumun eşiğine geldiğini 
unutuyor, unutturmaya çalışıyorlar. 

Bunu neden yapıyorlar, söyleyeyim. Çün-
kü onlar o geçmişin bir parçasıdırlar, 
Türkiye’nin adım adım yaşadığı bu bü-
yük çöküntünün mimarları, en azından 
seyircileri arasındadırlar. Ülkenin bir kör 
kuruşa muhtaç hale geldiği, uluslararası 
itibarımızın sıfırlandığı o günlerin faal si-
yasi aktörleri olarak, bu milletin dertlerine 
deva, sorunlarına çare bulamamışlardır. 
İnsanımıza taze bir umut, küçük bir gele-
cek heyecanı bile verememişlerdir. 

Şimdi ülkeyi kurtarmaya soyunuyorlar. Bu 
ülke hızla felakete sürüklenirken neredey-
diniz? Siz 40 yıldır bu ülkenin siyaset sah-
nesinde boy gösteriyorsunuz. Üç haneli 
enflasyon rakamlarını yaşadınız. Devletin 
ardı ardına küçüldüğünü gördünüz. Ne-
den o dönemde bu ülkenin tek bir derdini 
halletmediniz? Şimdi bütün ekonomik 
göstergeler yükselişe geçmiş, Türkiye 16 
çeyrek üst üste büyüme eğilimini yakala-
mış, enflasyon tek haneli rakamlara inmiş; 
siz garip bir şekilde “Yangın var” diye ba-
ğırıyorsunuz. Bu milletin size inanacağını 
mı düşünüyorsunuz? Bu millet çalışanla 
engel olanı, hizmet üretenle laf üreteni 
birbirinden ayıramaz mı sanıyorsunuz? 
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Çok yanılıyorsunuz, yanlış yoldasınız, 
Türkiye’nin gittiği yönün tersine gidiyor-
sunuz, benden söylemesi…

Değerli arkadaşlarım…

Üzülerek ifade ediyorum ki Türkiye’de 
yeniden çatışma kültürünü hakim kılmak, 
siyaseti boş tartışmalara, fütursuz kara 
çalmalara, “küçük olsun benim olsun”cu 
zihniyetlere hapsetmek isteyenler var. 
Dolayısıyla AK Parti, Türkiye’nin değişi-
me, kaliteye ve geleceğe açık penceresi 
olarak önemini her geçen gün arttırıyor. 
Bundan partimiz adına gurur duyuyoruz. 
Ancak böyle bir siyaset tablosundan Tür-
kiye adına memnun olmamız mümkün 
değildir. Türkiye’nin çözülmesi gereken 
problemleri var, insanımız hizmet bekli-
yor; biz de bu ülkenin kaybedilmiş vaktini 
geri kazanmak için gece gündüz demeden 
çalışıyoruz. İsteriz ki milletimizle el ele, 
gönül gönüle çıktığımız bu zorlu yolculuk-
ta, bütün partiler, bütün siyasetçiler fikir-
leriyle, projeleriyle, yerinde uyarılarıyla, 
doğrudan katkılarıyla yer alsınlar. Ancak 
maalesef bütün vakitlerini “Şu olmamış, 
bu olmaz, şunu yaparsanız ülke batar” gibi 
menfi söylemler geliştirmeye ayırıyorlar. 

Kendilerinden Türkiye’nin meselelerinden 
herhangi birine çözüm getirecek bir öneri, 
bir proje, bir iyi niyetli yaklaşım gören 
var mı? Yok! Çünkü dertleri üzüm yemek 
değil, bütün dertleri bağcıyı yıpratmak… 
Zannediyorlar ki çok gürültü koparırsak, 
hükümetle millet arasına girebiliriz. Elbet-
te bu o kadar da kolay değil… Çünkü biz 
zaten bu milletin dışında değiliz. Milletin 

partisiyiz, milletin sesiyiz, millet beklenti-
lerinin temsilcisiyiz. 

Bizim hayat rotamızı belirleyen bu mil-
letin asırlardır özünden bağlı olduğu 
değerlerdir. Milletimiz bizim şahsi menfa-
atlerimiz için değil, ülke menfaatleri için 
geceli gündüzlü çalıştığımızı çok iyi bili-
yor. Kırk yıl bu ülkede siyaset yapıp, kırk 
eser bırakmamış siyasetçiler gibi anılmak 
bize yakışmaz. Biz attığımız her adımın he-
sabını önce Allah’a, sonra bu yüce millete 
vereceğimizin şuuru içindeyiz. 

Hepiniz şahitsiniz, sizlerle yaptığımız 
her toplantıda insani ve milli değerlerin, 
vicdani hassasiyetlerin önemini ısrarla 
söylüyoruz. Bu milletin yüzünü kara 
çıkarmanın, bize gösterilen teveccühü 
suistimal etmenin, ülkenin menfaatleri-
ne halel getirmenin, ülke hizmetlerinde 
gevşeklik göstermenin bizim siyasi var-
lığımızı anlamsız hale getireceğini her 
fırsatta vurguluyoruz. Tek bir arkadaşımı-
zın bile AK Parti kimliğine yakışmayacak 
bir tavır içinde olmaması gerektiğini her 
toplantımızda ifade ediyoruz. Bunu neden 
yapıyoruz? İki sebepten yapıyoruz; bir, AK 
Parti’nin siyasi misyonuna leke getirecek 
bir zafiyet ortaya çıkmaması için… İki, 
Türk siyasetinin geleceğine kalıcı ahlaki, 
siyasi, vicdani ölçüler bırakabilmek için…

Ama öyle görünüyor ki, bu ülkenin has-
sasiyetlerini suistimal ederek kendilerine 
siyasi gelecek kurmaya çalışanlar henüz 
milletimizin yakasından düşmemiştir. 
Maalesef bazı siyasi odaklar Türkiye’nin 
yaralarını kanatarak gündeme gelme ko-
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laycılığından kurtulamamıştır. O zaman 
biz de onları Allah’a havale eder, yolumuza 
bütün hızımızla devam ederiz. Bu ülkenin 
zamanını çarçur etmemek, enerjisini boşa 
harcatmamak, meydanı istikrarsızlıktan 
nemalananlara bırakmamak için var gü-
cümüzle çalışırız. AK Parti’ye neyin yakış-
tığı, neyin yakışmadığı bellidir. Bunu her 
arkadaşımın da çok iyi bildiğinden şüphe 
duymuyorum. 

Şimdi bu gelecek heyecanını Türkiye’ye 
yaymak, milletin gündemini dünün boş 
tartışmaları yerine geleceğin umut ve he-
yecanları ile doldurmak zamanıdır. Bugün 
insanlarımız gözlerini geleceğe dikmiş, 
büyük hedefler peşinde koşuyorlar, koş-
malıdırlar. Bu gölge siyasetlerinin onların 
konsantrasyonlarını bozmasına izin vere-
meyiz. Sizlerden önemle rica ediyorum; 
siyasetin gündemini boş sözle, boş pole-
mikle, tahrifatla ve yalanla doldurmaya 
çalışanların oyununa gelmeyiniz. Milleti-
mize son üç yılın gerçeklerini, geleceğin 
mutlu ve müreffeh Türkiye’sinin umutları-
nı bıkmadan usanmadan anlatınız. Çünkü 
Türkiye çok önemli bir kavşaktadır. 

Dün kaybedecek hiçbir şeyimiz kalma-
mıştı, bugün sahip çıkmamız gereken 
kazanımlarımız var. O kazanımları kalıcı 
hale getirecek, istikrarımızı ve istikame-
timizi koruyacak, bütün bunların üstüne 
güçlü, aydınlık, mutlu, yeni bir Türkiye 
inşa edeceğiz. Şuna samimiyetle inanıyo-
rum ki Türkiye geleceğin parlayan yıldızı 
olacaktır. Milletimizle el ele, omuz omuza 
çalışarak, güç birliği içinde, duygu birliği 
içinde, beraberlik içinde hedeflerimize tek 

tek ulaşacağız. Allah yolumuzu açık etsin 
diyor, sizleri bir defa daha sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar… Haftalık grup toplan-
tımızın başında sizleri en kalbi duygularla 
selamlıyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, hü-
kümete geldiğimizde, ülkemizin uzun 

yıllardır çözümsüz bırakılmış, büyümüş 
en temel sorunlarına neşter atacağımızı 
hem programımızda hem de Acil Eylem 
Planımızda ilan etmiştik. 3 yılı aşkın ikti-
darımız döneminde, yönettiğimiz diğer de-
ğişim süreçleri gibi, yapısal sorunları olan 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 11 Nisan 2006 
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sosyal güvenlik sistemindeki değişim sü-
reci de hükümetimizin azim ve kararlılıkla 
takip ettiği en temel konulardan biridir. 

İlk göreve geldiğimiz andan itibaren tüm 
vatandaşlarımızı kapsayacak adil, erişile-
bilir, eşitlikçi ve tek elden yürütülecek bir 
Sosyal Güvenlik Reformunu yapabilmek 
için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğımız bünyesinde çalışmalar başlattık. Bu 
çalışmalar sonrasında nihayet beklenen 
Sosyal Güvenlik Reform Paketimizi açık-
lıyoruz. Bu, Cumhuriyet tarihimizin en 
büyük reform paketlerinden biridir. 

İddia ile söylüyorum. Bugüne kadar hiç-
bir hükümet bunu başarmaya muktedir 
olamadı. Bizden önceki hükümetlerin 
altında kalmaktan korktuğu ve sadece bir 
sorun olarak gündemde tuttuğu ülkemi-
zin en temel sorununu çözüme kavuştu-
ruyoruz. Biz, başarılamayanı başarıyoruz. 
Hukuk devleti olma, demokrasiyi en 
geniş anlamıyla hayata geçirme yolunda 
attığımız tarihi adımlarımıza denk, o 
adımlarımızı tamamlayan bir reform pa-
keti daha açıyoruz. 

Sosyal Hukuk devleti olma yolunda at-
tığımız bu adım, bu ülkenin kaderiyle, 
geleceğiyle, devlet toplum ilişkileriyle 
doğrudan ilgilidir. Açmakta olduğumuz 
paket 73 milyon vatandaşımızı ilgilendi-
riyor. Kundaktaki çocuktan, yaşlılarımı-
za, emeklimizden çiftçimize Türkiye’de 
yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Bu paket, 
yıllardır kanayan bütün vicdanları ilgi-
lendiriyor. Bu paket, Çalışma hayatının 
işçi, işveren, sendikacı, sendikasız bütün 

taraf larını ilgilendiriyor. Türkiye’yi bu-
günlere getirdiğimiz için ne kadar onur 
duysak azdır. 

Değerli arkadaşlarım…

Sosyal Güvenlik paketimizin içinde yer 
alan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanun Tasarısı 4.4.2005 tari-
hinde TBMM’ne sevk edilmiş, Komis-
yonların üzerinde bir yıllık bir çalışması 
ile 06.04.2006 tarihinde bitmiştir. Yine 
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun Tasarısı 
08.12.2005 tarihinde TBMM’ne sevk edil-
miş ve 02.03.2006 tarihinde Komisyon 
çalışmaları bitirilerek TBMM Genel Kurul 
gündemine gelmiştir. Bu Kanunun hazır-
lanmasında ve bugüne kadar geçen süre 
içinde ilgili sosyal taraflarla sayısız toplan-
tı düzenlenmiştir. 

Neden bir sosyal güvenlik reformuna 
ihtiyaç duyduğumuz, sorunlarımızın ne 
olduğu kamuoyu ile tartışılmış, çözüm 
önerileri dikkate alınmış ve yasa tasarıları 
hazırlanmıştır. Tasarıların hazırlanma-
sından, hatta TBBM’ne sevkinden sonra 
da gelen öneriler değerlendirilmiş, birçok 
öneri tasarıya yansıtılmıştır. Bizzat baş-
kanlığımda toplanan ve bizim iktidarı-
mızla birlikte işlerlik kazanan Ekonomik 
ve Sosyal Konsey’de tek gündem maddesi 
olarak bu konu baştan sona ele alınmıştır. 
Sendikalarımızın, işverenlerimizin öneri-
leri bütün detaylarıyla incelenmiş, hiçbir 
öneri, eleştiri ve uyarı gözardı edilmeden 
hazırladığımız Sosyal Güvenlik Reform 
Paketine yansımıştır. 
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Bildiğiniz gibi mevcut sistem, ülkemizin 
ekonomisini tehdit edecek derecede her 
yıl katlanarak finansman açığı oluşturan 
bir sistemdir. Kuşkusuz bu sistemin tek 
sorunu finansman açığı değildir. Mevcut 
sosyal güvenlik sistemi, tüm vatandaşla-
rımızı kucaklamayan, onlara eşit ve adil 
davranmayan, hatta ayrımcılık yapan bir 
yapı arz etmektedir. 

Bilindiği gibi sistemin en büyük özelliği 
bürokrasiye göre, memura göre düzenlen-
miş olmasıdır. Şimdi bu sistemi radikal bir 
değişime uğratıyoruz. Önceliğimiz memur 
ya da işçi değil, bütün vatandaşlarımızdır. 
Sosyal Güvenlik Reformu yapmak tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor bir 
iştir. Reform yapabilmek için elinizi taşın 
altına koymanız, risk almanız, riski göze 
almanız gerekir. Risk alabilmek için de 
yürek ve cesaret gerekir. 

Biz bu reformu gerçekleştirerek elimizi 
taşın altına koymaktan sakınmadık. Popü-
lizmden uzak, ülkemiz gerçeklerine uygun 
bir reform hazırladık. Çünkü atalarımız-
dan aldığımız emaneti çocuklarımızın 
geleceğine layıkıyla devretmek zorunda-
yız. Çünkü devlet ile toplum arasındaki 
yaralı alanları kapatmak zorundayız. Sen 
memursun, senin sağlığın devletin güven-
cesindedir, Sen işçisin senin sağlığın daha 
az güvendedir, Sen Bağ-Kurlusun, esnafsın 
ya da çiftçisin senin sağlığın, senin çocuğu-
nun sağlığı daha az önemlidir diyemeyiz. 

Böyle bir anlayışla sosyal hukuk devleti 
vatandaşı olunmaz. Bu büyük çelişkiyle 
beraber yaşayarak vatandaşınızın adaletli 

bir sosyal hukuk devleti vatandaşı olduğu-
na inandıramazsınız. Yıllardır devam eden 
bu anlayışı, kanayan bu yarayı kabul ede-
mezdik, etmedik, etmiyoruz. Şimdi bütün 
vatandaşlarımızın sosyal güvenliğini bir 
tek çatı altında topluyoruz. 73 milyon insa-
nımızı ve gelecek nesillerimizi ilgilendiren 
bir devrim paketi açıyoruz ki, vatandaşlar 
arasında ayrıma neden olan, vicdanları 
kanatan yaraların en büyüğü çare bulsun. 

Değerli arkadaşlar…

Bu reform paketinin dört ana ayağı vardır 
ve bu ayaklar birbirini tamamlamaktadır. 
Birincisi, tüm çalışanları kapsayan Sosyal 
Sigorta Sistemi, ikincisi, Genel Sağlık si-
gortası, üçüncüsü, primsiz ödemelerin tek 
elde toplanması, dördüncüsü ise bu fonk-
siyonları yerine getirecek ve kurumları 
birleştiren tek bir Sosyal Güvenlik Kuru-
mu kurulmasıdır. Dört temel maddeyi bir 
cümlede ifade edişimize bakarak kimse 
bu devrim niteliğindeki yeniliğin önemini 
azaltmasın. 

30 yıldır 40 yıldır bütün sendikalarımız, 
bütün işveren örgütlerimiz, bütün sivil 
toplum kurumlarımız bu temel sorun üze-
rinde kafa yordu, öneriler getirdi, eleştirdi. 
Bütün siyasi partiler, iktidarlar Sosyal 
Güvenlik Reformunu gerçekleştirmeyi 
taahhüt etti. Bütün parti programlarında, 
hükümet programlarında Sosyal Güvenlik 
temel bir konu olarak yer aldı ama, kimse 
büyük bedel ve beceri gerektiren bu yükün 
altına girmedi. Zaten bu yük, parçalı, top-
lumun tamamını temsil etmekten yoksun, 
ülke meselelerine bir bütünlük içinde 
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bakamayan, parçalı, yamalı koalisyonların 
başarabileceği bir iş değildi. Tıpkı öteki te-
mel sorun alanlarında birinin ak dediğine, 
ötekinin kara dediği gibi esaslı bir sosyal 
Güvenlik reformu için mutabakat sağla-
maları mümkün değildi. 

Şimdi, AK Parti iktidarı, ülkenin tama-
mının sorumluluğuyla, bütün vatandaş-
larının emanetini taşımanın heyecanıyla 
tarihi bir adım daha atıyor. Artık SSK’lı, 
Bağ-Kur’lu, Emekli Sandığı ayrımcılığı or-
tadan kalkacak, tüm işler tek çatı altında 
yürütülecektir. Yine, bütün vatandaşları-
mızın eşit hak ve yükümlülüklere sahip ol-
duğu tek bir Emeklilik Sistemi getiriyoruz. 

İnanıyorum ki, Türkiye bu paketi çok ko-
nuşmak durumunda kalacak. Zira 30 yıl 
40 yıl boyunca bu konu konuşuldu. Bazı 
vatandaşlarımıza yeşil kart verdiler, bazı-
larına kırmızı kart gösterildi. Vatandaşın 
vatandaşlık haklarını ondan esirgeyen bu 
köhne düzen bugünden yarına değilse de 
en kısa makul sürede son buluyor. 

AK Parti iktidarı yüreğini, aklını, iradesi-
ni koyduğu her ülke meselesinde olduğu 
gibi bu meseleyi de çözüyor. Tıpkı iktidara 
geldiğimiz gün Bakanlık sayısını 36’dan 
23’e düşürdüğümüz gibi. Tıpkı, milletin 
vekilleri milletten yalıtılmış bir adada, 
lojmanlarda yaşamayacak, milletle bera-
ber, milletin komşusu olacak dediğimiz 
gibi. Tıpkı Türkiye’nin 40 yıldır kapısında 
beklediği Avrupa Birliği kapısını açtığımız 
gibi. Tıpkı, işkenceye sıfır tolerans diyerek 
tümüyle literatürden çıkardığımız gibi. 
Tıpkı, devleti vatandaşla karşı karşı geti-

ren vergi barışını sağladığımız gibi. Tıpkı 
40 yıllık iktidarların başaramadığı enflas-
yonu dizginlendiğimiz gibi. Tıpkı Türk 
Lirasından sıfırları bir kalemde sildiğimiz 
gibi. Eğitimde, sağlıkta, ilaçta, gıdada, teks-
tilde KDV’yi indirdiğimiz gibi. Bağ-Kur ve 
SSK borçlarını yeniden yapılandırdığımız 
gibi. Kurumlar vergisini bir kalemde 10 
puanlık indirim yaptığımız gibi. Tarımsal 
destek programlarımızı geliştirdiğimiz 
gibi. 100 YTL taksitle yoksul vatandaşları-
mızı ev sahibi yapmaya başladığımız gibi. 
Kredi kartı borçlarını yeniden yapılandır-
dığımız gibi… 

Evet, bu temel sorunlar Türkiye’de mil-
yonların sorunlarıydı. Her bir sorunun 
milyonlarca muhatabı vardı. Bu adımların 
hepsi toplumun bütün üretici kesimlerini, 
çalışma hayatının bütün taraflarını ilgi-
lendiriyordu. Şimdi birileri spekülasyon 
üretiyor. Diyorlar ki, AK Parti ardı ardına 
sosyal alanlara dönük paketler açmakla 
acaba seçim yatırımı mı yapıyor? Hayır… 
Bu anlayış sizin siyasi zihniyetiniz olabi-
lir. Türkiye’nin kaynaklarını, imkanlarını 
harekete geçirmek için, ülke meseleleri 
üzerine kafa yormak, çözüm üretmek için 
seçim olması gerekmiyor. Biz seçimden 
seçime ülkemizi düşünmüyoruz. İkbal ve 
ihtirasla ülkemize gönül vermiyoruz. Belli 
bir plan içinde ülkenin temel sorunlarını 
çözüyoruz. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’ye hizmet etmekten başka derdi 
olmayan saygıdeğer AK Parti kadroları, hiz-
met üretiminde bu hızla ülkemize büyük 



90

Recep Tayyip ERDOĞAN

mesafeler aldıracağız. Bu aşkımızdan hiçbir 
eksilme olmazsa Türkiye’yi büyük idealleri-
ne kavuşturacağız. Başkaları kötümser se-
naryolar üzerinde kafa yorabilir, başkaları 
ülke gündemini karamsar haberleri köpürt-
mekten ibaret zannedebilir. Biz asla bedbin-
liğe, kötümserliğe prim vermeyeceğiz. 

Spekülasyon üretenler, muhalefet adına 
ülkenin moralini düşürmeye çalışanlar 
boş bir çaba içindedirler. Söyleyecek sözle-
ri varsa AK Parti iktidarının devlet vatan-
daş ilişkileri üzerinde düşünce üretsinler. 
Neden bol sıfırlı paralarımızı tedavülden 
kaldırdınız, neden enflasyonu dizginle-
diniz, neden üretimi şahlandırdınız de-
sinler? Neden hastaneleri birleştirdiniz, 
neden Sosyal Güvenlik Reformunu hayata 
geçirdiniz desinler? Bu gerçek alanlarda 
söyleyecekleri söz kalmayınca Türkiye’yi 
germekten, toplumu eski kutuplara ite-
lemekten medet uman siyaset bitmiştir. 
Oysa kendi tasfiye tarihlerine bakarak 
bunu kolayca anlayabilirler. Millete öfke-
lenecekleri yerde bakışlarını, üsluplarını 
değiştirseler. Millete öfkeleneceklerine 
ülke meseleleri üzerine düşünce üretseler 
ya… Ama, taş üstüne taş koymayanların, 
bu ülkede ikili ağacı, anlatacak icraatı ol-
mayanların bunu yapması çok zor. 

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız Sosyal Güvenlik Reformunu ha-
yata geçiriyoruz. İnanıyorum ki, yıllardır 
konuşa konuşa dilinde tüy biten ve artık 
gerçekleşebileceğine umudu kalmayan 
sosyal taraflar AK Parti iktidarının irade-
siyle bu reformun mümkün olduğunu, 

hayata geçtiğini gördükçe ülkenin gele-
ceği adına büyük heyecan duyacaklardır. 
Vatandaşlarımız eşit haklara sahip bir ül-
kenin vatandaşı olduklarını hissedecekler-
dir. Zira vatandaşlık bağı, devlet kapısında 
test edilen bir bağdır. Kapı açık mı, kapı 
aralık mı, bugün git yarın gel mi deniyor. 
Devlet kapısı sana açık, sana ise açık değil 
mi deniyor. Devletin kapısına gittiğinde 
vatandaş hangi duygular içindedir. Tam 
bir emniyet içinde midir? Tam bir özgüven 
içinde midir? 

Evet, bu yakıcı sorulara yıllarca cevap ver-
mekte zorlandık. Artık zorlanmak istemi-
yoruz. Devlet kapısında adaletin tecellisi 
tereddütlerle malul ise, orada imtiyazlılar 
varsa vatandaşlık bilinci yara alır. Bütün 
meselemiz yara alan vatandaşlık bilincini 
onarmaktır. AK Parti siyasetinin, AK par-
ti iktidarının varlık nedeni budur. Nihai 
amacımız devlet toplum ilişkilerini en ka-
liteli, en iyi düzeye getirmektir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ara-
sında imtiyaz değil, adalet sosyal barışın 
teminatıdır. Ülkemizin gücünü, ülkemizin 
kaynaklarını toplayarak Yeşil kart -Kırmızı 
kart ayrımına son vermeliyiz. İmtiyaz ye-
rine adalet isteyen vatandaşımızın bizden 
talebi budur. Allah’ın izniyle bütün kesim-
lerin mutabık kaldığı bu sorunu da tarihe 
havale edeceğiz. Yeni sistemde, bürokra-
tik pek çok engel ortadan kaldırılacak, 
vatandaşlarımızın gerek sağlık, gerekse 
sigorta hizmetlerinden yararlanabilmek 
için Kurumlar arasında dolaşmasına gerek 
kalmayacaktır. 
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Yıllarca ihmal edilen ve herkes tarafından 
düzeltilsin denilmesine rağmen, bir türlü 
yapılamayan sosyal güvenlik reformu, 
ülkemiz gerçekleri göz önüne alınarak 
gerçekleştirilmektedir. Bu reformun artık 
daha fazla geciktirilmeye takati kalma-
mıştır. Sosyal Güvenlik Sistemimiz her yıl 
katlanarak açık vermektedir. Zira bugün, 
üç sosyal güvenlik kurumunun finansal 
açıkları Gayrı Safi Milli Hasılanın yüzde 
4.5’u seviyesine ulaşmış durumdadır. 
Ülkemizin dünya üzerindeki en büyük 
zenginliği olan genç nüfus yapımız, gide-
rek yaşlanma eğilimine girmiştir. Popülist 
davranarak bu reformun geciktirilmesi ha-
linde, ülkemiz ekonomisi, devlet-toplum 
ilişkileri büyük yaralar alacaktır. 

Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir 
hususa daha değinmek istiyorum. Bu 
reform, kamuoyunun gündemine getiril-
diğinden bu yana ısrarla bazı konularda 
vatandaşlarımız yanlış yönlendirilmeye 
çalışılmaktadır. Örneğin; emeklilik yaşının 
hemen 68’e çıkarılacağı gibi bir önyargı 
vardır. Fısıltıyla üretilen spekülasyonlar 
gerçek değildir. Bütün açıklığıyla söylüyo-
rum, mevcut reformda emeklilik yaşının 
68’e yükseltilmesi gibi bir şey söz konusu 
değildir. Emeklilik yaşının yükseltilmesi 
2036’dan sonra, (yani bundan 30 yıl sonra) 
öngörülmektedir. Bu da, 68 değil 65 yaş 
olarak düşünülmektedir. Ülkemizde yıl-
lardır tartışılan ancak bir türlü hayata ge-
çirilmeye cesaret edilmeyen Genel Sağlık 
Sigortası bu kanun tasarıları ile kurulacak, 
tüm vatandaşlarımızı kapsayan, eşit, erişi-
lebilir, kaliteli hizmet sunacak bir sistem 
gelecektir. Primi ödensin ya da ödenmesin 

tüm çocuklarımızın 18 yaşına kadar sağlık 
giderleri devlet tarafından karşılanacaktır. 

Genel Sağlık Sigortasıyla getirilen bir 
düzenleme de vatandaşlarımızın istediği 
hastaneyi seçebilme hürriyetidir. İster özel 
olsun, ister devlet hastanesi olsun Genel 
Sağlık Sigortası kapsamında herkes iste-
diği hastaneyi seçebilecektir. Kısa, orta ve 
uzun vadeli bir programla hayata geçecek 
olan bu reform, dünyada gerçekleştirilen 
ve sert geçişler içermeyen benzer reform-
lar arasındadır. Bu reformun hayata ge-
çirilmesiyle vatandaşlarımızı yoksulluğa 
karşı etkin koruma sağlayan, mali açıdan 
sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi 
getirilmiş olacaktır. Bu reformun hazır-
lanmasında emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Bütün AK Parti grubumuza 
bu vesileyle başarılar diliyor, Türkiye’ye 
hizmet yolundaki gayretlerinizden dolayı 
tebrik ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, milletimizin saygı-
değer temsilcileri… Haftalık grup toplan-
tımıza başlarken sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum. 

Sözlerimin hemen başında yaşadığım 
rahatsızlıkla ilgili olarak yakın ilgilerini 

esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız 
Sayın Ahmet Necdet Sezer, Emekli Cum-
hurbaşkanlarımızdan Sayın Süleyman 
Demirel ve Sayın Kenan Evren, Meclis Baş-
kanımız Sayın Bülent Arınç, Genelkurmay 
Başkanımız Org. Hilmi Özkök, CHP Genel 
Başkanı Sayın Deniz Baykal ve DYP Genel 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 25 Nisan 2006 
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Başkanı Sayın Mehmet Ağar olmak üzere, 
milletvekili arkadaşlarıma ve aziz mille-
time teşekkürlerimi sunuyorum. Cum-
huriyetin ve demokrasinin temeli, millet 
iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin 86. yıl dönümünü; Milli 
Egemenlik Haftası’nı ve çocuklarımızın 
bayramını bir kere daha kutlayarak sözle-
rime başlıyorum. Yine bu vesileyle başta 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere, millet iradesi-
nin özgürce temsil edilmesini sağlayan ilk 
meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin istik-
lali ve egemenliği uğrunda canlarını feda 
eden bütün şehitlerimizi rahmet, saygı ve 
minnetle anıyorum. 

Bundan 86 yıl önce milletimizin istiklal 
azim ve mücadelesinin karargahı olarak 
kurulan TBMM, bugün de aynı ruh ve şu-
urla Türkiye’nin mutlu ve müreffeh gelece-
ğini inşa eden yüce iradenin tecelligahıdır. 

Değerli milletvekilleri…

Bugün yine aynı çatı altında TBMM’nin 
kuruluş yıldönümünü kutlarken, 86 yıl 
önce başlayan yolculuğumuzun ulaştığı 
merhaleyi görerek sahip olduklarımızın 
değerini daha iyi anlıyoruz. Onun için 
bugün, cesur reformlarla demokrasi-
mizi perçinleyerek 42 yıllık bir sürecin 
sonunda AB ile katılım müzakerelerine 
başlamış bir Türkiye’nin parlak geleceği 
karşısında heyecanlanıyoruz. Bugün, 
cumhuriyetimizin kuruluş ideallerine 
her zamankinden daha yakınız. Bugün, 
cumhuriyetimiz de, demokrasimiz de her 
zamankinden daha güçlüdür. 

Biz milletimizin emanetine talip olduğu-
muz ilk günden beri daima ufku açık, ge-
leceğe bakan, günlük vehimlerden ve kısır 
çekişmelerden uzak bir Türkiye inşa etme 
amacında olduğumuzu söyledik. Bizim bu 
azmimizi kıracak, milletimizin değişim 
iradesini devre dışı bırakacak, Türkiye’nin 
aydınlık bahtını karartacak her türlü giri-
şim, her türlü hesap Milletin Meclisi’nden 
mutlaka geri dönecektir. Türkiye’yi dar 
görüşlülüğün, menfaatçi siyasetlerin, kısır 
çekişmelerin boyunduruğunda tutabile-
ceklerine inananlar geçmişte olduğu gibi 
bugün de hayal kırıklığına mahkumdurlar. 

Unutmayalım ki, Milletin hissiyatıyla irti-
batı koparanlar, milletin sesine, beklentile-
rine sağırlaşanlar, 3 Kasım 2002 tarihinde 
yine millet kararıyla mahkum olmuşlardı. 
O sandıkta hayat bulan millet iradesi, 
Türkiye’nin geçmişin arıza ve hataların-
dan arınarak yürüyeceği bir gelecek ön-
görmüş, bu milletin vekilleri olarak bizleri 
de o arınmayı, o yenilenmeyi, o değişimi 
gerçekleştirmekle görevlendirmişti. Geçen 
zaman içinde milletimizden aldığımız bu 
emaneti layıkıyla taşımak, Türkiye’nin 
bahtını ağartacak adımları kararlılık için-
de atarak darlıkları genişliklere, sıkıntıları 
heyecanlara, karamsarlıkları umuda çevi-
rebilmek için bütün gücümüzle çalıştık, 
çabaladık. 

Herkesin uyuduğu saatlerde bizler uyu-
madık, şehirlerde ayak seslerinin kesildiği 
saatlerde biz vicdanımızın sesini dinledik. 
Her gece başımızı yastığa koyduğumuzda 
milletten aldığımız bu emaneti taşımak 
adına ne yaptığımızı kendimize sorduk? 
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Doğrularımızın ve yanlışlarımızın çete-
lesini tuttuk, attığımız her adımın muha-
sebesini uzun uzun yaptık. Milletimize 
karşı dürüst olmaya, ahlaklı olmaya, sözü-
nün eri olmaya azami dikkati gösterdik, 
Türkiye’nin geleceğine ihanet anlamına 
gelecek her türlü popülizmden özenle ka-
çınmaya gayret ettik. Günü gelince bu mil-
letin karşısına alnı ak, başı dik ve vicdanı 
rahat çıkabilmek için hesabımızı kılı kırk 
yararcasına tuttuk. Kendimizden verdik, 
milletten vermemeye çalıştık. 

Şükürler olsun ki, Allah bizi mahcup et-
medi. Sadece ekonomik, siyasi, idari kriz-
leri aşmakla kalmadık, çok daha önemlisi 
Türkiye’nin kendine yeniden güven duy-
masını, çocuklarımızın bu ülkenin gelece-
ğine yeniden inanmasını sağladık. Milleti-
mizin umutlarını tazeledik. …

Değerli arkadaşlarım…

Yola çıktığımız günden beri milletimiz 
bize hep inandı ve güvendi. Çünkü biz bu 
yolun her adımını zaten milletimizle el 
ele, gönül gönüle vererek, aynı aydınlık 
ufka bakarak, aynı heyecanı kalplerimiz-
de hissederek yürüdük. Başka türlüsü 
de zaten düşünülemezdi. Yanına millet 
desteğini almayan hiçbir iktidar, dibe 
vurmuş bir ekonomiyi içine düştüğü gir-
daplardan çıkarıp bugünlere getiremezdi. 
Millet hissiyatıyla hareket etmeyen hiçbir 
hükümet, yıllar yılı aşınmış, çözümsüz-
lüklerle malul bir siyaset ortamına millet 
nezdinde yeniden güven duygusu aşılaya-
mazdı. Türkiye’nin büyüklüğüne inanma-
yan hiçbir yönetim, dünyaya demokrasi 

ve barış çağrılarını bu kadar güçlü, bu 
kadar açık biçimde yapamazdı. 

Her fırsatta dedik ki, elde ettiğimiz bütün 
başarılar Türkiye’nin başarılarıdır, milleti-
mizin başarılarıdır. Bizim siyasetteki mev-
cudiyetimizin millet beklentilerini, millet 
ideallerini gerçeğe dönüştürmekten başka 
bir sebebi yoktu, bugün de oturduğumuz 
koltuklarda bundan başka bir murat için 
oturuyor değiliz. İstedik ki, siyasetçinin 
kazandığı, milletin kaybettiği dönemler 
artık kapansın. İstedik ki, Türkiye gücüne, 
büyüklüğüne, potansiyeline ve geçmişine 
layık medeniyet ideallerine doğru yürüsün. 
İstedik ki, hırsızların, arsızların, hortumcu-
ların, menfaatçilerin, dar görüşlülerin, kısır 
siyasetçilerin, vehim tacirlerinin, toplum 
mühendislerinin dediği olmasın, milletin, 
sadece milletin dediği olsun. İstedik ki, çok 
uzun zamandır bu ülkenin derdini, çilesini, 
sıkıntısını sabırla, sükunetle Göğüsleyen 
fedakar milletimiz gün yüzü görsün. 

Bu anlayışla ,  bu ruhla ,  bu heyecan -
la üç buçuk yıla yakın bir zamandır 
Türkiye’nin olmazlarını olura çevirmek 
için uğraşıp didiniyoruz. Şükürler olsun 
bugün o olmazların pek çoğu olur hale 
gelmiştir, sökükler dikilmiş, arızalar gide-
rilmiş, bu milletin yüreği bir parça serin-
lemiştir. Burada uzun uzun ekonomide, 
kamu yönetiminde, eğitimde, sağlıkta, 
adalette, güvenlikte, çalışma hayatında, 
sosyal güvenlikte, tarımda, şehirleşmede, 
altyapıda ve diğer alanlarda kalem kalem 
neler yaptığımızı anlatacak değilim. Bun-
ları başka vesilelerle anlattığımız gibi, 
bundan sonra da anlatacak çok zama-
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nımız olacak. Ama asıl bunların tarihin 
kayıtlarına geçmesi önemlidir. 

Evet, AK Parti hükümeti, Cumhuriyet ta-
rihinin ileride “sessiz bir devrim” olarak 
anılacak çok önemli kazanımlarına imza 
atmış bir icraat hükümetidir. Ancak ben 
burada icraatlardan değil, Türkiye’yi gelece-
ğin zirvelerine taşıyacağına bütün kalbimle 
inandığım bir kavramdan, “değişim”den 
söz ediyorum. Nedir o değişim? Anayasa-
mızda devletin görev ve amacı olarak ifade 
edildiği şekliyle; “kişinin temel hak ve hür-
riyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet 
ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırla-
yan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırmaya, insanımızın maddi ve manevi 
varlığının gelişmesi için gerekli şartları 
hazırlamaya çalışmaktır.” Cumhuriyeti ve 
demokrasi’yi birlikte korumaktır. Hürriyet-
çi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlen-
miş hukuk düzeninin dışına çıkmamaktır. 
Laik, demokratik ve sosyal bir hukuk dev-
leti olarak tanımlanan cumhuriyetimize, 
bütün nitelikleriyle birlikte, birinin lehine 
diğerinden fedakarlık yapılabileceğini aklı-
mızdan geçirmeden sahip çıkmaktır. 

O değişim, ayaklarımızı bu zemine sağlam 
basarak geleceğe yürümek, zamanın ru-
huna ayak uydurmaktır. İnsanı siyasetin 
odağı kabul eden, devleti de insanın hiz-
metinde gören bir anlayışın yürürlükte 
olmasıdır. Adaletin bu toplumun her ferdi-
ne aynı sıcaklık, aynı ilgi, aynı hakkaniyet 
içerisinde dağıtılması, hak ve özgürlüklere 
asla ipotek konulmamasıdır. Gelir adaleti 
ve fırsat eşitliğinin hiçbir mazeretin ardı-
na sığınılmadan sağlanmasıdır. İmparator-

luklar kurmuş, tarihe istikamet vermiş bir 
milletin kendini yönetecek akıl ve olgun-
luktan yoksun olduğunu düşünmemektir. 

Hiçbir zümre ve sınıfın, bu ülkeyi herkesten 
daha fazla sevme hakkına sahip olduğunu 
kabul etmemek, ülkeyi ve devleti Türk mil-
letinin ortak değeri saymaktır. Yine Anaya-
sal ifadesiyle; “Hiçbir kişiye, aileye, zümre-
ye ve sınıfa imtiyaz” tanımamaktır. Herkesi, 
din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç ve mezhebine bakmaksızın ka-
nun önünde eşit görmektir. Komşusu açken 
tok yatmamak, sosyal yaralara, insani ihti-
yaçlara duyarsız kalmamaktır. Türkiye’nin 
gücüne ve birikimine güvenmek, içeride 
ve dışarıda tek bir meselemizin bile çözüm-
süzlüğe mahkum olmadığına inanmaktır. 
Bilgili olmak, donanımlı olmak, cesur ol-
mak ve yeniliklere açık olmaktır. O değişim, 
yeniden ve her alanda Türkiye’ye sonuna 
kadar inanmaktır. 

Değerli milletvekilleri…

Biz bu değişimi hayata geçirmek için bura-
dayız ve Türkiye’ye inanıyoruz. Milletimi-
zin verdiği bu aziz emaneti taşıma görevini 
üstlendiğimiz günden bu yana değişim 
yolunda Türkiye çok önemli, çok hayati 
mesafeler almıştır. Elbette bu süreç bitmiş 
değil, daha alacağımız çok yol, aşacağımız 
çok engel var. Zaman içinde kaçınılmaz 
olarak hatalar yaptığımız, yanlışlara düş-
tüğümüz de olmuştur. Yine zaman içinde 
milletimizin huzuru, Türkiye’nin uzun 
vadeli menfaatleri adına kendimizden fe-
dakarlık yaparak bazı gereklilikleri yerine 
getirmemiz de gerekmiştir. 
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Türkiye’nin rotasını aydınlıklardan geri 
çevirmemek, milletimizin dikkatini dağıt-
mamak, çatışma ve kargaşaya imkan vere-
rek ülkenin gelecek hedeflerini tehlikeye 
düşürmemek için konuşmak gereken yer-
de susmayı tercih ettiğimiz de olmuştur. 
Bunların bize bir siyasi vebali olacaksa, 
bu millet için o vebali üstlenmeye de ha-
zırız. Yeter ki Türkiye çıktığı medeniyet 
yolculuğundan geri düşmesin. Yeter ki 
çocuklarımızın gözlerine hazan bulutları 
çökmesin. Yeter ki sadece sesi gür çıktığı 
için konuşanlar bu milletin bahtını yeni-
den karartmasın. 

Yaşayanlar görecek; bugün üstü örtülmeye 
çalışılan kimi gerçekler, Türkiye’nin gele-
cek on yılında, yirmi yılında, otuz yılında 
millet tarafından hep bir ağızdan söylene-
cek. O günlerin Türkiye’sinde Cumhuriyeti 
korumak için demokrasiyi azaltmak değil, 
Cumhuriyeti ve demokrasiyi birlikte koru-
mak gerektiğini herkes hakkıyla kavramış 
olacak. O Türkiye’de hiç kimse kürsülere 
çıkıp bu millete ne yapmaları gerektiği-
ni dayatmayacak. O Türkiye’de inandığı 
değerler için tek bir insanımızın gönlüne 
keder düşmeyecek. O Türkiye’de devlet 
millet için var olacak, milletin hizmetinde 
olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin 
olacak. O günün Türkiye’sinde hiç kimse 
konjonktürel gerekçelere dayanarak, aslın-
da birbirinin tamamlayıcısı olan anayasal 
ilkeleri ötekilerin üstünde ve daha önemli 
saymayacak. Anayasamızda tarif edildiği 
şekliyle “demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devleti” olmanın, lafzı da, ruhu da 
gayet iyi anlaşılmış olacak. 

Değerli arkadaşlarım…

Milletimiz bilsin ki, bugün Türkiye’yi 
yeniden bir vehimler ülkesi haline getir-
mek için çaba gösterenler son dönemde 
Türkiye’nin yakaladığı değişim ruhuna 
kastedenlerdir. Milletimiz bilsin ki, bugün 
hukuka ve demokrasiye gölge düşürmeye 
yeltenenler, “egemenliğin kayıtsız şartsız 
milletin” olduğu gerçeğini içine sindire-
meyenlerdir. Milletimiz bilsin ki kısa bir 
zaman öncesine kadar bu ülkenin bütün 
şehirlerinde hüküm sürmekte olan huzur 
ikliminden huzursuz olanlar, bu ülkenin 
muasır medeniyet seviyesini yakalayacak 
bir dinamizm kazanmasından korkanlar-
dır. Çünkü o Türkiye korkularını, hastalık-
larını, vehimlerini tamamen geride bırak-
mış bir Türkiye olacaktır. 

Bu sözleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin millet 
oylarıyla seçilmiş Başbakanı olarak tarih 
zabıtlarına geçsin, bu milletin vicdanına 
kazınsın diye söylüyorum. Herkes bilsin ki 
bu millet tarih boyunca önüne çıkan bütün 
engelleri aşarak akmış gür bir ırmaktır. 
Irmaklar tabiatları icabı engin denizlere 
doğru akarlar. Milletimiz de önüne çekilen 
bütün setleri aşarak bir gün o engin sulara 
ulaşacaktır. Ne mutlu bu millete hakkıyla 
hizmet edenlere… Türkiye’nin aydınlık 
yarınlarına inancımı bir kere daha en 
gür şekilde tekrar ediyor, millet iradesini 
temsilen burada bulunan bütün arkadaşla-
rıma saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. 
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Değerli arkadaşlarım… Grup konuşmamın 
başında sizleri en kalbi duygularla selam-
lıyorum. 

Türkiye’nin güzel günlere, güzel yarınlara 
doğru çıktığı yolculuk her şeye rağmen 
hızla devam ediyor. Böyle bir dönemde 
milletimizin yüreğinde taşıdığı gelecek 

heyecanını ayniyle yüreklerimizde taşıyor, 
hayallerimizi genişletiyor, umutlarımızı 
her dem taze tutuyoruz. 

Bunları ifade ediyorum; çünkü Türkiye’nin 
ağaran ufkunu içlerine sindiremeyenlere, 
karanlığı özleyenlere, siyasetin zeminini 
kavga ve çatışmayla doldurma çabalarına 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 2 Mayıs 2006 
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karşı bu ülkenin gelecek heyecanını, insan-
larımızın hayallerini umutlarını korumak 
bizim görevimiz. Türkiye’nin büyüklüğü-
ne inanan her insanımız şunu bilsin ki, 
bu ülkenin iyiliğe, güzelliğe, adalete, de-
mokrasiye, kalkınmaya doğru attığı adım-
lardan bir adım bile geriye gidilmesine 
müsaade etmeyeceğiz. Türkiye’yi yeniden 
geçmişin girdaplarına sürüklemek isteyen 
anlayışlar bu milletin doğruları karşısında 
mahkum olacaktır. 

Şimdi söyleyeceklerimin 73 milyon vatan-
daşıma ulaşmasını arzu ediyorum. Herkes 
ama, herkes şunu bilsin ki, biz AK Parti ik-
tidarı, AK Parti kadroları olarak 73 milyon 
vatandaşımızın hukukunu korumak için 
siyaset yapıyoruz. Ne yapıyorsak bunun 
için yapıyoruz, ne yaparsak bunun için 
yapacağız. 

Değerli arkadaşlar… 

Bizler, hem şahıslarımız hem partimiz 
adına ülkemizin mutluluğu, huzuru için 
ödenmesi gereken bedelleri ödeyerek 
buraya geldik. Kaos içinde devraldığımız 
ülkemize büyümenin, kalkınmanın, kav-
gasız siyasetin hazzını yaşattık. Geldiğimiz 
noktadan ülkemizi geriye götürecek hiçbir 
çaba karşısında meydanı boş bırakma ni-
yetinde değiliz. Türkiye’nin zaafa düştüğü 
zamanları göz önüne getiriniz. O günler 
çok uzak günler değildir. 

İşte bugün Türkiye’nin işlerini hale yola 
koymasından rahatsızlık duyanlar da o 
günlerin aktörleridir. Millet, kendi devr-i 
iktidarlarını unuttu zannediyorlar. Bu-

radan söylüyorum, yanılıyorlar, yanlış 
hesap yapıyorlar. Dün her şey çok iyiydi, 
bugün her şey çok kötü diye yeni masallar 
anlatıyorlar. Bunları anlatmak zorundalar, 
yoksa asıllarını inkar etmiş olurlar. Çünkü 
dün onlar işbaşındaydı, onun için, dün her 
şey daha iyiydi, demek zorundalar. Ama 
bu masallara kimi inandıracaklar? Sanki 
onlar bilmiyor mu gerçeği? Hayır, biliyor 
ama söyleyemiyorlar. 

Bugün, dünden çok daha iyidir. Yarınları-
mız da inşallah bugünden iyi olacaktır. Bu-
gün iyileşmenin yaşanmadığı hiçbir alan 
gösteremezler. Olsa olsa bazı alanlarda 
daha az, bazı alanlarda daha çok iyileşme 
olduğunu söyleyebilirler. Bugün Türkiye 
her alanda dünden daha iyidir. Büyüyen, 
kalkınan, adalet ve refah üreten, ürettiğini 
paylaşan, alın terinin karşılığını alan, kay-
naklarını harekete geçiren, imkanlarını ge-
nişleten, itibarı artan bir Türkiye var artık. 

Kimse merak etmesin, siyasetin asli aktörü 
olan millet, her şeyin farkında. Allah’a şü-
kür hafızası da sapasağlam yerinde duru-
yor. Bunu gittiğimiz her yerde görüyoruz, 
yaşıyoruz. Bu millet kendi hür iradesini 
gölgelemek isteyenleri de iyi tanıyor. Siya-
set yapacaklarsa, toplumun karşısına çıkıp 
eteklerindeki dökmek zorundalar. Ama 
bunu yapamıyorlar, eteklerinde içi geçmiş, 
miadı dolmuş kocakarı ilaçlarından başka 
bir şey yok da, onun için dökemiyorlar. 
Bunlar hazıra alışmışlar. Hala “sen pişir, 
ben yiyeyim” anlayışıyla yaşıyorlar. Temel 
sorunları, dünyayı, toplumu okuyama-
maktır. Türkiye’den bile haberleri yok. 
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AK Parti gücünü milletten aldığı içindir 
ki, 3.5 yılda cumhuriyet tarihinin rekor-
larına imza atmıştır. Cumhuriyetin de, 
Cumhuriyet kurumlarının da, demokrasi-
nin de, demokratik kurumların da, huku-
kun da, adaletin de teminatı bu millettir. 
Türkiye’nin teminatı Türk milletidir. Ama 
bunu bir türlü kavrayamıyorlar. Hala tu-
luat gösterileriyle, hala tiyatro siyasetiyle 
bu milletin gözünü boyadıklarını zanne-
diyorlar. Bunlarınki Cingöz Recai siyaseti. 
El çabukluğuyla göz boyama devri çoktan 
geçti. Ama bunlar hala Cingöz Recai’den 
başka kitap tanımıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım… 

Hayatlarında hiç hayal kurmayanların 
bizim Türkiye hayalimizi anlamalarını el-
bette beklemiyoruz. Ama milletimiz bizim 
hissiyatımızı, büyük, güçlü, mutlu ve mü-
reffeh Türkiye hayalimizi gayet iyi biliyor, 
gayet iyi anlıyor. İnanıyorum ki bu ülkenin 
batısını da, doğusunu da, kuzeyini de, gü-
neyini de aynı gelecek heyecanı sarmıştır. 
Bu gönül birliği, bu duygu birliği bizim 
için çok önemli… 

Evet, bu ülkenin bölgeleri arasında gelir 
farklılıkları var, şehirleri arasında geliş-
me farklılıkları var, bunlar doğru… Bazı 
bölgelerimizde daha çok işsiz insanımız 
var, bazı bölgelerimizin milli gelirden 
aldığı pay diğerinden daha fazla… Bazı 
bölgelerimizin ihtiyaçlarına gelmiş geçmiş 
yönetimler uzun süre sağır kalmış, köyler 
yolsuz, okulsuz, ilçeler hastanesiz, şehirler 
umutsuz bırakılmış… 

Bütün bunlar doğru, bu hepimizin uzun 
uzun düşünmemiz gereken, çare arama-
mız gereken, proje ve fikir üretmemiz 
gereken acı gerçeklerdir. Türkiye bütün 
alanlarda büyük bir değişim yaşarken, bu 
ülkenin şehirlerini mahzun bırakan bu 
dertlerin üstesinden gelmenin yollarını da 
bulmalıdır, bulacaktır. Bu ülkenin hükü-
meti olarak, bu milletin değişim umudu 
olarak gönlü kırıkların gönlünü almak, 
bu ülkenin zenginliklerinin hakkaniyet 
ölçüsü içinde kardeşçe paylaşılması için 
gereken her şeyi yapmak bizim görevimiz-
dir. Yılmadan, yorulmadan çalışacağız, 
proje üstüne proje geliştireceğiz, sonuç 
alamazsak başka bir hal çaresi arayacağız, 
ama mutlaka başaracağız. Yol yapacağız, 
okul yapacağız, hastane yapacağız, fabrika 
açacağız, işsize iş üreteceğiz. Dertliye der-
dini soracağız, yaralının yarasını saracağız, 
muhtaç olanın yardımına koşacağız. 

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi il kongrelerimiz dolayısıy-
la yoğun bir programımız var. Çarşamba 
günü Adıyaman’da, Şanlıurfa’da, Cumar-
tesi günü Adana’da, Pazar günü Diyarba-
kır ve Siirt’te partimizin il kongrelerini 
yapacağız. Bu illerimize giderek yapılan 
çalışmaları yerinde inceleyeceğiz, bölge 
halkıyla bire bir görüşerek dertlerini dinle-
yeceğiz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün 
restore ettiği tam bin 111 vakıf eserini hiz-
mete açacağız. Bu şehirlerimizde toplu ko-
nutlar, fabrikalar, okullar, adliye sarayları 
açacağız. Devleti, hizmeti vatandaşımızın 
ayağına götüreceğiz. 
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Sorunları, talepleri yerinde görmeden, 
Anadolu’yu yaşamadan siyaset olmaz 
diyoruz. Ankara’da oturarak siyaset ya-
panlarla, sadece Ankara’dan Türkiye’ye 
bakanlarla aramızdaki fark işte budur. Çö-
züm üretiyoruz, çare üretiyoruz. Birbirine 
inanan, birbirini seven, birbiri için üreten, 
bir diğerinin derdiyle dertlenen, sevincini 
paylaşan bir toplum olma idealimizi aşkla, 
heyecanla gerçekleştiriyoruz. Gelecek bir 
ve bütün olarak Türkiye’nindir. Bu duygu-
larla sözlerime son veriyor, sizleri saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, sevgili arkadaş-
lar… Hepinizi en samimi duygularımla 
selamlıyorum. 

Türkiye’nin bugünleri ve daha da önemlisi 
yarınları adına büyük önem taşıyan, zen-
gin fırsatlar barındıran bir dönemden ge-
çiyoruz. Önümüzdeki dönemi ülke olarak 

en iyi şekilde değerlendirir, son üç, üç bu-
çuk yılın başarılarını istikrarla koruyarak 
kalıcı hale getirebilirsek, yakın geleceğe 
Türkiye damgasını mutlaka vuracaktır. 
Burada altını önemli çizmek istediğim 
anahtar kelime “istikrar”dır. Türkiye her 
alanda yakalanan istikrar ferahlığını şart-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı
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lar ne olursa olsun mutlaka korumalıdır. 
Ama bu ülkenin insanları olarak, bu ül-
keyi seven, bu ülkenin geleceği hakkında 
aydınlık hayaller besleyen insanlar olarak 
her şeyden önce fikirde, anlayışta, zihni-
yette istikrarı korumalıyız. 

Türkiye 3 Kasım 2002’de millet iradesiyle 
açıkça ortaya koyduğu “değişim” kararını 
asla tartışmaya açmamalıdır. Önümüze 
çıkan engeller ne olursa olsun, çıktığımız 
bu uzun yola ilişkin bir tereddüte asla 
kapılmamalıyız; çünkü Türkiye’nin ye-
gane çıkar yolu, yegane doğru istikameti 
budur. Yıllar yılı krizlerle, darboğazlarla, 
bunalımlarla, suistimallerle bunalmış bir 
milletin değişim dışında bir seçeneği ola-
maz, olmamalıdır. 3 Kasım 2002 tarihinde 
millet kararıyla işbaşına gelen AK Parti, 
cesur ve uyumlu bir yönetim anlayışıyla 
ülke meselelerinin neredeyse tamamını 
çözüm yoluna sokmayı başarmıştır. Bu-
nun adı değişim istikrarıdır, millet irade-
sinin Türkiye’nin yönetiminde karşılığını 
bulmasıdır. Biz “Her şey Türkiye” için der-
ken, aslında bu millet kararını, bu ortak 
hissiyatı seslendirmekten başka bir şey 
yapmadık. 

Değerli arkadaşlar… 

Bu ülkenin problemlerinin tamamının 
çözüme kavuştuğu iddiasında değiliz. Mil-
letimizin sırtında, neredeyse taş üstüne taş 
konmadan zayi edilmiş uzun yılların yükü, 
ağırlığı var. Elimizde sihirli bir değnek ol-
saydı, milletimizin tek bir gün, tek bir saat, 
tek bir an sıkıntı çekmesine, bunalmasına, 
daralmasına meydan vermezdik. Ama 

elimizde sihirli bir değnek yok, biz bir 
yandan yola devam etmek, bir yandan he-
deflerimizi kovalamak, bir yandan da bu 
milletin belini büken sıkıntıları gidermek, 
yaraları sarmak mecburiyetindeyiz. 

Bizim işimiz kolay değil; çünkü siyaseti 
oyalama ve oyalanma sanatı zanneden-
lerden değiliz. Hesabımızı doğru yaparak, 
ama mutlaka ideallerimizi de koruyarak 
adım adım ilerleme gayretindeyiz. Bu 
ülkenin problemlerinin üstüne cesaretle 
gidiyor, ama bunu yaparken demokrasi-
den, haklar ve özgürlüklerden, adaletten 
de taviz vermiyoruz. Diyarbakır’da da 
söylediğim gibi bizim siyasi parolamız, 
daha çok demokrasi, daha çok kalkınma-
dır. Zira biliyoruz ki bu ülke demokrasiyi 
en üst seviyede uygulamadan, insan hak 
ve özgürlüklerini teminat altına almadan, 
adaleti tesis etmeden kalkınmayı da başa-
ramayız. 

Esasen Türkiye’nin dünden bugüne 
miras kalan ekonomik, idari, bölgesel 
problemlerinin temelinde de geçmişteki 
siyasi anlayışların dönemsel gerekçelerle 
demokrasi standartlarından fedakarlık 
yapmasının payı büyüktür. AK Parti, siya-
set sahnesinde yer aldığı günden itibaren, 
tarihi tecrübenin kaydettiği temel bir ger-
çeği ısrarla vurgulamaktadır. Bu gerçek, 
ileri, gelişmiş bir ekonominin ancak ileri, 
gelişmiş bir demokrasi ile bir arada müm-
kün olabileceği gerçeğidir. Yani, özgürlük 
ile refahın, demokrasi ile kalkınmanın 
birlikteliğidir. Bu ikisi, adeta tek yumurta 
ikizi gibidir. 
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Değerli arkadaşlarım… 

Türkiye’de şuurlu ya da şuursuz şekilde 
sürekli tekrarlanan bir hata, demokrasinin 
ancak belli bir ekonomik gelişme seviye-
sinden sonra mümkün olabilecek bir siya-
si rejim olarak algılanmasıdır. Bu algılama 
esasen, demokrasiyi lüks bir meta gibi 
gören otoriter bir zihniyetin yansıması-
dır. Bugün bile, yakaladığımız demokrasi 
standartlarını insanımıza iki beden büyük 
görenlerin var olduğunu biliyoruz. Daha 
vahim olanıysa bu düşünce sahiplerinin 
ekseriyetle siyasetten geçinenler arasın-
dan çıkmasıdır. Bürokraside de onların 
işbirlikçileri, yandaşları mevcut. Bunu da 
biliyoruz. 

Türkiye’de uzun yıllardır ekonomik prob-
lemler ve yoksulluk, demokrasinin ve öz-
gürlüklerin daraltılmasına bahane teşkil 
etmiştir. Günümüzde artık şu apaçık bir 
gerçektir ki, ekonomik kalkınma demok-
ratik özgürlükçü bir düzenin ürünü olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bugün dünya üzerin-
deki gelişmiş ekonomiler, aynı zamanda, 
gelişmiş demokrasilerdir. Dünyanın her 
coğrafyasında ekonomik gerilik, otori-
ter yönetimlerle birlikte var olmaktadır. 
Demokrasi ve özgürlükler iki bakımdan 
ekonomik gelişmeyi desteklemekte ve yu-
karıya taşımaktadır. 

İlk olarak, demokratik özgürlükçü bir dü-
zen toplumsal potansiyelin, kaynakların 
ortaya çıkışı için uygun zemin hazırlamak-
ta ve ekonomik değerlerin daha eşitlikçi 
paylaşımına imkân vermektedir. İkinci 
olarak, demokratik özgürlükçü rejimin 

temel dayanağı olan hukuk düzeni, sağlıklı 
bir ekonomik piyasanın teşekkülü için de 
zorunluluk taşımaktadır. Netice itibarıy-
la, demokrasiyle refah birbirini yeniden 
üreten kavramlardır. Mefhumu muhalifini 
söylemek gerekirse, bu ikisinden biri dü-
şüşe geçtiğinde diğerini de beraberinde 
aşağı çeker. Dolayısıyla, demokrasiyi belli 
bir ekonomik gelişme seviyesi ile ilişki-
lendirmek, aslında onu sürekli ertelemek 
anlamına gelir. Çünkü demokrasinin ve 
özgürlüklerin yeterince gelişmediği bir 
toplumsal zemin, ekonomik yapının mo-
dernizasyonunu ve piyasa süreçlerinin 
işlerlik kazanmasını baştan engeller. 

Bugün Doğu ve Güneydoğumuzda ekono-
mik anlamda bir modernizasyonu arzu 
ediyorsak, bunun ilk şartı demokratik sü-
reçlerin, özgürlüklerin muhafazası ve daha 
da kâmil hale getirilmesidir. Yani, daha çok 
demokrasi ve daha çok kalkınmayı birlikte 
temin etmektir. O yüzden hükümetimiz, 
terörle mücadelesini demokrasi ve özgür-
lüklerden taviz vermeden yürütme iddia-
sını kuvvetle seslendirmektedir. Doğu ve 
Güneydoğu’da terörün zemin bulmasını 
engelleyecek temel unsur, ekonomik ya-
pının dönüştürülmesidir. Bu da ancak öz-
gürlüklerin hayata geçirildiği, toplumsal 
potansiyelin açığa çıkabildiği demokratik 
bir düzen içinde mümkün olabilir. 

Geçmiş tecrübe göstermektedir ki, demok-
rasinin terörle mücadele için zaaf olarak 
addedildiği dönemlerde hem terör hem 
de ekonomik yapının çarpıklığı süreklilik 
kazanmıştır. Bu ikisi, birbirini beslemiş, 
kışkırtmıştır. 
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Değerli arkadaşlarım… 

Biliyorsunuz, hem bazı açılış programları, 
hem de partimizin il kongreleri vesilesiy-
le geçen haftanın önemli bir bölümünü 
Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır 
ve Siirt illerimizde geçirdik. Hem o böl-
gelerdeki insanlarımızla bir kere daha 
kucaklaşma imkanı bulduk, hem de şe-
hirlerimiz için hayati değere sahip sanayi 
yatırımlarının, toplu konut projelerinin, 
restore edilen vakıf eserlerinin açılışlarını 
gerçekleştirdik. 

Vatandaşlarımızın sıkıntılarına kulak 
verdik ve şükürler olsun gelecekle ilgili 
umutlarına, heyecanlarına, hayallerine 
de şahit olduk. Gördük ki, Türkiye’nin her 
yanını saran mutlu ve müreffeh bir gelecek 
umudu bu bölgelerimizde de kalpleri heye-
canla doldurmuş. Gördük ki, düne kadar 
sadece bir dertler yumağı görüntüsü veren 
bu şehirlerimiz, bugün yeniden geleceğe 
yüzünü çevirmiştir. Gördük ki Türkiye’nin 
birlik ve beraberliğini, insanımızın dostluk 
ve kardeşliğini bertaraf etmek isteyen hain 
girişimler bir kere daha boşa çıkmıştır. 
Şimdi sadece hükümete değil, sadece AK 
Parti’ye değil, Türkiye’de siyaset sahnesinde 
varlık gösteren her partiye, her siyasetçiye, 
her aydına bu umudu boşa çıkarmamak, bu 
hayalleri kırmamak için çalışmak, üretmek, 
paylaşmak görevi düşüyor. 

Biz hükümet olarak bugüne kadar oldu-
ğu gibi bugünden sonra da azami gayreti 
gösterecek, bütün imkanlarımızı seferber 
edeceğiz. Ülkemizin her bir köşesini aynı 
demokrasi ve kalkınma standartlarına 

ulaştırmak, gelir adaletini ve fırsat eşitliği-
ni sağlamak, bölgeler arası makası daralt-
mak için; buradan çağrıda bulunuyorum; 
her türlü çözüm önerisine, her türlü üre-
tim projesine, her türlü sosyal programa 
hükümet olarak sonuna kadar açığız. 
Bu ülke hepimizin; öyleyse nimetlerini 
olduğu gibi külfetlerini de paylaşmamız 
gerekiyor. Ben bütün siyasetçilerimizin bu 
bölgeye, bu vilayetlere giderek insanımızla 
bir araya gelmesini, seslerine, beklentileri-
ne kulak vermesini gerekli görüyorum. 

Hükümet olarak ve AK Parti olarak biz 
üstümüze düşeni bundan sonra da yapma-
ya, ülkemizin neresinde yaşarsa yaşasın 
bütün insanlarımızla bağımızı, muhabbe-
timizi, hukukumuzu korumaya azami dik-
kati göstereceğiz. Elbette hükümet olarak 
başka görevlerimiz de var ve bunları yap-
mak için de geceli gündüzlü gayret göste-
riyoruz. Bakınız geçen hafta Adıyaman’da 
33, Diyarbakır’da 21, Siirt’te 1 fabrikayı 
hizmete, üretime açtık. Bu tesisler binlerce 
insanımız için, iş, aş, ekmek kapısı oluyor. 
Aynı zamanda başlattığımız teşvik uygula-
masının ilk meyveleri artık bu açılışlarla 
ortaya çıkıyor. 

Bunlar, güzel örnekler olacak, inşallah 
bunları gören diğer işadamlarımız da bu 
bölgelere gelerek yatırım yapacaklar. Yine 
Şanlıurfa’da 4 okul ve adliye sarayını, Ada-
na sınırları içinde TOKİ tarafından yapılan 
792 konutu sahiplerine teslim ettik, 2016 
yeni konutun da temelini attık. 

Daha birçok yatırım bölgede şu anda de-
vam ediyor, gittiğiniz zaman o şehirlerde 
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bu hareketi, bu canlanmayı, bu heyecanı 
hissediyorsunuz. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerimizde büyük bir kalkın-
ma hamlesinin habercisi olan pek çok ge-
lişme eşzamanlı olarak yaşanıyor. İnşallah 
bu yapılanların dalga etkisi daha büyük 
kazanımları da beraberinde getirecektir. 
Dedik ki bu ülkede yolu ve suyu olmayan 
tek bir köy bile kalmayacak. Bu çalışmaları 
da inşallah 2007 bitmeden tamamlayaca-
ğız ve Türkiye’yi bir ayıbından daha kur-
taracağız. 

Bu ülke hepimizin demekle iş bitmiyor, bu 
ülkenin nimetlerini, bu ülkenin kaynakla-
rını, bu ülkenin imkanlarını çok daha adil, 
çok daha insancıl bir şekilde paylaşmayı 
da bileceğiz, öğreneceğiz. Bizim bu ülkeye 
sevdamız var, doğusuna da batısına da, 
kuzeyine de güneyine de sevdayla, aşkla, 
coşkuyla bağlıyız. Hep beraber sabırla, 
hoşgörüyle ve mutlaka Türkiye’ye bağlı-
lıkla zorlukları aşarak, engelleri aşarak, 
önyargıları aşarak güçlü, mutlu, müreffeh 
bir Türkiye idealine ulaşacağız. Allah yolu-
nuzu, yolumuzu açık etsin. Hepinize sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyor, iyi bir hafta 
diliyorum.
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Değerli milletvekilleri, AK Parti’nin saygı-
değer kadroları… Haftalık grup toplantı-
mızın başında sizleri en kalbi duygularla 
selamlıyorum. 

Çağımızın en belirgin özelliği hız çağı 
olmasıdır. Eğer zamanın hızı başınızı dön-
dürmüyorsa, çıktığınız yolda mecaliniz tü-
kenmiyorsa, gücünüz ve takatiniz buraya 

kadar değil de daha uzun menzile nefesi-
niz yetiyorsa umut sizsiniz, gelecek sizsi-
niz. Tabii ki, Allah’ın yardımıyla… Tabii ki 
milletin teveccühüyle… Tabii ki, sabırla, 
sebatla, sorumluluk idrakiyle… 

Biz, çağın gerektirdiği hızda Türkiye’yi 
hedef ve ideallerine taşımak için ilk günkü 
heyecanımızla çalışıyoruz. Saati durmuş 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 16 Mayıs 2006 
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olanlar, nasıl bir hız çağında yaşadığımızı 
hala kavrayamamış olanlar, eski zaman 
ölçüleriyle düşünenler, bizim tempomuzu 
anlamakta güçlük çekiyorlar. Adeta zama-
nı geçmiş zaman ve geniş zaman olarak sa-
dece iki kategori içinde algılıyorlar. Onun 
için acele etmiyorlar, bol zamanları var, 
kumda oyun oynayacak, oyalanıp zaman 
öldürecek kadar bol vakitleri var. 

Türkiye, yıllarını bu zaman özürlü anlayış-
larla kaybetmedi mi? Şimdi bize kaybet-
tiğimiz yılları kim geri verebilir? Niyazi 
Mısri’nin dediği gibi, 

Günde bir taşı bina-yı ömrümün düştü yere 

Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber.

Ağlayıp nâlân edip düştüm yola tenhâ garip 

Dîde giryân, sine biryân, akıl hayrân 
bîhaber

Uyanıp yola çıktığımızda bir de baktık ki 
kervan göçmüş, gitmiş. Medeniyet kafilesi 
yol almış, gitmiş. Şimdi arkadan yetişmeye 
çalışıyoruz. Ne var ki, geçen gün geri gel-
miyor. Bu milletin ömür binasından her 
gün bir taş eksilten zaman hırsızları, şimdi 
de yolumuzu kesmeye çalışıyor. Sonradan 
ağlayıp inlemenin kimseye faydası yok. 
Onun için bugünden zamanımıza sahip 
çıkmak zorundayız. 

Zamanını kontrol edemeyenler için ge-
lecek yoktur. Onlar, geçmişte yaşamaya 
mahkum olurlar. Yol alıp ilerleyenleri de 
geriden boynu bükük seyrederler. Biz bu 
milletin zamanını daha fazla çaldırmaya-
cağız. Buna kararlıyız. Anakroni hastalı-

ğına yakalananlar, geleceği geçmişle ka-
rıştıranlar, yarını bugünden harcayanlar, 
çölün ortasında kendi kaderleriyle baş 
başa kalmaya da mahkum olurlar. Bizim 
onlara eşlik etmeye hiç niyetimiz yok. Çok 
istiyorlarsa kendileri çalıp oynasınlar. 
Kimse bizden boş havuza atlamamızı da 
beklemesin. 

Bazı tartışma konularına bakarak burada 
bir kez daha altını çiziyorum. Dostlukla, 
içtenlikle uyarıyorum. Türkiye ileriye 
doğru koşuyor. 73 milyonun derdini yüre-
ğinde hisseden hiç kimse, ama hiç kimse 
dünyanın ritmine paralel işleyen bu sa-
ati durdurmaya çalışmasın. Etrafımızda 
birilerinin saati durmuş olabilir. Duran 
her saat günde iki defa doğruyu da göste-
rebilir. Hatta birileri geçmişte yaşamayı, 
bugüne asla gelmemeyi de seçmiş olabilir. 
Ama bizim böyle bir hakkımız, böyle bir 
lüksümüz yok. 

Unutmayalım, bugünlerimizin çetelesini, 
hesabını milletimiz tutuyor. Yola çıktığı-
mız gün şahidimiz millettir dedik, bugün 
de şahidimiz millettir, yarın da millet 
olacaktır. Öyleyse biz milletin takvimine 
tabiyiz. Öyleyse biz, milletin saatine ayarlı-
yız. Geçmişte incir çekirdeğini doldurmaz 
gerekçelerle ülkemize nasıl ağır bedeller 
ödetildiğini aklımızdan çıkarmayalım. 
Türkiye, bugünlere kolay gelmedi. Güven 
ve istikrar ortamını kolay yakalamadı. 
Bu siyasi güven ve istikrarı, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bütün kazanımlarını, bu 
ülkenin bütün çocukları için, Türkiye’nin 
yarınları için azimle, inançla koruyoruz, 
koruyacağız. 
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Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi geçen hafta Viyana’da ger-
çekleştirilen Avrupa Birliği Latin Amerika 
Zirvesi’ne AB dönem başkanı Avusturya 
şansölyesi Sayın Schüssel’in özel davetlisi 
olarak katıldım. Ziyaretim sırasında bazı 
ülke liderleriyle ikili temaslarda da bulun-
dum. Sayın Schüssel ile de biraraya geldik; 
AB müzakere sürecimizin seyrini birlikte 
değerlendirdik. İnşallah Avusturya’nın 
dönem başkanlığı içinde taraması tamam-
lanan fasıllarda fiili müzakerelere de ya-
kında başlayacağız. 

13 Mayıs’ta da Gelişmekte olan sekiz ül-
kenin oluşturduğu D-8 Beşinci Zirvesi’ne 
katılmak üzere Viyana’dan Endonezya’ya, 
Bali’ye geçtik. Üye ülkelerin devlet ve 
hükümet başkanlarıyla bugüne kadarki iş-
birliğimizde kaydedilen mesafeleri gözden 
geçirdiğimiz gibi gelecek stratejilerimizi 
masaya yatırdık; işbirliği için ülkelerimi-
zin siyasi iradelerini ortaya koyduk. Zira 
D-8 Projesi işbirliği potansiyeli açısından 
Türkiye için son derece önemlidir. Zira bu 
8 ülkenin toplam milli hasılası bir trilyon 
doları geçiyor. Ancak kendi aramızdaki ti-
caret hacmimiz gerçek potansiyelinin çok 
altında seyrediyor. Onun için liderler zir-
vesinde dedik ki, önümüzdeki engelleri or-
tadan kaldıralım; ekonomik işbirliğimizi, 
ticaret hacmimizi potansiyelimize yakışan 
bir seviyeye çıkaralım. Bunun için işe, dış 
politika parametrelerimizi güncelleyerek 
başlayalım. 

Sermayeyi, yerli-yabancı diye ayırmaya-
lım, bu küreselleşen dünyanın gerçekle-

rine aykırı olur. Artık, küresel sermaye 
tabirini kullanalım. Mevzuatımızı da bu 
yeni tanıma göre yenileyelim. Bırakalım 
serbestlik olsun, dedik. Fikir, inanç ve 
teşebbüs hürriyetini hayata geçirelim. 
Müteşebbislerimizin önüne engeller çı-
karmak yerine, onların önünü açalım. 
Yoksa, mal, emek ve sermayenin dolaşımı 
bakımından, üretim biçimleri bakımından 
artık dünyanın düz kabul edildiği bir çağ-
da ayakta kalmamız zorlaşır. Küresel şir-
ketler furyasına karşı rekabet gücümüzü 
kaybederiz, dedik. Zirvede, bu istikamette 
önemli kararlar da aldık. 9 yıldır bir icra 
direktörü ve iki yardımcısıyla sekretarya 
hizmetlerini gören D-8’i, genel sekreterlik 
düzeyine çıkarma kararı aldık. Böylece, 
hem temsil kabiliyetini, hem itibarını, hem 
de etkinliğini artırmaya yönelik ilk önemli 
adımı atmış olduk. 

D-8 artık düşük bir profil izlemeyecek. 
Kurumsallaşmasını tamamlayarak daha 
aktif bir uluslararası teşkilata dönüşmüş 
olacak. Ülkelerimizin refah ve kalkınma-
sına hizmet eden bir bölgesel işbirliği teş-
kilatı olarak küresel barış ve istikrara da 
katkıda bulunan önemli bir aktör haline 
gelecek. Zira D-8 içinde Türkiye’nin varlığı 
özel bir anlam taşıyor. AB ile katılım mü-
zakerelerine başlayan, demokratik dün-
yanın değerlerini savunan, Medeniyetler 
İttifakı girişiminin başını çeken Türkiye, 
bir anlamda gelişmekte olan ülkelerin 
küresel sistemle de bağlantı köprüsünü 
oluşturuyor. OECD ve ECO gibi örgütler-
deki kurucu üyeliğimiz de, bu rolümüzü 
pekiştiriyor, Türkiye’yi bölgesel ve küresel 
sistemlerin ortak paydası haline getiriyor. 
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Bölgesel içe kapanmalar, izolasyoncu si-
yasetler ya da üçüncü taraflara karşı böl-
gesel yapılanmaları, başından beri yanlış 
bulduk. Bu yaklaşımlarımızın ve üyesi 
olduğumuz teşkilatlardaki yapıcı rolümü-
zün kabul görmesinden, paylaşılmasında 
da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. D-8 
Zirvesinde ülkelerimizin geleceği için eko-
nomik ve ticari değeri büyük öneme sahip 
“Tercihli Ticaret anlaşması” ile “Gümrük 
Alanında İdari Yardımlaşma İşbirliği 
Anlaşmaları”nı imzaladık. 

Değerli arkadaşlar…

Geçen hafta hem AB zirvesinde hem D-8 
Zirvesinde Türkiye’nin imkan ve kaynak-
larını anlattık. Bu hafta sonu ise Kuzey 
Afrika’da, Mısır ve Cezayir’de olacağız. 
Şarm el Şeyh’te dünya ekonomi forumu 
toplantısına katılacağız, ardından da 
Cezayir’e uzun yıllardan sonra başbakan 
düzeyinde ilk resmi ziyaretimizi gerçek-
leştireceğiz. Cezayir’de son yıllarda önemli 
bir ekonomik potansiyel ortaya çıkmaya 
başladı. Bu durum, ikili ticaret hacmimizi 
geliştirmek için iki tarafa da önemli im-
kanlar sunuyor. 

Ziyaretimiz, yeni bir pazar olarak şimdi-
den ilgi çekmeye başlayan Cezayir’de özel 
sektörümüzün önünü açacak, karşılıklı 
ilişkilerimizi, inanıyorum ki, daha sağlam 
bir zemine taşıyacaktır. Ondan sonra da 
gelecek hafta Almanya’da olacağız. Orada 
Türk-Alman Ticaret Odası’nın toplantısı-
na katılacağız. Almanya Şansölyesi Sayın 
Merkel’le de bir araya gelerek ortak mese-
lelerimizi ele alma fırsatı bulacağız. 

Değerli arkadaşlarım…

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, geçti-
ğimiz hafta başından itibaren piyasalarda 
bir hareketlilik söz konusu. Döviz kurunda 
ve faizlerde kısmi artış, borsa endeksinde 
de bir miktar düşüş olduğunu görüyoruz. 
Başta Merkez Bankası ve Hazinemiz olmak 
üzere ilgili tüm kurumlarımız bu hareket-
liliği çok yakından ve büyük bir soğukkan-
lılıkla izliyorlar. Gereken yerde, gerektiği 
zaman da adımlarını atıyorlar. 

Bakınız, burada öncelikle bir konuya dik-
katinizi çekmek istiyorum. Piyasalardaki 
bu kısmi hareketlilik, açıkçası akla karayı 
da çok net olarak görmemizi sağlıyor. Bazı 
odaklar tarafından hayret edilecek derece-
de bir panik havası, bir kriz havası estiril-
mek, ortalığın bulandırılmak istendiğini 
görüyoruz. Şunu artık herkesin görmesi, 
bilmesi, anlaması gerekiyor: Türkiye’de 
dalgalı kur rejimi hakimdir. Dalgalı kur 
rejiminde de bu tür hareketlilikler, inişler 
çıkışlar, gel-gitler tamamen doğaldır. 

Biz bunu üç buçuk yıldır her fırsatta 
vurguluyoruz. Kurla ilgili hiçbir hedefi-
mizin olmadığını, kurun tamamen ser-
best piyasada belirlendiğini, bizim, aşırı 
oynamalar dışında kura müdahalemizin 
olmayacağını üstüne basa basa söylüyo-
ruz. Ama buna rağmen bakıyorsunuz, en 
küçük bir hareketlilikte, çıkıyorlar, deva-
lüasyon oldu, kriz geliyor, felaket kapıda 
gibi ortalığı velveleye veren açıklamalarda 
bulunuyorlar. Dalgalı kur rejiminde deva-
lüasyondan bahsetmek, kusura bakmayın, 
en hafif tabiriyle cehalettir. Yok eğer bu 
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cehaletten kaynaklanmıyorsa, o zaman bu-
lanık suda balık avlama hevesinde olanlar 
var demektir. Benim servetim artsın da, 
Türkiye ekonomisi nereye giderse gitsin; 
benim oylarım artsın da, bunun millete 
faturası ne olursa olsun anlayışıdır bu… 
Biz bu anlayışı da, bu tavrı da, bu siyasi 
yaklaşımı da geçmişte defalarca gördük, 
yaşadık. Hiç kusura bakmasınlar, biz buna 
izin vermeyiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Piyasalardaki hareketliliği öyle tek bir ne-
dene bağlamak, tek bir saikle açıklamak 
mümkün değil. Uluslararası piyasalara 
baktığınız zaman, zaten aşağı yukarı bü-
tün ekonomilerde bizdeki gibi bir hare-
ketliliğin az ya da çok yaşandığını görü-
yorsunuz. 10 Mayıs 2006 Çarşamba günü 
ABD Merkez Bankası faiz oranını 25 baz 
puan artırarak yüzde 5’e çıkardı. Bununla 
birlikte, hem Avrupa Merkez Bankası’nın, 
hem de Japonya Merkez Bankası’nın faiz 
artırma beklentileri güçlenmiş durumda. 
Yine petrol fiyatlarının, altın ve diğer 
emtia fiyatlarının rekor seviyede arttığını 
görüyorsunuz. 

Bu ve benzeri gelişmeler, bütün ülke 
ekonomilerini çok tabii olarak etkilemiş 
durumda; dünyanın bütün ekonomilerin-
de az çok belirsizliğe yol açmış durumda. 
Bakın, Türk Lirası, dolar karşısında 10 
Mayıs’a göre yüzde 7 oranında değer kay-
bederken Brezilya Reali de aynı dönemde 
yaklaşık yüzde 5 oranında değer kaybet-
miştir. Yine ikincil piyasada, uluslararası 
piyasada işlem gören 10 yıl vadeli tahville-

rin spreadleri 10 Mayıs’a göre Türkiye’de 
38 baz puan, Brezilya’da 42 baz puan art-
mıştır. Borsalara bakıyorsunuz, hepsinde 
paralel hareketlilik var. 

Şimdi eğer bunları görmezseniz, bunları 
dikkate almazsanız, Türkiye’yi değerlen-
dirirken bu kıyaslamaları yapmazsanız, 
hiçbir sonuca varamazsınız, mevcut duru-
mu da hiçbir şekilde izah edemezsiniz. İç 
gelişmeler de bu hareketlilikte bir miktar 
etkili olmuştur. Nedir? Enflasyon Nisan 
ayında nispeten yüksek çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım…

Bu enflasyonun nerelerden geldiğini, 3.5 
yılda hangi seviyeden hangi seviyeye in-
diğini hepimiz çok iyi biliyoruz. 2002 yılı 
Ekim ayında 12 aylık TÜFE, yüzde 33.45 
idi. 2005 yılını biz, hedefimiz yüzde 8 
olmasına rağmen yüzde 7.72 ile kapattık. 
Bakın şu örneklere özellikle dikkatinizi 
çekmek istiyorum: 2001 yılı Mart ayı, 
aylık TÜFE artışı yüzde 6.07; 2001 yılı 
Nisan ayı, aylık TÜFE artışı yüzde 10.33; 
2002 yılı Eylül ayı, aylık TÜFE artışı yüzde 
6.07 olmuştur. Oysa 3 Kasım’dan itibaren 
bakıyorsunuz, sadece bir kere yüzde 3’ün 
üzerine çıkmış. O da 2003 yılının Mart 
ayında. Onun dışında bakıyorsunuz yüzde 
2, yüzde 1, yüzde sıfır, hatta uzun yıllardan 
sonra ilk defa birkaç kez negatif. Şimdi 
sadece Nisan ayında, petrol fiyatlarındaki 
artıştan, uluslararası piyasalardaki diğer 
ürün artışlarından kaynaklanan küçük bir 
yükselişe bakıp da, tüm bu 3.5 yılı ıskalar-
sanız, yanlış yaparsınız. 
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Bizim enflasyonla mücadeledeki karar-
lılığımız şüphe götürmeyecek derecede 
açıktır, nettir. Yüzde 30’lardan tek haneli 
oranlara çektiğimiz enflasyonun yüksel-
mesine, Türkiye’nin geçmişteki acıları 
yeniden yaşamasına, acı tecrübelerin tek-
rar etmesine asla izin vermeyiz. Bir kere 
enflasyonda orta vadeli görünüm, bizim 
yılbaşında açıkladığımız hedef lerlerle 
tamamen uyumludur. Merkez Bankası da 
açıkladı: Nisan ayı fiyat artışında mevsim-
sel ve bazı geçici faktörler etkili olmuştur. 
Enflasyon trendinde düşme eğilimi devam 
etmektedir. Nitekim orta ve uzun dönemli 
enflasyon bekleyişleri de bu son gelişme-
lerden fazla etkilenmemiştir. 

Bu noktada şu hususların altını da bir 
kez daha çizmek isterim: Hükümetimi-
zin, ekonomi yönetimimizin ve Merkez 
Bankası’nın temel önceliği, enf lasyon 
hedefine ulaşmak ve fiyat istikrarını sağ-
lamaktır. Enflasyon ile mücadelede elde 
ettiğimiz kazanımlardan en küçük bir ta-
viz dahi vermeyeceğimizden herkes emin 
olmalıdır… Şimdi bir de bakıyorsunuz, 
birileri bir cari açık türküsü tutturmuş 
gidiyor. 3.5 yıldır her alanda elde edilen 
başarıları elinin tersiyle itiyor, güzel geliş-
meleri inatla, ısrarla görmezden geliyor, 
Türkiye’nin nasıl bir uluslararası güç olma 
yolunda ilerlediğini hissetmiyor, hissede-
miyor; varsa yoksa cari açık. 

Değerli arkadaşlarım…

Son aylarda 2006 yılı cari açık tahminle-
rinde yukarı yönde revizyonlar yapılıyor. 
Neden? Çünkü petrol fiyatlarında tarihi 

düzeyde bir artış söz konusu. Yine turizm-
de beklentiler bir miktar aşağı çekilmiş 
durumda. Ancak, aynı zamanda 2006 yılı 
için sermaye girişleri ile ilgili beklentiler 
de revize edilmiş durumda. 

Bu ülkede 50 küsur yıldır, doğrudan 
uluslararası yatırımlar 1 milyar doları 
aşmamış. Bakınız bizim dönemimizde 
ne olmuş: 2003 yılında 1.7 milyar dolar. 
2004 yılında 2.8 milyar dolar. Ve 2005 
yılında tam 9.7 milyar dolar. Nereden 
nereye. 2006 yılında, bu 9.7 milyar dolar 
seviyesinin oldukça üzerine çıkacağımız 
da bugün artık net olarak görülüyor. Uzun 
vadeli kredi girişlerine bakın: Bu yılın sa-
dece ilk üç ayında bankacılık dışı kesimin 
Türkiye’ye getirdiği uzun vadeli kredi 8.8 
milyar dolar. Bankacılık kesiminin getir-
diği uzun vadeli kredi 1 milyar dolar. Yani 
toplam 9.8 milyar dolarlık uzun vadeli net 
kredi girişi var. 

Bunları göreceksiniz; yorum yaparken 
bunlara dikkat edeceksiniz.  Bunlar 
Türkiye’nin bugüne kadar hiç görmediği 
oranlar. Bunları görmeden, bunları oku-
madan cari açık diye tutturursanız, kusura 
bakmayın, buradan hiçbir yere varamazsı-
nız. 

Bir başka konu, Sosyal Güvenlik Yasası. 
Biliyorsunuz yasa Sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından iade edildi. Biz bu karara da 
saygı duyarız. Gerekçeleri inceleriz. Sonra 
da ne gerekiyorsa onu yaparız. Ancak şu-
raya da dikkatinizi çekmek istiyorum: Bi-
zim Sosyal Güvenlik yasası konusundaki 
kararlılığımız nettir. Bu yasa, Türkiye’nin 
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geleceğini ilgilenirden, gelecek nesilleri 
yakından ilgilendiren, Türkiye’nin refahı-
nı, kalkınmasını, ilerlemesini doğrudan 
ilgilendiren, devrim niteliğinde bir yasa-
dır. Uzun süre üzerinde çalıştık. İlgili tüm 
taraflarla istişare ettik. Meclis’te komis-
yonlarımız üzerinde dikkatle çalıştılar. Bu 
yasa zaten on yıllar boyunca geciktirilerek 
Türkiye’ye hem vakit kaybettirilmiş, hem 
de ekonominin dengeleri sarsılmıştır. Biz 
bu yanlışta ısrar edemeyiz. Gelecek nesil-
leri doğrudan ilgilendiren böyle hayati bir 
konuda daha fazla vakit kaybına asla ta-
hammülümüz yok. Belirttiğim gibi gerekli 
incelemeler yapılacak ve yasa en kısa za-
manda yeniden Sayın Cumhurbaşkanı’na 
gönderilecektir. 

Değerli arkadaşlarım…

Ekonomide 3.5 yıldır geldiğimiz seviye, 
sabırla, kararlılıkla, cesaretle, güvenle, 
istikrarla elde edilmiş bir seviyedir. Mille-
tin güveni, milletin duası, milletin desteği 
Türkiye’yi bugünlere taşımıştır. Bizim 
gereksiz tartışmalarla, zamansız tartışma-
larla vakit kaybetmeye ve bu millete bedel 
ödetmeye hiç niyetimiz yok. Herkes, ağzın-
dan çıkan sözün nereye varacağını bilecek. 
Herkes sorumluluğunu bilecek. Buna göre 
konuşacak, buna göre davranacak. Ortalık 
bulansın da, gerisi ne olursa olsun; benim 
servetim artsın, benim oyum artsın, ben 
buradan siyasi rant sağlayım da, ekonomi-
nin dengeleri bozulursa bozulsun… Bunu 
bu millet affetmez, nitekim affetmemiştir. 

Bizi geçmişteki hükümetlerle kıyaslayan-
lar, açık söylüyorum yanlış yaparlar. Biz 

popülizme, gevşemeye, rehavete 3.5 yıl 
boyunca asla prim vermedik. Hayali se-
naryolar üretip, bu ham hayallerin ardına 
da takılıp gitmedik. Bizim gündemimizde 
ne seçim var, ne popülizm var, ne de bi-
zim lügatimizde seçim ekonomisi diye bir 
kavram var. İşte 28 Mart seçimlerinde gör-
dünüz. O zaman da çok söyleyenler oldu. 
Bunlar kesenin ağzını açacaklar, bunlar 
popülizm yapacaklar, seçim ekonomisi 
uygulayacaklar diyenler oldu. Gidin bakın 
o zamanki ekonomik göstergelere, en ufak 
bir sapma dahi olmamıştır. 

Biz ekonomide tarihi başarılar, tarihi re-
korlar elde ettik. Bizim milletimiz adına 
en çok övüneceğimiz alanlar, ekonomide 
elde ettiğimiz bu kazanımlar. Şimdi bu 
kazanımlardan geri dönüp, bu dengeleri 
bozmamız asla söz konusu olamaz. Biz, 
makroekonomik dengelerde bozulmaya 
yol açacak en ufak bir girişime bile asla 
izin vermedik, vermeyeceğiz. 

Uygulamakta olduğumuz programda en 
ufak bir sapmaya izin vermedik, bundan 
sonra da hiçbir şart altında izin vermeyiz. 
Bütçe disiplini, enflasyonu düşürme ve 
fiyat istikrarına odaklanmış para politi-
kası ile dalgalı kur rejiminin oluşturduğu 
programımızın uygulanmasına kararlı-
lıkla devam edeceğiz. Onun için herkes 
rahat olsun. Endişeye asla mahal yoktur. 
Ben burada sözlerime son veriyor, sizleri, 
sizlerin şahsında bütün milletimi saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sevgili gençler… Sizleri muhabbetle selam-
lıyorum. 

Siz gençler, Türkiye’nin geleceğini temsil 
ediyorsunuz. Sizler, Cumhuriyetimizin, 
istiklalimizin emanet edildiği gençlersiniz. 
İstiklalimize sahip çıkarak, istikbalimize 
de sahip çıkmış olacaksınız. Siz, bütün 

emanetlere sadakatle sahip çıkacak olan 
bugünümüz ve yarınlarımızsınız. Türk 
gençliğine armağan edilen Cumhuriyeti-
mizin 83’üncü yılında, 19 Mayıs Gençlik 
bayramına bir gün kala sizlere hitap etmek 
büyük mutluluk duyuyorum. Bu mutlulu-
ğu büyütmek, bu heyecanı artırmak için 
burada, sizlerleyim. 

AK Parti Gençlik Kolları 
5. Gençlik Şöleni

Antalya | 18 Mayıs 2006 
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Evet, yarın 19 Mayıs. 19 Mayıs günü, ta-
rihimiz için, milletimiz için, ülkemiz için 
bir dönüm noktasıdır. 19 Mayıs, bu toprak-
ların, bu ülkenin ancak istiklal ile vatan 
olabileceğinin şuuruna sahip olmaktır. Bu 
gün bu vatan şuurunun, millet şuurunun 
zirveye çıkması gereken bir dönemden ge-
çiyoruz. Türkiye’nin çocukları ve gençleri 
yarının Türkiye’sini inşa etmek için her 
zamankinden daha azimli ve daha gayretli 
olmak durumundadır. Zira Türkiye, prob-
lemlerini büyük ölçüde geride bırakmıştır. 

Türkiye imkanlarını ve kaynaklarını her 
geçen gün biraz daha zenginleştirmek-
tedir. Yapılan her şey çocuklarımız için, 
gençlerimiz için, geleceğimiz içindir. Ülke 
aidiyetimiz her şeyden önemlidir. Millet 
olma bilincimizi güçlendirmek her şeyden 
önemlidir. Dünya ile rekabet edebilmek 
için gücümüzü, enerjimizi toplamak her 
şeyden önemlidir. Cumhuriyetin gençlere 
emanet edilmesinin anlamı, 19 Mayıs’ın 
bayram olmasının anlamı budur. 

Sevgili gençler… 

Bugün bizlerin özellikle de gençlerin üze-
rinde en çok düşünmesi gereken soru, 
vatanın ne olduğu sorusudur. Bu ülkenin 
dağlarından kaynayan sulardan içtik, 
içiyoruz. Bu ülke, Türkiye’dir. Bu toprak-
larda yetişen değerlerle ayakta durduk, 
duracağız. Hepimizin bu ülkeye sevdalan-
malıyız. Hepimizin bu topraklara borcu 
var. Hepimizin ebedi sorumlulukları var. 
Unutmayalım ve aklımızdan çıkarmaya-
lım. Türkiye Cumhuriyeti yüksek şuura 
sahip gençlerin sayesinde bu günlere geldi. 

Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde şehit olan-
ların ve bize mukaddes toprakları vatan 
kılanların büyük çoğunluğu gençlerden 
oluşuyordu. 

Cumhuriyetimiz, ülkeler tarihi göz önü-
ne alındığında çok gençtir. Biliyorsunuz, 
ülkemizin nüfusu da büyük oranda genç-
lerden oluşmaktadır. Türkiye’nin sahip 
olduğu bu muazzam potansiyel ne yazık ki 
geçmişte yeterince değerlendirilememiş-
tir. Ne genç bir Cumhuriyet olmamızın, ne 
de genç bir nüfusa sahip olmamızın değeri 
layıkıyla anlaşılmamıştır. 

Çok temel sorunlarımızın kaynağında 
nüfusumuzun genç olması vardır. Ancak 
bilmeliyiz ki, aynı zamanda en büyük beşeri 
kaynağımız, sermayemiz, iş gücümüz de bu 
gençliktir. Ne yazık ki, gelecek ideali olma-
yan, yüreğindeki gençlik ateşi sönmüş bazı 
siyasetçiler bu ülkeye uzun yıllar kaybet-
tirdiler. Bizim nesillerimizin gençliği çok 
ağır ülke meseleleri içinde geçti. Gençliğin 
enerjisi çoğunlukla istismar edildi. Gençlik 
kolayca alevlenen, kolayca istismar edilen, 
kolayca duygularıyla oynanan bir kitle ola-
rak görüldü. Kamplaşmalar, kutuplaşmalar, 
ideolojik farklılıklar özellikle istismara açık 
zaaf alanları olarak kullanıldı. O günleri 
esefle, acıyla hatırlıyoruz. 

Ama şükürler olsun ki, artık buna izin 
vermeyecek bir Türk gençliği var. Farklılık-
larını zenginlik olarak gören, demokrasiyi 
içine sindiren, toprağıyla, değerleriyle barı-
şık bir gençliktir bu. Türkiye’nin dünyanın 
neresinde olduğunu bilen, dünyanın gidişi-
ni doğru okuyan, imkan ve kaynaklarımızı 



115

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-3

doğru analiz eden bir gençliğimiz var. Hiç-
bir ajan provokatör, hiçbir ihanet çetesi geç-
mişte olduğu gibi Türkiye’yi bir bütün ola-
rak kucaklayan, tarihine bir bütün olarak 
sahip çıkan bu gençliği istismar edemez. 

Sevgili gençler, AK Parti’nin aziz gençleri…

Gelecek sizin. Türkiye sizin. Kendi ge-
leceğinize sahip çıkmak için bugünkü 
Türkiye’yi çok iyi sahiplenmenizi istiyo-
rum. Lütfen, yüreklerinizdeki heyecanı, 
ülkenin kalkınması için harekete geçirin. 
Lütfen, geleceği düşünmeden, günlük 
meseleler içinde birikiminizi tüketmeyin. 
Lütfen, ülkemizin en büyük ihtiyacının 
adalet ve kalkınma olduğu unutmayın. 
Lütfen, sevgiyi büyütün, aşkı büyütün, ide-
allerinizi büyütün. İhtilafları değil, ittifak 
noktalarımızı güçlendirin. Bizim husume-
te, öfkeye vaktimiz yok. Biz, bu ülkenin, 
Türkiye’nin evlatlarıyız. 

AK Parti’nin tasavvuru, demokrasisi 
daha çok gelişmiş, milli geliri daha çok 
artmış, evrensel değerlerle daha çok 
bütünleşmiş bir Türkiye’dir. Merkezi yö-
netimden yerel yönetimlerimize kadar 
bütün gayretimiz, geçmişin yanlışlarına 
düşmeden emin adımlarla yürüyüşünü 
sürdüren bir Türkiye’dir. Biliyorum ki, 
sizlerin kanı daha hızlı deveran ediyor. 
Biliyorum ki, sizin yürekleriniz daha 
ateşli, ama lütfen duygularımıza yenil-
meyelim. Bütün memleket meselelerini 
bilimin ışığında, aklın kılavuzluğunda 
analiz edelim ve bilgimizi, tecrübemizi 
ülkemize kazandıralım. 

Sevgili gençler… 

İnsan haklarına, demokrasiye, adalete, ahla-
ka ve refaha dayanan bir ülkenin arzusunu 
taşıyoruz. Bu alanlarda sıkıntılarımız olduğu 
doğru. Ancak, birlik ve beraberlik içerisinde 
bunları da aşacağımıza kesinlikle inanıyo-
rum. Biliyoruz ki, hayali kurulan her şey, bir 
gün gerçek olacağı için hayali kurulmuştur. 
Bu ülkeden şikayet eden gençlerimizin var-
lığı yüreğimizi yaralıyor. Öyle bir Türkiye 
hedeflemeliyiz ki, hiç kimse kendi ülkesin-
den şikayetçi olmasın. Bu anlamda bizlere ve 
sizlere çok büyük vazifeler düşüyor. 

Sizlerin önünü açmak, sizlerin daha iyi 
eğitimli, daha ahlaklı, ülkesini daha çok se-
ven insanlar olmanız için gereken her şeyi 
yapmak bizim vazifemizdir. Sizin vazifeniz 
ise, önünüze engeller çıksa bile, yılmadan 
Türkiye için çalışmaktır. 

Bakın, bugün gençlerimiz “kendini kurtar-
mak” söylemi üzerinden sınavlara, hayata 
hazırlanıyor. Oysa kurtuluşumuz tek tek 
değil, ancak hep birlikte olabilecektir. Sa-
dece kendimizi kurtarmak değil, annemizi, 
komşumuzu, şehrimizi kurtarmak da bizim 
görevimizdir. Bu toprakların değerlerini 
sahiplenmeli, ancak bu değerleri bilerek, 
anlayarak, yaşayarak güçlü bir Türkiye, ada-
letli ve huzurlu bir Türkiye kurabileceğimizi 
idrak etmeliyiz. Biz ülkemize hizmet aşkını 
sizden alıyoruz. Bunun için gece gündüz 
demeden şehir şehir, ülke ülke dolaşıyoruz. 
Yüreklerimizdeki heyecan katlanarak büyü-
yecek ve Türkiye gelecekte çok daha aydınlık 
günler yaşayacaktır. Bu inançla sözlerime 
son veriyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, değerli konuklar… 
Sizleri konuşmamın başında saygıyla se-
lamlıyorum. 

Yaşadığımız o menfur hadisenin üzerin-
den bir hafta geçti. Bu süreçte olay büyük 
ölçüde aydınlatıldı, saldırganın bağlantıla-
rı ortaya çıkartıldı ve adalete teslim edildi. 
Meseleyi bu gelişmeler ışığında bir kez daha 
değerlendirmekte yarar görüyorum. Zira 

artık hiç bir şüpheye mahal bırakmayacak 
şekilde ortadadır ki, bu saldırı, Türkiye’nin 
mutluluğunu gölgelemeye, huzurunu sabo-
te etmeye yönelik kanlı bir komplodur. Bu 
yönüyle de olay bütün boyutlarıyla, bütün 
detaylarıyla hükümetimizin takibindedir. 
Hiçbir karanlık nokta kalmayıncaya kadar 
dikkatimizi, takibimizi muhafaza edeceği-
mizden herkesin emin olmasını istiyorum. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 24 Mayıs 2006 
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Değerli arkadaşlar…

Bizler kendimizi Türkiye’nin kaderiyle bü-
tünleştirmiş bir hizmet kadrosuyuz. Yega-
ne önceliğimiz Türkiye’dir. Hükümetimi-
zin kurulduğu günden bu yana en önemli 
vurgumuz Türkiye’nin birlik ve beraberliği 
olmuştur. Bundan sonra da siyasetimizin 
özü ve amacı Türkiye olacaktır. 

Bütün gayemiz, 73 milyon vatandaşımızın 
huzurudur, mutluluğudur. Bütün çabamız 
Türkiye’nin adaletle kalkınmasıdır. Tür-
kiye uzun yıllar boyunca ertelenen siyasi 
ve ekonomik istikrarı bu dönemde yaka-
lamıştır. Bu güven ve istikrar ortamını 
bozacak tehditlere karşı bütün Türkiye’nin 
uyanık olması şarttır. Bizler bütün dikkati-
mizle Türkiye’nin rotasında ilerlemesi için 
çaba sarf ediyoruz ve attığımız her adımı 
bütün vatandaşlarımız için atıyoruz. 

AK Parti’nin siyaset literatüründe “öteki” 
diye bir ayrım, “öteki” diye bir kavram ol-
mamıştır, olmayacaktır. Her kim, milletin 
birlik ve beraberliğini psikolojik duvarlarla 
bölmek, milleti farklı kutuplara çekmek 
istiyorsa onunla yollarımız ta baştan ayrıl-
mıştır. Biz istikametimizi muhafaza ettikçe, 
Türkiye’nin istikameti ile kendi istikameti-
mizi bir tuttukça, açık fikirlerle yüreğimizi, 
emeğimizi ortaya koydukça, milletle kalbi 
bağlarımızı zayıflatacak bütün çabalar boşa 
çıkacaktır. Çünkü biz, Türkiye’yi, halkımızı, 
bir bütün olarak kucaklıyoruz. 

Hiçbir gerilimin tarafı değiliz, hiçbir ge-
rilimin tarafı olmayacağız. Türkiye’nin 
bütünlüğünden gözümüzü ayırmıyoruz, 

ayırmayacağız. Biz, sadece bize oy veren-
lerin değil, bütün vatandaşlarımızın, 73 
milyonun hükümeti olarak herkesin huzur 
ve güvenliği için çalışacağız. Türkiye’yi 
yolundan çevirmek isteyenler ülkemizin 
kalkınma yürüyüşünü durduramayacak-
tır. Her konuda uzlaşı arayışı içinde olduk, 
aklın yolunu takip ettik. Bundan sonra da 
yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. 

Herkesten beklentimiz de bu konuda 
azami hassasiyet göstermesidir. Cumhuri-
yetimizin değerlerine, kazanımlarına; de-
mokrasimizin ilkelerine, adalete ve huku-
ka, milletimizin birliğine ve beraberliğine 
yürekten bağlı olduğumuz gibi herkesten 
de bunu bekliyoruz. Türkiye’nin kamplaş-
macı, kutuplaşmacı, ayrıştırıcı, bölücü, 
nifak siyasetinden neler çektiğini, neler 
kaybettiğini çok iyi biliyoruz. Acı tecrübe-
lerden geçen halkımız da çok iyi biliyor. 

Bugün ekonomik ve siyasi istikrarıyla 
Türkiye, Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda 
tarihi bir fırsat sürecini yaşıyor. Türkiye, 
bu tarihi fırsatı heba etmeyecektir. Büyük 
bir özveriyle yakaladığımız siyasi ve eko-
nomik istikrarın bozulmasının Türkiye’ye 
maliyetini herkesin hesap etmesini istiyo-
ruz. Aksi bir ihtimalin sadece hükümeti 
değil 73 milyonun tamamını etkileyeceği-
ni her akıl sahibi takdir edecektir. 

Değerli arkadaşlar…

Biz soğukkanlılıkla, aklı selimle Türkiye’nin 
büyük idealleri için çaba sarf ediyoruz. 73 
milyonun huzur, istikrar ve güvenliği için 
çalışmaya, gayret göstermeye kararlıyız. 
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Kısır polemiklerin, akıl süzgecinden geç-
memiş ayaküstü yorumların, ortamı geren 
yaralayıcı suçlamaların, sen- ben çekişme-
lerinin bu ülkeye geçmişte hiçbir yararı 
olmadığı gibi bugün de yarın da bir yararı 
olmayacaktır. 

Toplumun arasına nifak tohumları eken-
ler, tetikçilerle, çetelerle, karanlık hücre-
lerle, provokasyonlarla milletimizi birbiri-
ne düşürmeye muktedir olamayacaklardır. 
Kanlı komplonun arkasından bir ihanet 
çetesi çıktı. Şimdi daha iyi görülmüştür 
ki, bu çetenin hedefi Türkiye’de istikrar-
dır, huzurdur, gelişmedir, kalkınmadır. 
Bu saldırı ülkemizde gittikçe güçlenen 
demokratik süreci hedef almıştır. Terörle, 
şiddetle karanlık emeller peşinde koşanlar 
bir kez daha karanlık yüzleriyle gösterdi-
ler ki; provokatörlerin birer maşa olarak 
kullandıkları tetikçiler, her zaman toplu-
mun ortak aklını, toplumun vicdanını he-
def alıyorlar. Ama bu kez, failler meçhule 
karışamamış, bağlantılarıyla birlikte ele 
geçirilmişlerdir. 

İnanıyorum ki, düğümler bir bir çözülü-
yor, çözülecektir. Bu gelişme karşısında 
millet olarak üzüntümüzü artıran husus-
lardan biri de, bazı siyasi aktörlerin, bu 
provokasyonlar karşısında durumdan 
vazife çıkarmaları ve hezeyanla, siyasetin 
meşru dilini terk ederek provokatif, ayrış-
tırıcı bir kriz diline dört elle sarılmalarıdır. 
Ne yazık ki, bugün hala katilin gerçek yü-
züyle yüzleşmekten kaçanların olduğunu 
görüyoruz. Bu, akla zarar, aceleci, endişe 
verici reaksiyonlar yanlış olmuştur. Zira 
böyle durumlarda, demokrasiye, siyasete 

her zamankinden daha fazla sahip çıkıl-
ması beklenir. 

Bu hassasiyeti öncelikle gözetmesi ge-
rekenler siyasi aktörlerdir. Zira siyaset, 
çözümün kendisidir. Nitekim bazı siyasi 
aktörler de bu basireti elden bırakmadan 
bu süreçte sağduyunun, aklı selimin sesini 
yükseltmişlerdir. Onlara hassaten ülkem 
adına teşekkür ediyorum. 

Millet nezdinde siyaset yapmak isteyenler, 
şunu bilmelidirler ki, karanlık odakların, 
çetelerin provokatif diliyle konuşmak 
kimseye, ama kimseye bir şey kazandır-
maz. Nitekim, ayaküstü beyanların, aceleci 
yorumların sahipleri şimdiden mahcup 
olmuşlardır. Buna karşı biz, siyaseti ve 
siyasetin dilini özenle muhafaza edeceğiz. 
Türkiye’nin gerilime değil dayanışmaya 
ihtiyacı var. Bu ülkenin kaderini aydınlık-
tan kaçan, karanlıktan medet uman kriz 
tacirlerine teslim etmeyeceğiz. Demok-
rasi mücadelemizi, hukuk mücadelemizi 
kararlılıkta sürdüreceğiz. Demokrasi ve 
hukuk mücadelemizde bir tek geri adım 
atmayacağız. 

Bu ülkede birileri toplumu kategorize et-
meden, milletin bir kısmını çekmecelere 
koymadan, toplumun bir kısmını öteki-
leştirmeden akıl yürütemiyor, analiz ve 
yorum yapamıyor olabilir. Onların akılları 
kendilerine diyoruz. Biz bütün milletimize 
aynı gözle bakıyoruz. Herkesin sevinci se-
vincimizdir, herkesin acısı acımızdır. Zira 
biz, reflekslerle değil, akılla siyaset yapıyo-
ruz. Bunun için Cumhuriyetimizin kaza-
nımlarını, demokrasimizin kazanımlarıyla 
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birlikte geliştirmeye, hukuk devletimizi 
sağlam temeller üzerinden yükseltmeye 
çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlar…

Bakınız, Türkiye’de ilk kez huzuru ve istik-
rarı hedef alan bir çete, suçüstü yakalan-
mış ve deşifre edilmiştir. Failler bağlantıla-
rıyla birlikte ele geçirilerek adalete teslim 
edilmektedirler. Biz güvenlik güçlerimize 
de yargımıza da güveniyoruz. Bizim için 
hukuk ve adalet geleceğe dönük bir ta-
ahhüt, bir dilek ve temenni değil, bugün, 
hemen şimdi görülmesi, hissedilmesi gere-
ken bir temel ihtiyaçtır. 

Her vatandaşım emin olsun ki, hukuk ve 
adalet tecelli edecektir. Danıştay’daki al-
çak silahlı saldırı açık bir provokasyondur. 
Toplumun huzuruna, güven ve istikrara 
kast edilmiştir. Sağduyu, aklı selim, meta-
net ve vakar böyle kritik dönemlerde test 
ediliyor. Benzer senaryoları defalarca ya-
şamış olan vatandaşlarımız nelerin niçin 
yapıldığını çok iyi biliyor. Vatandaşımız 
şunu da biliyor. Bu tür hain saldırılardan, 
bu tür provokatif eylemlerden en fazla ra-
hatsız olacak kurum hükümettir, yönetim-
dir. İstikrarın bozulmasını isteyecek bir 
hükümet olabileceğine hangi akıl sahibi 
inanabilir? 

Biz hükümet ve Parti olarak bütün boyut-
larıyla bu işin üzerindeyiz. Gerginlik olma-
ması için azami gayret sarf ediyoruz. Hain 
eylemin bütün bağlantılarıyla çözülmesi 
için bütün birimlerimizle çaba sarf edi-
yoruz. Ama bu süreçte en çok aklı selimi 

önemsiyoruz. Herkesi de aklı selime davet 
ediyoruz. Kimse yarın pişman olacağı, 
mahcup olacağı ifadelerde bulunmasın. 
Hepimiz sağduyunun sesini yükseltmek 
zorundayız. Kimse, ama kimse bedbinliğe, 
karamsarlığa, umutsuzluğa prim verme-
sin. Serinkanlılık, metanet, aklı selim en 
çok böyle zamanlarda ortaya çıkmalıdır. 

Millet olarak vakur bir duruş sergilersek 
provokatörlerin emellerini boşa çıkarırız. 
Lütfen Türkiye’nin aydınlık geleceğini 
her şeyden üstün tutalım. Kısır parti ve 
siyaset tartışmalarında kaybolmayalım. 
Türkiye’de demokrasi zayıf larsa iktidar 
olalım, muhalefet olalım hepimiz zemin 
kaybederiz. Yani, demokrasi zayıf larsa 
Türkiye kaybeder. Bir ülkenin güvenliği 
sadece güvenlik güçleriyle değil, demokra-
tik olgunlukla sağlanır. Hak ve özgürlükler 
ile, insan haklarının gelişmesiyle terörizm 
izole edilir ve halka ulaşması ancak böyle 
engellenebilir. Türkiye’de huzurun bo-
zulmasını, kargaşa çıkmasını Türkiye’nin 
enerjisini kendi içine harcamasını isteyen 
art niyetli odaklar bulunabilir. 1980’li 
1990’lı yıllarda dünya yeniden yapılanır-
ken, bütün ülkeler mesafe alırken Türkiye 
iç gerilimler yüzünden tarihi fırsatları de-
ğerlendirememiştir. 

Bugün Türkiye güven ve istikrarı tesis 
ederken o kayıp yıllarını da telafi etmeye 
çalışıyor. Bu güven tablosunun bozulma-
ması için herkesin gayret göstermesi gere-
kir. Biz, 73 milyonluk bir ülkeyiz. Büyük 
bir milletiz, büyük bir devletiz. Huzuru, 
istikrarı tesis etmek bizim görevimizdir 
ve bizim bütün gayretimiz bunun içindir. 
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Cumhuriyetimizin niteliklerini korumak, 
demokratik rejimin selametini sağlamak 
millet olarak bu tür provokasyonlara karşı 
uyanık olmamıza bağlıdır. Son olay, bunun 
lüzumunu açıkça ortaya koymuştur. 

 Milletin dirlik ve düzenine kastedenler, 
sureti haktan görünen, milletin değerle-
rinin arkasına gizlenen çeteler karanlık 
hücrelerinden çıksalar da Türkiye’yi yo-
lundan çeviremeyeceklerdir. Türkiye, de-
mokrasiyle, adaletle, hukukla bu tertipleri, 
bu odakları bertaraf edecektir. Kimsenin 
tereddüdü, kuşkusu, kaygısı olmasın ki, 
Türk milletinin güvenliği için hukuk dışı 
çetelerle mücadelemiz kararlılıkla devam 
edecektir. 

Değerli arkadaşlarım…

Hepimiz daha dün gibi hatırlıyoruz: Tür-
kiye ekonomisi, 2000 ve 2001 yıllarında 
tarihinin en büyük krizini yaşadı. Ben, bu 
acı hatıranın ayrıntılarına girecek değilim. 
Ancak 3.5 yıl gibi oldukça kısa bir süre 
içinde, bir yandan bu krizlerin milleti-
mizde açtığı yarayı tedavi ederken, aynı 
zamanda, ekonomide köklü bir yapısal 
değişikliği de gerçekleştirmiş olduk. 

Bugün çok şükür, Türkiye ekonomisi çok 
daha güçlü, çok daha sağlam, çok daha 
sağlıklı bir temel üzerinde yoluna devam 
etmektedir. Ekonomide kırılganlık son 
derece azalmış, Türkiye ekonomisi iç ya da 
dış şoklara karşı son derece mukavemetli 
bir yapıya kavuşmuştur. Türkiye bu orta-
ma nasıl gelmiştir? Türkiye ekonomide 
bu atılımı nasıl gerçekleştirmiştir? Dün 

krizlerde umutları tükenmiş Türkiye, 
bugün nasıl olmuş da dünyanın yükselen 
ekonomileri, güçlü ekonomileri arasında 
yerini almıştır? 

Bakınız, bugünün en can alıcı, en kritik, en 
önemli sorusu budur. Bugünlerde ekono-
mide yaşanan hareketliliği isabetli şekilde 
analiz etmenin yolu da buradan geçmekte-
dir. Türkiye, siyasetiyle, dış politikasıyla, 
güvenliğiyle, demokratikleşme ve insan 
hakları alanındaki atılımlarıyla, Avrupa 
Birliği üyeliğine çok çok yaklaşmasıyla, 
hoş görü ortamıyla, uzlaşma ortamıyla, 
diyalog ortamıyla ekonomide bugünkü 
seviyeleri yakalayabilmiştir. 

Enflasyonun tek haneli oranlara düşme-
sini toplumsal huzur ortamından soyut-
layamazsınız. Faizlerdeki düşüş Avrupa 
Birliği’nden, 17 Aralık ve 3 Ekim’den 
bağımsız değildir. İhracattaki artış demok-
ratikleşmeden soyutlanamaz. Yatırımdaki, 
üretimdeki, doğrudan uluslar arası yatı-
rımlardaki artışı toplumun geleceğe iyim-
ser bakmasından, umut dolu olmasından 
ayrı değerlendiremezsiniz. 

Eğer bu üç buçuk yıllık dönemde, benim 
ülkemde istikrar sağlanmamış olsaydı, 
eğer piyasalar bu hükümete güven duyma-
saydı, eğer bizim politikalarımıza, kararlı-
lığımıza yönelik şüpheler olsaydı, açık söy-
lüyorum, Türkiye ekonomisi bu başarılara 
imza atamaz, bu tarihi rekorları elde ede-
mezdi. Ülkemizdeki huzur ortamı, güven 
ortamı, diyalog ortamı, demokratikleşme 
çabaları, her şeyin ötesinde güven orta-
mı, istikrar ortamı Türkiye’yi bugünlere 



121

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-3

taşımıştır. İşte bunu bilenler, bu gerçeğin 
farkında olanlar ve bu gerçekten rahatsız 
olanlar, istikrara zarar vererek ekonomiyi, 
ekonomiye karamsar bir yön çizerek is-
tikrarı hedef almaktadırlar. Biz bu oyuna 
hiçbir zaman gelmedik, gelmeyeceğiz de… 

Bakınız denklem çok basit: Ekonomiye 
saldırır istikrarı bozarsınız, ya da istikrara 
saldırır ekonomiyi bozarsınız. Oysa, bu 
ülkede yaşayan herkesin şunu çok iyi bil-
mesi gerekiyor: İstikrara bir zarar gelirse, 
güven ortamına bir zarar gelirse, ekonomi 
iyiye değil de, Allah vermesin, kötüye gi-
derse, bundan kaybedecek olan hükümet 
değildir. Bundan kaybedecek olan topye-
kun Türkiye’dir. 

Bir başka husus… Hepimiz biliyoruz, 
ekonomide en önemli unsurlardan biri, 
gelecekle ilgili beklentilerin iyi olmasıdır. 
Girişimi, yatırımı, üretimi, istihdamı des-
tekleyen budur. Geleceğe iyimser bakan, 
istikrarı, sürdürülebilirliği öngören bir 
ekonomik ortamda başarı kaçınılmazdır. 
Şimdi hiç kimse, bu ülkede moral bozma 
girişimi içinde olmasın. Hiç kimse, şu istik-
rara bir dokunayım da, biraz oy kazanayım 
hesabı yapmasın. Hiç kimse karamsarlık 
pompalayıp rant elde etmeye çalışmasın. 

Türkiye için o günler, açık söylüyorum, 
tamamen geçmişte kalmıştır. Çok şükür 
Türkiye ekonomisi üç buçuk yıllık dönem-
de birçok sınavlardan geçmiş, bu sınavları 
başarıyla atlatmıştır. Şimdi bakınız, piyasa-
larda son haftalarda bir hareketlilik görüyo-
ruz. Faizlerde olsun, döviz kurlarında olsun, 
borsada olsun, inişler çıkışlar yaşanıyor. 

Öncelikle şunu söylemek istiyorum: 
Bunlar işleyen bir piyasa ekonomisinde 
tamamen doğal hareketlerdir. Daha da 
önemlisi bunlar tüm dünyada, bütün ge-
lişmiş ya da gelişmekte olan ekonomilerde 
yaşanan hareketlilikler. Biliyorsunuz 10 
Mayıs’ta ABD Merkez Bankası yeni faiz 
oranlarını açıkladı ve faiz artırımına yö-
nelik sinyaller verdi. Bu tarihten itibaren 
de yine dünya genelinde bir hareketlilik 
yaşandı. 10 Mayıs tarihine göre ele aldığı-
nızda hareketlilik sadece Türkiye’de değil. 
Türkiye’de İMKB yüzde 14, 60 oranında 
değer yitirmişken, bakıyorsunuz Rusya’da 
borsa tam yüzde 19.11, Macaristan’da 
yüzde 13.8, Brezilya’da yüzde 13.51, Çek 
Cumhuriyeti’nde yüzde 10.27, Meksika’da 
12.38, Polonya’da 8.89 oranında değer kay-
betmiş. Yine aynı dönemde New York’un, 
Frankfurt’un, Tokyo’nun da değer kaybet-
tiğini görüyoruz. Aynı hareketlilik para bi-
rimlerinin değerlerinde de görülüyor, faiz 
oranlarında da görülüyor. 

Sadece Türkiye’de değil, birçok ülkede 
para birimleri değer kaybediyor, faizlerde 
kısmi artışlar oluyor. Yani hareketlilik 
Türkiye’ye has bir hareketlilik değil. Tüm 
gelişmekte olan ülkelerde, hatta gelişmiş 
ülkelerde Türkiye’dekinden az ya da çok 
aynı hareketliliği görüyoruz. Tüm ilgili 
kurumlarımız da bu hareketlilikleri yakın-
dan izliyorlar ve gerektiğinde de önlemleri 
uygulamaya geçirmek için hazır bekliyor-
lar. Tablonun, manzaranın tümünü gör-
mek, geniş bir açıdan bakmak, Türkiye’yi 
tüm dünyayla birlikte değerlendirmek, 
analiz etmek zorundayız. 



122

Recep Tayyip ERDOĞAN

Bakın burada bir hususunun altını bir 
kez daha çizmek istiyorum: Biz, bunca 
sıkıntıyla elde ettiğimiz başarılardan geri 
dönmeyiz, dönemeyiz. Bunun beklentisi 
içinde olanlar varsa, beyhude beklerler. 
Kimse rehavet beklemesin, kimse gevşeme 
beklemesin, hiç kimse popülizm bekle-
mesin, hele seçim ekonomisini hiç kimse 
aklından bile geçirmesin. Binbir zorlukla, 
binbir sıkıntıyla, mücadeleyle, gayretle, sa-
bırla geldiğimiz bu noktadan geriye gidiş, 
kazanımlardan geri dönüş, bunu aklımızın 
ucundan bile geçirmeyiz. 

Sıkı bütçe uygulamalarımız, disiplinli para 
politikalarımız aynen devam edecek. Ya-
pısal reformlarımız bütün hızıyla devam 
edecek. Makroekonomik hedeflere ulaş-
mak konusundaki kararlılığımız aynen 
devam edecek. İstikrar konusunda, güven 
ortamı konusunda, duyarlılığımız, has-
sasiyetimiz, kararlılığımız hiçbir sapma 
göstermeden devam edecektir. Türkiye 
ekonomisi aynı hızla, aynı ivmeyle daha 
güzel günlere doğru yoluna devam edecek-
tir. Bundan da hiç kimsenin kuşkusu olma-
sın. Bu duygularla sözlerime son veriyor, 
sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.
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Değerli milletvekilleri… Haftalık grup ko-
nuşmamın başında sizleri en kalbi duygu-
larla selamlıyorum. 

Türkiye içeride güçlendikçe dışarıda da 
gücümüz her alanda hissediliyor. Hükü-
meti kurduğumuz günlerden itibaren 
zaten iddiamız buydu. İçeride gücümüzü 
toplarsak, dışarıda da güçlü oluruz. Dı-

şarıya yansıyan gücümüz sadece uluslar 
arası ilişkilerimizi geliştirmez içeride de 
üretime, yatırıma, istihdama ve bütün ha-
yat alanlarına yansır. İktidara geldiğimiz 
günden bu yana izlediğimiz yol haritası 
başlangıçtaki öngörülerimizi, siyasetimi-
zin isabetini doğrulamıştır. Ülkemizin 
içeride artan gücü yurt dışında itibarımızı 
artırmıştır. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 30 Mayıs 2006 
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Değerli arkadaşlar… 

Avrupa Birliği istikametindeki kararlı 
yürüyüşümüz nasıl sonuç verdiyse ve aşıl-
maz görülen eşikler nasıl aşıldıysa komşu 
devletlerle ilişkilerimizin gelişmesi, diğer 
bölgesel ittifaklardaki etkinliğimizin art-
ması da, içerideki siyasi ve ekonomik istik-
rarımızla doğrudan ilgilidir. Bütün siyasi, 
diplomatik başarıları ve kazanımları eko-
nomik göstergelerle anlatmak kuşkusuz 
eksik ve yanlış bir yaklaşım olacaktır ama 
ekonominin diplomasiye paralel gittiği 
günümüzde kazanımlarımızın neler oldu-
ğunu ekonomiye bakarak anlayabiliriz. 

Demek istediğim şudur: Bu dönemde 
siyasi itibarımız iki katına çıktığı için ih-
racatımız iki kat artmış, 36 milyar dolar-
dan 73.4 milyar dolara çıkmıştır. Komşu 
ülkelerle siyasi, diplomatik ilişkilerimizde 
dört misli bir iyileşme olduğu için ihraca-
tımız 3 milyar dolardan 12 milyar dolara 
çıkmıştır. Bu yaklaşımla ülkeden ülkeye, 
zirveden zirveye koşuyoruz. Bu yaklaşımı-
mız yüzünden, izlediğimiz bu yol haritası 
sayesinde artık ülkeden ülkeye değil kıta-
dan kıtaya koşuyoruz. 

Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği Dev-
let ve hükümet Başkanları 9’uncu zirvesi 
için 4 Mayıs’ta Atina’daydık. Ertesi gün 5 
Mayıs’ta 9. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
zirvesi için Bakü’de olduk. 11 Mayıs’ta 
Viyana’da AB Latin Amerika Zirvesi’nden, 
12, 13, 14 Mayıs’ta Gelişen 8 Ülke Zirvesi-
ne katılmak için Endonezya’ya gittik. 20-
21 Mayıs’ta Dünya Ekonomik Forumu’nun 
toplantısı için Mısır ’ın Şarm El Şeyh 

Kentindeydik, 22-23 Mayıs’ta Cezayir’de 
olduk. 25-26 Mayıs’ta İkinci Türk-Alman 
Ekonomi Kongresine Almanya’da katıldık. 

Değerli arkadaşlarım…

Evet, iç ve dış politikada izlediğimiz siya-
setteki paralelliği anlatmaya çalışıyorum. 
Türkiye’nin imkânlarını, potansiyelini, 
dışarıdaki itibarını görmek istemeyen, 
siyaseti sadece içerideki dar mindere, sığ 
sulara, çatışma alanlarına çekmek isteyen-
ler için anlatıyorum. Türkiye’nin tezlerini 
anlatmak, Türkiye’nin rekabet ettiği ülke-
lerin gerisinde kalmaması için koşuyoruz. 

Bu çerçevede 12 Haziran’da Hırvatistan’da, 
14 Haziran’da Makedonya’da, 28 Haziran’da 
Strazburg’da olacağız. Bu zirvelerin, bu 
resmi ziyaretlerin hepsi geri dönüşü olan 
ziyaretler. Bakınız; yine, dün İsrail Dışişleri 
Bakanı’nı Ankara’da kabul ettik, Bugün 
ABD Temsilciler Meclisi heyetini kabul 
ediyoruz. 1 Haziran’da Rusya Federasyonu 
Dışişleri Bakanını, 2 Haziran’da Almanya 
Dışişleri Bakanı’nı, 7 Haziran’da Lübnan 
Dışişleri Bakanı’nı Türkiye’de ağırlayacağız. 
8 Haziran’da Türk Arap Ekonomik Foru-
mu İstanbul’da toplanıyor. 9 Haziran’da 
Çin’den gelecek bir resmi heyeti kabul edi-
yoruz. Ve programımız, yürüyüşümüz, ko-
şumuz böyle devam ediyor. Allah’ın izniyle 
bundan böyle de devam edecek. 

AK Parti olarak, iktidara gelirken her şey 
Türkiye için demiştik. Kastımız, muradı-
mız işte budur. Türkiye’nin ufkunu açmak, 
zincirlerini kırmak, dünya ile ilişkilerini 
sağlam temeller üzerine oturtmak. Bunun 
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semeresini de refah olarak, ticaret olarak, 
kalkınma olarak, yatırım olarak almak. 
Bizim izlediğimiz siyasetin nasıl bir bütün 
oluşturduğunu, iç ve dış politikalarımızın 
hangi vizyona dayandığını işte bunlar or-
taya koyuyor. 

Değerli arkadaşlar…

B u n d a n  s o n ra  s öyl eye c e kl e r i m  d e 
Türkiye’nin içten dışa doğru büyümesi ve 
yürüyüşü ile ilgilidir. Bu yürüyüşün öncü-
sü millettir. Bu yolda menzile varacak olan 
da millettir. Her zaman söyledik, bir kez 
daha altını çiziyorum. Siyasi, ekonomik, 
diplomatik adımlarımızın hepsi birbirini 
tamamlar niteliktedir. İçeride halkımı-
za ne söylüyorsak, dışarıda da aynısını 
söylüyoruz. Birbirini tamamlayan bir yol 
haritası izlediğimiz için bir ay içinde hem 
Adıyaman’da, hem Şanlıurfa’da, Adana’da, 
Diyarbakır ’da ,  İzmir ’de,  Manisa’da , 
Ankara’da, İstanbul’da olduğumuz gibi, 
aynı günlerde Cezayir’den Endonezya’ya, 
Yunanistan’dan Azerbaycan’a yol alıyoruz. 
Siz değerli bakanlarımız, değerli milletve-
killerimiz, değerli teşkilat mensuplarımız 
da Türkiye’nin iddialarını, rüyalarını 
gerçekleştirmek için bu mücadeleyi her 
kademede aynı azimle, aynı kararlılıkla 
sürdürüyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar…

İktisadi ve ticari ilişkiler, barış ve refahın 
yaygınlaştırılmasına büyük katkılar sağlı-
yor. Barışın ekonomik kalkınmaya, refahın 
da barışa yaptığı bu katkıyı hem iç hem de 
dış ilişkiler bakımından görmek ve değer-

lendirmek mümkün. Sosyo-ekonomik po-
tansiyeline güvenen ve bunun meyvelerin-
den yararlanmaya başlayan milletler, refah 
düzeylerini artırabilmek, gelecek nesillere 
daha müreffeh bir ortam bırakabilmek 
için barışa ve güvenliğe daha fazla ihtiyaç 
duyuyorlar. Ama herkes için refahın olma-
dığı yerde herkes için barış ve güvenliği 
temin etmek de mümkün olmuyor. İşte 
bunun için refahı küreselleştirmek, adaleti 
yaygınlaştırmak zorundayız. 

Refahtan daha az pay alan toplumlar var 
olduğu sürece küresel barıştan söz etmek 
de işte bu yüzden mümkün görünmüyor. 
Ekonomik ilişkiler çatışma alanlarını değil 
barışın imkânlarını gün yüzüne çıkar-
malıdır. Türkiye’nin iddiası, amacı kalıcı 
barışın imkânlarını geliştirmektir. İçeride 
de aynı süreçler işlemektedir. İçerideki 
ekonomik gelişme, istikrarın korunması, 
kalkınmanın sürdürülebilmesi toplumun 
bütün katmanlarını sisteme katarak iç ba-
rışımızı konsolide edecektir. 

Dış boyut bakımından ise iki ayrı husus 
göze çarpıyor. Ülkelerin ekonomik kalkın-
mayı dış gelişmelerden bağımsız olarak 
gerçekleştirme imkânı yoktur. Bu sebeple 
de ülkeler, iç ekonomik istikrarını devam 
ettirebilmek için barış ve istikrar halkası 
oluşturma arayışına giriyor. 

Bu süreçte üzerinde en çok durmamız 
gereken hususlardan biri ülkeler arası 
ekonomik ilişkilerin, etkileşimin eskiye 
göre mahiyet değiştirmesidir. Ekonomik 
ilişkiler siyasi anlamda da yakınlaştırıcı ve 
uzlaştırıcı imkânlar sunmaktadır. Başba-
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kan olarak katıldığım bütün platformlar-
da ve ülkemizin aldığı mesafelerde bunu 
yaşıyoruz, görüyoruz. Karşılıklı ekonomik 
çıkarları belli bir düzeyin üstüne çıkmış 
devletler, çatışma yerine uzlaşmayı tercih 
ediyor. Bu hassas noktanın barış için bir 
zorluk değil, bir imkân olduğunu her ze-
minde dile getirmeye çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlar…

İzlediğimiz dış politika Cumhuriyetimizin 
temel felsefesini geliştiren, düşman üret-
meyi değil dost kazanmayı esas alan bir po-
litikadır. Bu amaçla Türkiye, komşularıyla 
iyi ilişkiler tesis etmeye özen gösteriyor, 
sorunların barışçı yollardan çözümünü 
öncelikli politika haline getiriyor. Bu poli-
tikamızı daha da pekiştirmek için iktisadi 
ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine büyük 
önem veriyoruz. 

Türkiye dış politikasını sadece ikili plan-
daki temaslarla sınırlı tutmuyor, bölgesel 
işbirliği mekanizmalarına da öncülük 
ediyor. Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam 
üyeliğinin sadece AB ülkelerinde ve ülke-
mizde değil bütün dünyada ilgiyle izlen-
mesinin esas nedeni ülkemizin ekonomik 
entegrasyonundan ziyade barışın geleceği, 
uygarlığın geleceği ile ilgili kaygılar ve 
beklentilerdir. İşte bu yüzden Avrupa Bir-
liği süreci güçlü bir Türkiye’den yana olan 
herkesin özenle katkıda bulunması gere-
ken bir süreçtir. 

Hükümet olarak Türkiye’nin imkân 
ve kaynaklarını genişletmek için önce 
Türkiye’nin fotoğrafına bir bütün olarak 

bakıyor, sonra bütün dünya haritasına 
bakıyoruz. Yol haritamız, Türkiye’nin 
medeniyet yolundaki yürüyüşünü kesin-
tisiz olarak ileri taşımaktır. Başlangıçta 
uzak bir hedef gibi gözüken Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Örgütü, Güneydoğu 
Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci, Kafkas ve 
Orta Asya ülkelerini de içerecek şekilde 
genişleyen Ekonomik İşbirliği Örgütü ve 
aralarında Mısır’ın da bulunduğu Gelişen 
Sekiz Ülke Forumu (D-8) bu çabalarımızın 
somut örnekleri arasındadır. Bu işbirliği 
örgütleri zemininde güçlenen iktisadi iliş-
kiler, üye ülkelerin aralarındaki sorunları 
barışçı yöntemlerle çözmesine de önemli 
katkılar sağlıyor. İşbirliğinin boyutları 
geliştikçe, bu etkimizin daha da güç kaza-
nacağına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar…

İzlediğimiz dış politikanın parametrele-
rine ve hedeflerimize ağırlık verdiğim bu 
konuşmamda bazı hususların altını çiz-
mek istiyorum. Bütün bir tarihi tecrübe 
göstermiştir ki, güvenlik ile refah ayrılmaz 
bir ikilidir. Birinin olduğu yerde diğerini 
de bulursunuz, biri yoksa diğeri de yoktur. 
Dış ticari ilişkiler ile ülkelerin iç kalkınma-
ları arasında da böyle bir bağ vardır. Dola-
yısıyla, ister bölgesel, ister küresel ölçekte 
olsun ekonomik ilişki ve örgütlenmeler, sa-
dece refahın değil, aynı zamanda güvenli-
ğin de yaygınlaşmasına hizmet etmektedir. 

Şiddet ve çatışma yerine, barış ve istikrarı 
küreselleştirmenin en önemli araçların-
dan biri, işte bu sebeple, ekonomik ve tica-
ri ilişkileri güçlendirmektir. Böylece, refah 
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ve zenginlik için alış-verişte bulunurken, 
aslında ortak değerleri paylaşmanın da 
zeminini arıyoruz. Bunu daha iyi anla-
yabilmek için son dönemde uluslararası 
ilişkilere hâkim olan tehlikeli bir eğilimi 
görmek ve bunun muhtemel sonuçlarını 
sağlıklı bir şekilde tahlil etmek gerekiyor. 

Son dönemde dünyamızda kültürel algıla-
malar temelinde giderek artan bir kutup-
laşma eğilimiyle karşı karşıyayız. Özellikle 
11 Eylül olayları sonrasında belirginleşen 
bu durum, ülkeleri ve toplumları, bir-
birlerini kültürel değerler temelinde ta-
nımlamaya ve buna göre konum almaya 
yöneltmektedir. Belki daha da tehlikeli bir 
gelişme, bu tanımlamanın farklılık olarak 
algılanan ve bu çerçevede karşılıklı risk ya 
da tehdit olarak görülen özellikler üzerin-
den yapılmasıdır. 

Bu, siyasi, ekonomik ve sosyal tüm ilişkile-
ri etkileyebilecek bir kamplaşma eğilimine 
yol açmaktadır. Bu riskin en yoğun şekilde 
hissedildiği etkileşim alanı da maalesef 
İslam dünyası ile Batı ülkeleri arasında 
cereyan etmektedir. Batı toplumlarında gi-
derek artan “İslam karşıtlığı” ve buna bağlı 
olarak gelişen dışlayıcı uygulamalar, İslam 
dünyasında ayrımcılık hissi ve kuvvetli bir 
Batı karşıtlığını doğurma eğilimindedir. 

Bana göre bunu temel nedeni şudur: Ülke-
ler ve toplumlar aralarındaki ortak değer-
leri gözden kaçırıyor. Bugünkü medeniyet 
düzeyine, tarih boyunca her toplumun 
yaptığı münferit veya kolektif katkılarla 
ulaşıldığı halde medeniyetin, yani insanlı-
ğın ortak kazanımlarının evrensel birleşti-

rici yönüne gereken önemin verilmediğini 
görüyoruz. Bunun sonucunda da, ülkeler 
arasındaki ilişkiler bir bütün olarak yara 
alıyor. Toplumlar birbirinden uzaklaşıyor. 
Tasvip edilmesi mümkün olmayan bir 
ötekileştirme eğilimi ortaya çıkıyor, “biz 
ve onlar” dedirten ayrımcı bir anlayış kök 
salmaya başlıyor. 

Biz diyoruz ki, bu süreç aklın kontrolün-
de olmalıdır. Vakit geçirilmeden farklı 
kültürler arasında anlamlı ve işlevsel di-
yalog kanalları tesis edilmeli ve bu, somut 
tedbirlerle desteklenmelidir. İçine düştü-
ğümüz çıkmazdan kurtulmanın ve ortak 
aklı egemen kılmanın en emin ve pratik 
yolu budur. 

Değerli arkadaşlar…

Çatışma alanlarını derinleştiren hiçbir 
felsefe insanlığın yararına sonuçlar do-
ğurmamıştır. Bugünkü medeniyet biri-
kimini de bir tehdit gücü, bir tehdit un-
suru olarak görmek hiç kimsenin, hiçbir 
ülkenin yararına değildir. Tarih boyunca 
birçok farklı din ve kültüre ev sahipliği 
yapmış bir ülke olarak bu yöndeki çaba-
larımız çok daha eskilere dayanmaktadır. 
Nitekim 11 Eylül saldırılarından hemen 
sonra, İKÖ ve AB üyesi 70 ülkeden yakla-
şık 1 milyar insanın temsilcilerinin, Or-
tak bir Forum çatısı altında, İstanbul’da 
bir araya gelmesini sağladık. Bu, karşılıklı 
anlayışın geliştirilmesi yönünde atılmış 
en somut adımlardan biridir. 

Medeniyeti bir çatışma alanı değil uzlaş-
ma zemini olarak gören girişimlerimizin 
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yoğun destek görmesinin nedeni insanlığın 
barışa ve huzura duyduğu özlemdir. Zira 
biz farklı kültürleri, zorla bir arada tutulabi-
lecek düşman unsurlar olarak görmüyoruz. 

Günümüzde öne çıkan demokrasi, şeffaf-
lık, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve 
iyi yönetişim gibi ilkelerin, başta İslam 
toplumları olmak üzere, aslında tüm kül-
türlerde iyice yerleşmesini arzu ediyoruz. 
Biz, bu ilkelerin evrensel niteliklerine dik-
kat çekiyoruz. Bize göre bu değerler hiçbir 
uygarlığın tekelinde değildir, aksine insa-
noğlunun kolektif aklının, bilincinin ve 
tekâmülünün ortak bir sonucudur. Ancak, 
bu değerlerin günümüzde maalesef aynı 
evrensellikte uygulanmadığı da bir gerçek-
tir. Bazı toplumlarda, gelenekler de baha-
ne edilerek bu değerler zayıflatılmıştır. 

Bu itibarla, bizlere düşen, insanlığın ortak 
özüyle bağlarını tazelemesine yardımcı ol-
maktır. AK Parti iktidarının dış politikayı 
sadece ikili, sadece ticari münasebetler 
düzeyinde değil de dünyanın gelecek pers-
pektifi temelinde dinamik ve aktif olarak 
yürütme çabası bu yüzden büyük önem 
taşıyor. İnanıyorum ki, bu çabalarımız mil-
letimizce de takdirle izleniyor. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye, gerek sosyal ve kültürel özellik-
leri, gerek jeo-stratejik konumu, gerekse 
geleceğe dönük beklenti ve hedefleriyle 
büyük imkânlara sahiptir. Millet olarak 
sonsuz bir özgüvene sahip olalım. Özgü-
ven sahibi olmak kendi gerçeğinizi bilmek-
le anlamlıdır. 

Türkiye, nüfusunun büyük çoğunluğu 
Müslüman olan, 83 yıldır Cumhuriyetle 
yönetilen demokratik ve laik bir ülke ola-
rak bugün dünyanın en saygın ülkeleri ara-
sındadır. Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı 
sonrası oluşturulan tüm ekonomik, siyasi 
ve askeri örgütlerde yer almıştır. Evrensel 
değerleri, katılımcı demokrasiyi, çoğulcu-
luğu, hukukun üstünlüğünü, insan hak-
larını, laikliği, inanç, düşünce, vicdan ve 
teşebbüs hürriyetini öz iradesiyle benim-
semiştir. Tüm dünyaya İslam ile evrensel 
değerlerin beraberce var olabileceğini gös-
teren çarpıcı bir örnektir. Bu anlamda özel-
likle AB’ne üyelik perspektifimiz, küresel 
barışa katkı sağlayan rolümüz bakımından 
özel bir önem taşımaktadır. 

Avrupa Birliğine tam üyeliğimiz farklı kül-
türlerin ortak evrensel değerler temelinde 
bir arada yaşamasının çarpıcı ve başarılı 
bir örneği olacaktır. Diğer bir ifadeyle dün-
yanın medeniyetler ekseninde birbirine 
karşı kamplara bölünmeye çalışıldığı, terö-
rün giderek yıkıcı ve acımasız hale geldiği, 
hoşgörüsüzlük ve aşırılığın can yakmaya 
başladığı bir dönemde Türkiye’nin birleş-
tirici kimliği her zamankinden daha da 
önemli bir hale gelmekte, sorumluluğu-
muzu artırmaktadır. Bunu en iyi şekilde 
değerlendireceğimize inanıyorum. Barış 
ve istikrarın egemen olduğu, refah ve ada-
letin küreselleştiği bir dünya temennisiyle 
sözlerime son veriyor, sizleri saygıyla se-
lamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri… Haftalık grup top-
lantımızın başında sizleri en kalbi duygu-
larla selamlıyorum.

Geçen haftayı yine son derece verimli çalış-
malarla geçirdik. İstanbul, Sivas, Zongul-
dak, Antalya, Isparta, Mardin ve Şırnak’ta 
coşku dolu, heyecan dolu açılışlarda 
milletimizle birlikte olduk. Ankara’da 

9. Kalkınma Planının ilk defa gelecek 7 
yıl için hazırlanan hedeflerini açıkladık. 
Yine geçtiğimiz hafta, Almanya, Rusya ve 
İsrail’in Dışişleri bakanlarını ağırladık, AB 
sürecimiz başta olmak üzere diğer uluslar 
arası meseleler üzerine ülkemizin tezlerini 
anlattık. Anadolu’da gittiğimiz her şehirde 
muazzam bir heyecan ve coşkuya şahit 
olduk. Zonguldak’tan Şırnak’a kadar Ak 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 6 Haziran 2006 



130

Recep Tayyip ERDOĞAN

Parti iktidarını, Ak Parti siyasetini yürek-
ten destekleyen yüz binlere, milyonlara bu 
kürsüden bir kez daha teşekkür ediyorum.

“Türkiye Ak Parti ile, AK Parti Türkiye ile 
birlikte büyüyecek” demiştik. Türkiye’ye 
yeni bir siyaset tarzı getiren Ak Parti’nin 
en önemli iddiası Türkiye ile birlikte, hal-
kımızla birlikte büyümektir. Buradaki mil-
letle birlikteliğimiz, bizim için her şeyden 
daha önemlidir. Bugüne kadarki bütün 
icraatımız, bütün eylemlerimiz bu birliği 
güçlendirmiştir. 

Evet Türkiye, Ak Parti ile birlikte büyüyor 
ve bu büyüme devam edecek. 3 Kasım’da 
girdiğimiz ilk seçimden sonra toplumsal 
desteğimizi 28 Mart yerel seçimlerinde 
yüzde 35ten yüzde 42’ye çıkardık. Yani, 
ülkeye getirdiğimiz demokratik güven 
ve istikrar ile birlikte parti olarak, siyaset 
olarak biz de büyüdük. Milletle birlikte 
büyüyen siyasetimizin en önemli karşılığı 
stadyumları, şehir meydanlarını dolduran 
onbinler, yüzbinlerdir. Bütün milletimizin 
tek bir talebi var. Huzur, güven ve istikrar 
içinde büyümek, kalkınmak. 

Değerli arkadaşlar…

Hükümet olarak geride bıraktığımız za-
man zarfında önemli dönüm noktaları 
yaşadık. Türkiye önce 17 Aralık’ta, sonra 
3 Ekim’de 42 yıllık AB yürüyüşünün en 
kritik aşamalarını geçti. Artık AB Tarama 
sürecinin sonuna geliyoruz. Tarama süre-
ci, 18 fasılda ayrıntılı olarak tamamlandı. 
Şimdi önümüzde yeni bir hedef var: 12 
Haziran’da, Avrupa Birliği Müzakere Sü-

recinin fiilen başlatılması… Yani bir hafta 
sonra Türkiye yeni bir başlangıç yapıyor. 

Önümüzdeki süreci de sağlam durarak, mil-
letimizin ali menfaatlerini her şeyin üstünde 
tutarak inşallah başarıyla yöneteceğiz. AB 
katılım sürecimiz ilk günkü kararlılık ve hı-
zıyla devam ediyor. Daha önce de söyledim, 
bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. 
AB hedefimiz, geçici bir heves, dönemsel 
bir strateji değildir, bizim için. Cumhuriye-
timizin kuruluş ideallerine uygun olarak 
milletimizin her bir ferdini en ileri hayat 
standartlarına kavuşturma hedefidir. Bu he-
defe doğru adım adım ilerliyoruz.

Gerek AB tarafı, gerekse biz hükümet ola-
rak katılım sürecimize en üst düzeyde bir 
özen ve hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bakınız, 
Temmuz ayında AB Dönem Başkanlığını 
devralacak olan Finlandiya Başbakanı Ma-
yıs ayında Ankara’daydı. Son derece verimli 
ve yararlı bir ziyaret oldu. Daha sonra 2007 
yılın başında Dönem başkanlığını devra-
lacak Almanya Başbakanı sayın Merkel ile 
Almanya’da bir araya geldik. Sayın Merkel’i 
sonbaharda da Ankara’da ağırlayacağız. 

Bütün bu trafik, ilişkilerimizin sadece 
Türkiye açısından değil, AB açısından da 
önemini gösteriyor. Keza, AB sürecimizde-
ki gelişmeler, Bakanlar kurulumuzun de-
ğişmez gündem maddelerinden biri olarak 
kalmaya devam ediyor. 

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi, Dokuzuncu Kalkınma 
Planı’na ilişkin çalışmalarımız son aşa-
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masına gelmiş bulunuyor. Hükümetimiz, 
2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzun-
cu Planın Stratejisini görüştü ve onayladı. 
Plan taslağı da inşallah önümüzdeki gün-
lerde TBMM’ne sevk edilecektir. Biz, bu 
yeni Planı, Türkiye’nin ekonomik, sosyal 
ve kültürel alanlarda gerçekleştireceği 
dönüşümleri bütüncül bir yaklaşımla or-
taya koyacak temel bir strateji dokümanı 
olarak görüyoruz. 2007-2013 dönemini 
kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, “is-
tikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil 
paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne 
sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye 
üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir 
Türkiye” vizyonu ile hazırlanmıştır.

Plana ilişkin temel hedeflerimizi burada 
sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. 
2007-2013 yılları arasında, Türkiye’nin 
kalkınma stratejisi, şu çerçeve üzerine ku-
rulmaktadır: Rekabet Gücünün Artırılması, 
İstihdamın Artırılması, Beşeri Gelişme ve 
Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi, Böl-
gesel Gelişmenin Sağlanması ve Kamu Hiz-
metlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması. 

Şimdi bu anlayış çerçevesinde, bu yak-
laşım çerçevesinde, Türkiye, 2007-2013 
yılları arasında istikrarlı bir şekilde 
büyümeye devam eden, hızla kalkınan, 
refah seviyesini hızla artıran ve bu refahı 
da eşit biçimde toplumun her kesimine 
ulaştırabilen bir kalkınma sürecine girmiş 
olacaktır. Bu dönemde, bu süreçte neleri 
hedefliyoruz? Bakınız, Türkiye ekonomi-
sinin, 2007 – 2013 yılları arasında, yıllık 
ortalama yüzde 6,5 oranında büyümesi, 
yılda ortalama 620.000 civarında kişiye 

iş üretmesi, tarımda çalışanların toplam 
istihdam içindeki payının yüzde 29’dan 
yüzde 19’a inmesi beklenmektedir.

Böylece; 2013 yılı itibarıyla Gayri Safi Yurt 
İçi Hasıla’mız yaklaşık 750 milyar dolar 
seviyesine çıkacaktır. Kişi başına gelir, 
dönem sonunda 10 bin dolar düzeyine ula-
şacaktır. Enflasyon dönem sonunda yüz-
de 3’e indirilecektir. İhracatımız dönem 
sonunda 214 milyar dolara ulaşacaktır. 
Turizm gelirlerinin dönem sonunda 36 
milyar dolara ulaşması beklenmektedir. 
Tarımda ilave 450 bin hektar alan sulama-
ya açılacaktır. 740 km. lik yeni demiryolu 
yapılacaktır. 7.000 km.lik BSK kaplamalı 
yol yapılacaktır. Hava ulaştırmada yolcu 
trafiği 60 milyondan 95 milyona ulaşıla-
caktır. Okullaşma oranları, okul öncesinde 
yüzde 50’ye, yükseköğretimde yüzde 48’e 
ulaşılacaktır. Derslik başına öğrenci sayı-
sı ilköğretimde 44’ten ve ortaöğretimde 
38’den 30’a indirilecektir. Tıp fakültele-
rine kayıt yapan öğrenci sayısı 4.800’den 
7.000’e çıkarılacaktır. AR-GE harcamaları-
nın milli gelire oranı yüzde 2’ye, araştırma-
cı sayısı 28 binden 80 bine çıkarılacaktır. 
İnternet kullanıcı oranı yüzde 20’den yüz-
de 60’a çıkarılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Bu belirttiğim hedefler, 2007-2013 döne-
mine ilişkin hedeflerimizden yalnızca bir 
kısmını oluşturmaktadır. Hem makro an-
lamda, hem de mikro anlamda Türkiye’nin 
gelişme hızının, kalkınma hızının bu 
dönemde de artarak süreceğine biz yürek-
ten inanıyoruz. Üstelik bu plan, geçmiş 
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dönemlerde olduğu gibi, yasak savma ka-
bilinden, dostlar alış verişte görsün diye 
yapılmış bir plan olarak da kalmayacaktır. 
Nasıl geçmişte hedeflerimizi tek tek tuttur-
duysak, hatta hedeflerimizi aştıysak, yine 
bu dönemde de Türkiye inşallah tüm bu 
hedefleri tutturacak, hatta bu hedefleri de 
aşacaktır.

Şimdi bu hedeflere inanmayanlar, tered-
dütle karşılayanlar olabilir. Onlara verece-
ğimiz en somut cevap, geride bıraktığımız 
şu üç buçuk yıl olacaktır. Dönün, oraya ba-
kın, hedeflerin nasıl tuttuğunu, hayallerin 
nasıl gerçek olduğunu göreceksiniz. Biz, 
enflasyonu tek haneli oranlara çekeceğiz 
dediğimizde bize inanmamışlardı. Türk 
Lirası’na itibarını iade edeceğiz, 6 sıfırı 
sileceğiz dediğimizde inanmamışlardı. Fa-
izlerin düşeceğini, ihracatın, özelleştirme 
gelirlerinin, turizm gelirlerinin artacağını 
söylediğimizde inanmamışlardı. Önümü-
ze koyduğumuz daha birçok hedefi hayal 
olarak nitelemişlerdi. Ama çok şükür Tür-
kiye, tüm bu hedefleri tutturdu, hatta bu 
hedefleri aştı.

Değerli arkadaşlar…

Şimdi biliyorsunuz, yaklaşık bir aydır, 
dünya piyasalarında bir hareketlilik görü-
yoruz. ABD Merkez Bankası’nın faiz oran-
larını artırması sebebiyle özellikle Türkiye 
gibi yükselen piyasa ekonomilerinde aşağı 
ya da yukarı bir dalgalanma söz konusu. 
Şunun altını burada bir kez daha çizmek 
istiyorum: Bu dalgalanma, bu hareketlilik, 
sadece Türkiye’de olan, sadece Türkiye’ye 
has bir hareketlilik değildir. Rusya’ya ba-

kın, Polonya’ya, Macaristan’a, Arjantin’e, 
Meksika’ya, Brezilya’ya bakın, bizden az 
ya da çok, ama paralel bir dalgalanmayı 
göreceksiniz. Hatta gelişmiş ülkelerde de 
dalgalanma var. ABD, Almanya, Japonya 
gibi gelişmiş ülkelerde de gerek döviz 
kurlarında, gerek faizlerde, gerekse borsa 
endekslerinde hareketlilik görüyoruz.

Bunlar her zaman olacaktır. Geçmişte ol-
duğu gibi, bugün olduğu gibi, gelecekte de 
böyle hareketlilikler yaşanacaktır. Çünkü 
Türkiye küresel bir ekonomi olma yolunda 
önemli yol kat etmiştir. Çünkü Türkiye, 
uluslar arası rekabet gücünü artırmış, 
açık bir ekonomi haline gelmiştir. Türkiye 
ekonomisinin bu tür dalgalanmalardan et-
kilenmesinden daha doğal bir şey olamaz. 
Ama Türkiye ekonomisi, artık bu tür dal-
galanmaları, bu tür hareketlilikleri aşacak 
güce ve kapasiteye sahiptir.

Bugünkü Türkiye’yi hiç kimse geçmişle kı-
yaslamaya kalkışmasın. Bugün artık ayak-
ları yere sağlam basan, zemini sağlam, 
temelleri sağlam, istikrarlı, güçlü, dirençli 
bir ekonomik yapı söz konusudur. Üç bu-
çuk yıl içinde biz, zoru başardık. Gecemizi 
gündüzümüze kattık. Sadece hükümeti-
miz değil, parlamentomuz, kurumlarımız, 
kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, 
tek tek bütün vatandaşlarımız, ortak bir 
hedefe kilitlendik, el ele omuz omuza bu 
hedefe doğru kararlı adımlarla yürüdük. 
Bu yolda, herkesin, bütün kesimlerin kat-
kısını aldık, almaya da devam ediyoruz.

Ancak bu noktada çok önemli bulduğum 
bir hususun altını özellikle çizmek istiyo-
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rum. O da şudur; bildiğiniz gibi yapmak 
zordur, inşa etmek zordur, ama yıkmak, 
bozmak çok kolay ve basittir. Üç yılda bin 
bir emekle yaptığınız bir binayı üç saat 
gibi kısa bir zamanda yıkabilirsiniz. Eşya-
nın tabiatı böyledir. 

Onun için kimse tahrip etmenin kolaylı-
ğına aldanıp burada kendisi için bir güç 
vehmetmesin. Bu büyük bir yanılgı olur. 
Bunun faturası da hükümete değil, mil-
lete çıkar, Türkiye’ye çıkar. Unutmayalım 
ki, bugün en değerli kazanımlarımızın 
başında güven ve istikrar ortamı gelmek-
tedir. Bunu kolay başarmadık. Türkiye’de 
huzuru, güven ve istikrar ortamını kolay 
tesis etmedik. Zor başardıklarımızın ko-
layca heba edilmesine asla izin veremeyiz, 
vermemeliyiz. Varsa yapıcı fikri, önerisi 
olanlar, buyursun ortaya koysunlar. 

Biz bunların hepsini değerli bir katkı sa-
yarız, memnuniyetle alır, değerlendiririz. 
Onun için diyorum ki, bize katkı amacıyla 
söylenen hiçbir söz boşa gitmez, hiçbir 
katkıyı zayi etmeyiz. Ama toplumsal ve 
ekonomik olarak hassasiyet arz eden 
alanlarda herkesin söylediği sözün önünü 
arkasını iyi hesap etmesi, iyi düşünüp öyle 
konuşması icap eder. Çünkü ağızdan çıkan 
söz, yaydan çıkan oka benzer. Hiçbirimizin 
bu millete bir daha ağır bedeller ödetmeye 
hakkı yoktur, olamaz.

Biz bu inançla, hiçbir zaman gerginliğin 
tarafı olmadık, bundan sonra da olmayaca-
ğız. Biz, hiçbir zaman, elde ettiğimiz güven 
ve istikrar içinde büyüme çizgimizin bo-
zulmasına izin vermedik, bundan sonra da 

vermeyeceğiz. Yapay gündemlere, yapay 
tartışmalara, gereksiz gerginliklere prim 
vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz.

Bizim çok net hedeflerimiz var. Biz, bu he-
deflere doğru, kararlı adımlarla ilerlemeye 
devam edeceğiz. Her zaman söylüyorum, 
burada bir kez daha bütün açıklığıyla tek-
rar etmek istiyorum: Bizim gündemimiz 
Türkiye’nin gündemidir, Türkiye’nin gün-
deminde istikrar talebi var. Türkiye’nin 
nasıl değiştiğini, nasıl dönüştüğünü, nasıl 
sağlam bir ekonomik yapıya kavuştuğunu 
bugün yatırımcılar, girişimciler çok net 
olarak görmektedir.

Türkiye’ye giren uluslararası sermaye 
miktarına bakın. Özelleştirmelere bakın. 
Türkiye’ye yönelik güvenin azalmadığını, 
aksine arttığını göreceksiniz. Para politika-
larımızdan da, mali disiplinden de en ufak 
bir sapma olmayacaktır. Buna dün izin 
vermedik, bugün de izin vermeyiz.

Değerli arkadaşlarım… 

Tarım alanlarımızın yarısını oluşturan 
hububatın hasat döneminin başladığı 
bugünlerde, üreticilerimizi ilgilendiren 
birkaç konuya temas etmek istiyorum. 
Hububat hasadı ülkemizin Güney Doğu 
ve Çukurova bölgelerinde yoğun olarak 
devam ederken, Ege bölgemizde yeni 
başlamış bulunmaktadır. Hükümetimizin 
özellikle sertifikalık tohum kullanımının 
yaygınlaştırılması ve süne mücadelesi 
yapılması yönündeki çalışmaları sonucu, 
hububatta bu yıl da geçen yıl olduğu gibi 
verimde ve kalitede bereketli bir hasat 
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sezonu bekliyoruz. Son üç yılda hububat 
üretiminde yüzde yirmilik bir artış söz 
konusudur.

Artık gündemimizde kalite ihtiyacından 
kaynaklanan buğday ithalatı olmadığı gibi, 
yıllık 1-1.5 milyon tonluk mısır ithalatı 
da sona ermiştir. Türkiye 2005 yılında ilk 
defa yerli ürün kullanarak dünya un tica-
retinde lider olmuştur. Bu yıl Toprak Mah-
sulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından 
Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday için 
0.375 YTL (375.000 TL) fiyat uygulana-
caktır. Ayrıca üreticilerimize buğdayda ki-
logram başına 0.35 YTL (35.000 TL) prim 
ödenecektir. Bu yıl ilk kez yapılacak uygu-
lama ile ürününü TMO depolarına emanet 
bırakacak üreticiye talep etmesi halinde 
ürün bedelinin yüzde yirmi beşi oranında 
avans verilecektir. Böylece üreticilerimiz 
ürünlerini sonraki aylarda daha yüksek 
fiyattan satabilmek için geçici finansman 
imkanına kavuşacaktır.

Yine ilk uygulama ile ürün ödemeleri, 
üreticilerin hesaplarına otomatik olarak 
aktarılacaktır. Çiftçilerimizin ürün bedeli 
tahsili için birkaç kez ofis işyerlerine gelip 
gitmesinin önüne geçilmiş olacaktır. Di-
ğer bir ilk uygulama ise piyasada bulunan 
atıl depoların harekete geçirilmesi için 
yerinde emanet alım yöntemi ile üretici, 
sanayici ve tüccarın deposunda da ema-
net alım yapılmasıdır. Böylece bir yandan 
üreticilerin ürünlerini değerinden sata-
bilmeleri için hububatın ilave yatırım ve 
finansman aracı olmasını teşvik ederken, 
Makbuz Senedi kullanımının yaygınlaştı-
rılması suretiyle Tarım Ürünleri Lisanslı 

Depoculuk Kanunu’nun kültürel altyapı-
sının oluşmasını da istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar…

Ülke olarak, üretim maliyetlerimizden 
dolayı bugün için hububatta uluslararası 
piyasa ile rekabet avantajımız bulunma-
maktadır. Ancak, bulunduğumuz coğraf-
yanın üstünlüklerini kullanarak dünya 
hububat ticaretinden daha fazla pay ala-
bilmenin hesabını yapmaktayız. 225-250 
milyon tonluk dünya hububat ticaretinin 
50-60 milyon tonluk kısmının çevremizde 
gerçekleştiği ve bunun parasal değerinin 
yaklaşık olarak 7 milyar dolar civarında 
bulunduğu göz önüne alındığında, bu gay-
ret ve heyecanımız daha iyi anlaşılacaktır.

Hedefimiz sadece modern depolama te-
sisleri, kaliteli ve standart üretim, lisanslı 
depoculuğun yaygınlaşması ve ürün ihti-
sas borsalarının oluşumu değildir. Hede-
fimiz sadece ülkemiz ürünlerinin emtia 
borsalarında alınıp satıldığı bir Türkiye de 
değildir. Bunun da ötesinde, bulunduğu 
havzanın ürünlerini pazarlayan, uluslara-
rası pazardaki önemini gittikçe arttıran ve 
hububat ticaretinde daha fazla söz sahibi 
bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu konuda 
önemli bir başlangıç yaptık, inşallah sonu-
nu da en iyi şekilde getireceğiz.

Elbette çiftçimizin, köylümüzün, hayvan-
cımızın dertleriyle yakından ilgileneceğiz. 
Sadece iyi günde değil, kötü günlerinde 
de yanlarında olacağız. Bu amaçla tarım 
kesimimizi çeşitli risklere karşı koruyacak 
tarım ürünleri sigortası uygulamasında ilk 
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kez devlet desteği sağlıyoruz. Hükümeti-
miz, bir yandan üreticilerin emeğini değer-
lendirirken, diğer yandan da çağdaş risk 
yönetim aracı olan tarım ürünleri sigorta 
uygulamasını başlatan hükümet olmuştur. 
Bundan da büyük bir gurur ve mutluluk 
duyuyoruz.

Bundan böyle çiftçilerimiz ürünlerini, 
hayvanlarını, seralarını sigortaladıkları 
takdirde, sigorta primlerinin yarısını öde-
yecekler, diğer yarısı da devlet tarafından 
karşılanacaktır. 2006 yılında bu amaçla 
kullanılmak üzere 200 milyon YTL bütçe 
ayırmış durumdayız. 1 Haziran 2006 tari-
hi itibariyle yüzde 50 devlet destekli tarım 
sigortaları poliçesi kesilmeye başlanmıştır, 
bunu da buradan ilgili bütün vatandaşları-
mıza duyurmak istiyorum.

Değerli milletvekilleri…

Yine kamuoyumuzu bilgilendirmek üzere 
biyodizel kararnamesi ile ilgili birkaç kü-
çük noktaya da değinmek istiyorum. Bildi-
ğiniz gibi Nisan 2006’da Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 5479 sayılı 
yasa ile biyodizeli Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu’na eklemiştik. Bu tarihten itiba-
ren yasa gereği biyodizel 0.6498 YTL/litre 
özel tüketim vergisine tabi tutuluyordu. 
Biyodizele uygulanan ÖTV’yi sıfırlamaya 
yönelik Kararname geçtiğimiz günlerde 
Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlana-
rak Başbakanlığa gönderildi ve Bakanlar 
Kurulu’nda imzaya açıldı.

Bu kararnamenin yürürlüğe girmesiyle 
birlikte, EPDK tarafından biodizel üretimi 

için verilen işletme lisansı sahibi firma-
larca, yalnızca Türkiye’de üretilen tarım 
ürünlerinden elde edilen biyodizelin, 
motorinlere harmanlanmak üzere rafine-
rici ve dağıtıcı firmalara tesliminde ÖTV 
uygulanmayacaktır. Böylece rafineri ve 
dağıtıcılar tarafından yerli tarım ürünle-
rinden üretilen biyodizelin karıştırılması 
suretiyle elde edilen motorinin yüzde 2’lik 
kısmı ÖTV dışı bırakılmaktadır.

Bu düzenlemeyi neden yapıyoruz? Bir-
çok nedeni var. Bu düzenlemeyle bir defa 
biyodizel üretiminde kullanılan pamuk, 
buğday, ayçiçek, soya gibi yağı çıkartılan 
yerli tarım ürünleri ile kanola gibi alter-
natif tarım ürünlerinin üretimi teşvik 
ediliyor. Biyodizelin motorinin alternatifi 
olması hasebiyle akaryakıtta dışa bağımlı-
lığın azaltılması yönünde önemli bir adım 
atılıyor. Akaryakıt üretimi için yurt dışına 
yapılan döviz ödemeleri azaltılıyor, dış ti-
caret açığı açısından da olumlu bir netice 
alınıyor.

Bütün bunların yanında Avrupa Birliği 
ülkelerindeki bitkisel yakıtların teşvik 
edilmesi konusundaki uygulamalara da 
paralellik sağlanıyor. Yani bir düzenlemey-
le birçok faydayı aynı anda temin etmeyi 
amaçlıyoruz.

Değerli arkadaşlar…

Ak Parti olarak başlangıçtan beri temel 
bir ilkenin altını çiziyoruz. Bu ilke, siyaset 
kurumunun güçlendirilmesi, çözümün 
siyasette aranmasıdır. 3 Kasım’dan beri bu 
ilkeye uygun davrandık; Türkiye’de siya-
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setin normalleşmesi yönünde de ciddi bir 
mesafe aldık. Çünkü biliyorduk ki, çözüm 
siyasettedir ve çözümü ancak normalleşen 
bir siyaset üretebilir.

3 Kasım öncesi Türkiye’nin yaşadığı kriz-
ler, esas itibariyle siyasetin normal akışı 
içinde seyretmemesinden, siyasetin top-
lum mühendisliğine soyunanlarca varsayı-
ma dayalı zeminlerde inşa edilmeye çalışıl-
masından kaynaklanmıştı. Bu nedenle üç 
buçuk yıllık iktidarımızda siyaseti toplum-
sal talepler ekseninde yeniden inşa ettik 
ve normalleştirdik. Toplumdan gelen daha 
çok demokrasi, daha çok özgürlük, daha 
çok hukuk, daha çok refah istikametindeki 
talepleri siyasetin merkezine koyduk.

Avrupa Birliği’ne tam üyelik iddiamız ve 
bu istikamette alınan mesafe de normal-
leşme sürecine ivme kazandırdı. Bizim 
amacımız, anayasal kuralları içinde iş-
leyen demokratik siyasi süreci güçlen-
dirmek ve siyaset zemininde toplumsal 
problemlerimizi çözmektir. Bu manada 
Türkiye’nin büyük aşama kaydettiğini de 
hep birlikte görüyor, yaşıyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sos-
yal bir hukuk devleti olan temel nitelikleri, 
son üç buçuk yıldaki yapısal reformları-
mızla daha da güçlenmiştir.

Bu, başta siyaset olmak üzere demokra-
simizin bütün kurumları ve milletimizin 
bütün fertleriyle hepimizin ortak ba-
şarısıdır. Cumhuriyetimiz, demokratik 
kazanımlarla taçlanmış, demokrasimiz, 
cumhuriyet değerlerimizle olgunlaşmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti devleti, demokratik 

süreçleri içselleştirmiş, bütün kurumla-
rıyla demokrasiye bağlı, modern ve güçlü 
bir devlettir. Aksini düşünenler olabilir, 
ancak Türkiye’nin geleceğini, birlik ve bü-
tünlüğümüzü birtakım hilekarların sami-
miyetsiz, sathi ve kirli emellerine kurban 
edemeyiz, etmeyeceğiz.

Son günlerde görsel ve yazılı medyamız-
da işlenen son hadiselerle ilgili olarak da 
bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. 
Bütün kurumlarımız, hukukun tayin ettiği 
çerçevede fonksiyon icra etmekte ve yine 
hukukun sınırları içinde kamu otoritesini 
kullanmaktadır. Hukuk dışına çıkan kişi 
ya da gruplara da ne şekilde müeyyide 
uygulanacağı bellidir. Çetelerle mücadele-
miz bu çerçevede sürecektir. Başta yargı 
teşkilatımız ve güvenlik güçlerimiz olmak 
üzere bütün kurumlarımızın görev ve 
sorumlulukları çerçevesinde üzerlerine 
düşeni yapacağı muhakkaktır.

Vatandaşlarımız müsterih olsun, Türkiye 
Cumhuriyeti, bütün kurumlarıyla de-
mokrasiye ve hukuka bağlıdır, hukuk dışı 
oluşumların üstesinden gelmeye de muk-
tedirdir. Bu hissiyatla hepinizi can-ı gönül-
den selamlıyor, ülkemize ve milletimize 
huzur dolu günler diliyorum.
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Değerli milletvekilleri, değerli misafirler… 
Haftalık grup toplantımızın başında sizleri 
en kalbi duygularla selamlıyorum.

AK Parti iktidarı Türkiye’ye vadettiği ada-
let ve kalkınma çizgisi üzerinde yürüyü-
şünü kararlılıkla sürdürüyor. Bu kararlı 
yürüyüşün Türkiye’ye kısa zamanda ka-
zandırdıkları hepinizin malumudur. Zaten 

Ak Parti iktidar sürecini başarıyla yöneten 
esas aktörler sizlersiniz. Bugüne kadar 
Ak Parti olarak ürettiğimiz siyasetin Türk 
siyasi tarihi içindeki yerini Türkiye’nin 
acil meseleleri yüzünden anlatma ihtiyacı 
duymadık. İstedik ki, nasıl iş gördüğümü-
zü milletimizin kendisi görerek, yaşayarak 
takdir etsin.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 20 Haziran 2006 
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Bizim için aslolan iş yapmaktır. İş zaten 
kendini anlatır. Siyaseti iş değil de laf 
üretmek olarak düşünenler bizim ikti-
darımızda fazlasıyla açığa düştüler. Biz 
ise, suni gündemlere, boş tartışmalara 
zaman ve emek ayırmak yerine işimize 
yoğunlaştık. Bu siyaset tarzımızla doğru 
yolda olduğumuzu geçen zaman gösterdi. 
İnşallah bundan sonra da doğru bildiğimiz 
yolda tökezlemeden Türkiye’ye hizmete 
devam edeceğiz. Haksızlığa maruz bırakıl-
sak da kimseye haksızlık yapmayacağız. 
Milletimizin, ülkemizin menfaatlerini her 
zaman kendi menfaatlerimizin üzerinde 
tutacağız.

Ak Parti’ye muhalefet edeyim, hükümete 
muhalefet edeyim derken ülkeye muhale-
fet edenleri halkımız biliyor, tanıyor. Evet, 
demokrasinin olmazsa olmaz gereklerin-
den biri demokratik muhalefettir. Ama 
muhalefet de ancak demokrasi içinde var 
olabileceğini bilmeli, bindiği dalı kesmeye 
çalışmamalı, diyoruz. Siyaset kurumunu 
zayıflatan, siyasetin alanını daraltan tar-
tışmalardan hepimiz özenle kaçınmak 
durumundayız.

Ak Parti iktidarı olarak biz her zaman şu 
uyarıda bulunduk. Hükümete muhalefet 
edeyim diye Türkiye’ye muhalefet etme-
yin. Hükümete muhalefet edeyim diye 
demokrasiye, hukuka, güvene, istikrara 
muhalefet etmeyin. İktidara muhalefet 
edeyim diye parlamenter sistemi, hukuk 
devleti ilkelerini zaafa uğratma çabalarına 
girmeyin. Bundan Türkiye olarak hep bir-
likte zarar görürüz. 

Artık bu ülkede bazı meseleleri partiler 
üstü tutmayı öğrenmek zorundayız. Kişi-
sel menfaatlerimizi, parti menfaatlerimizi 
bu milletin, bu memleketin ali menfaatle-
rinin önüne geçiremeyiz, geçirmemeliyiz. 
Siyasetin esas zemini ahlaktır. Ahlaki ze-
mini zayıf olan siyasetten Türkiye çok çek-
ti. Kimsenin hükümete muhalefet edeyim 
diyerek millete muhalefet etmeye hakkı, 
salahiyeti yoktur, olamaz.

Biz AK Parti olarak bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da Türkiye’yi büyüterek 
büyüyeceğiz. Siyasetimizin temel ilkesi 
milletimizle, ülkemizle birlikte büyümek-
tir. İşte üç buçuk yıllık iktidarımızın so-
nuçları, ülkemizin aldığı mesafe ortadadır. 

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşla-
rım…

Biliyorsunuz, 12 Haziran’da Lüksemburg’da 
yapılan AB Zirvesinde 35 fasıldan biri olan 
Bilim ve Araştırma Faslıyla ilgili müza-
kereler açılmış ve bu fasıl geçici olarak 
kapanmıştır. Böylece Türkiye, 12 Haziran 
2006 tarihi itibariyle Avrupa Birliği ile fiili 
müzakerelere de başlamış bulunmaktadır. 
Burada sizlere özetle, şu ana kadar yapılan 
çalışmalar hakkında bazı bilgiler vermek 
istiyorum. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği ile 
Katılım Süreci, resmi olarak 3 Ekim 2005 
tarihinde başlamış, 20 Ekim tarihinde de 
Bilim ve Araştırma faslıyla tarama sürecine 
geçilmiştir. Dün ve bugün, İstatistik faslın-
da tanıtıcı tarama yapıldı. Yarın da Şirketler 
Hukuku faslında tanıtıcı tarama yapılmış 
olacak. Böylece 25 fasılda tanıtıcı taramayı 
bitirmiş oluyoruz.
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Yine bu süre içinde 19 fasılda da ayrıntılı 
tarama tamamlandı. Bugüne kadar sadece 
ayrıntılı tarama çalışmalarında görev üs-
telenen kişi sayısı yaklaşık 1200 olmuştur. 
Yine ülke içindeki hazırlık çalışmalarına 
da tüm kurum ve kuruluşlarımızdan bin-
lerce kişi katılmıştır. Ülkemizi AB tarafına 
ayrıntılı olarak tanıtmak üzere hazırlanan 
dokümanlar, şimdiden 10.000 sayfanın 
üzerinde bir hacme ulaşmıştır.

Hiç kuşkusuz, çalışmalar sadece fasılların 
tanıtılması, ya da AB müktesebatının öğre-
nilmesi ile de sınırlı kalmamıştır. Bakınız; 
20 Ekim 2005 tarihinden bugüne kadar, 
sadece 17 fasıla ilişkin olarak, 16 adet ka-
nuni düzenleme ve 79 adet ikincil mevzuat 
düzenlemesini yapmış durumdayız. Bu 17 
fasılla ilgili olarak 2006 yılı sonuna kadar 
30 adet kanun, 103 adet ikincil düzenle-
menin yapılmasını hedefliyoruz. Aynı fa-
sıllarda, 2007 yılı içinde ise 24 adet kanun 
çıkarılması ve 151 adet ikincil düzenleme 
yapılması öngörülmektedir. Bu 17 fasıl 
dışındaki diğer fasıllar için de, ayrıntılı 
tarama çalışmalarının hemen akabinde 
aynı çalışmalar yapılacak, Müktesebat 
Uyum Programımız güncellenecektir. Böy-
lece, 2006 sonlarında tarama çalışmaları 
tamamlandıktan sonra, katılım sürecine 
ilişkin genel yol haritamız net bir şekilde 
ortaya çıkmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Ben burada, müzakere sürecine ilişkin 
yalnızca birkaç detayı sizlere aktardım. 
Şunu belirtmeliyim ki, bu çok kısa dönem 
içinde, yani yaklaşık 7,5 aylık süre içinde 

müzakereler için çok yoğun bir çaba sarfe-
dilmiş, çok yoğun emek sarfedilmiş, önemli 
ölçüde mesafe katedilmiştir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisimiz, Kamu kurum ve kuru-
luşlarımızın tamamı, özel sektörümüz, sivil 
kuruluşlarımız, sosyal taraflar bu sürecin 
içinde olmuşlardır. Ortak bir heyecan, ortak 
bir özlem, ortak bir gayret ve işbirliği ile 
kısa zaman zarfında katılım sürecinde çok 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Başta da belirttiğim gibi, tarama sürecine 
paralel olarak fiili müzakerelere de geçil-
miş, Bilim ve Araştırma Faslında müzake-
reler açılmış ve geçici olarak kapanmıştır. 
Şimdi önümüzde 34 fasıl daha var. Bu 
fasıllarda da tek tek müzakereler açılacak, 
ne kadar süreye ihtiyacımız var, gerekli 
düzenlemeleri, uyumu ne kadar sürede 
gerçekleştiririz, bu belirlenecek ve Türkiye 
yolunda ilerlemeye devam edecek. 

Biz, katılım sürecinin zorlu bir süreç olaca-
ğını, hatırlayacaksınız, defaatle söylemiş-
tik. Teknik anlamda zorluklar olacaktır, 
siyasi anlamda zorluklar olacaktır. Başka 
zorluklar olacaktır. Ancak Türkiye olarak, 
bizim kararlılığımız, samimiyetimiz orta-
dadır. Bizim amacımız, Türkiye’nin stan-
dartlarını en yükseğe çekmek, Türkiye’yi 
hak ettiği özlediği noktaya hep birlikte 
taşımaktır. 

Değerli arkadaşlar… 

Bu noktaya kolay gelmedik. 17 Aralık dö-
nemecinden geçtik. 3 Ekim barajını aştık. 
12 Haziran kavşağını da geride bıraktık. 
Bu işe kafa yoran, bu sürecin gereklerini 
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bilen herkes önümüzdeki mesafenin ne ka-
dar dikkat gerektirdiğini biliyor. Bir husu-
su özellikle halkımızın dikkatine sunmak 
istiyorum. Bu süreçte karşılaştığımız güç-
lüklerin çoğu Türkiye’nin büyüklüğünden 
kaynaklanmaktadır. Daha açık söylüyo-
rum, Türkiye’nin gücü dolayısıyla Avrupa 
Birliği süreci sancılı bir süreçtir. Türkiye 
büyük bir ülkedir. Güçlü bir ülkedir. Muh-
teşem bir mazisi, muhteşem bir birikimi, 
zengin bir kültürel donanımı vardır. 

Türkiye’nin AB üyeliği sadece Türkiye için 
değil, bölge için de, dünya için de etki alanı 
itibariyle son derece önemlidir. Bu ba-
kımdan Türkiye’nin AB üyeliğine bakışın, 
diğer aday ülkelerden farklı anlaşılması, 
farklı değerlendirilmesi, iyi düşünülmesi 
lazım… Üzülerek ifade ediyorum ki, mede-
niyetleri bir araya getirecek, farklı kültür-
leri buluşturacak, Birliğin varlık alanını 
genişletecek olan bu adım, AB içinde de 
henüz tam olarak anlaşılamamıştır. 

Görüyoruz ki bugün bölge ve dünya barışı 
için, insanlığın esenliği için, AB’nin küre-
sel bir güç olarak temayüz etmesi için ele 
geçirilen bu fırsat, bazı Avrupalı dostla-
rımız tarafından hakkıyla değerlendiril-
miyor. Türkiye’nin büyüklüğü ve önemi 
nedeniyledir ki Avrupa Birliği tam üyelik 
sürecimiz sadece siyasi ve ekonomik en-
tegrasyon açısından konuşulmuyor, bütün 
akademik, entelektüel platformlarda tartı-
şılıyor, konuşuluyor. Türkiye’nin kültürel 
kimliği, tarihi büyüklüğü, ekonomisi, 
sosyal dokusu sadece müzakereler, sadece 
fasıllar dolayısıyla konuşulmuyor. 

Yani bu konu sadece siyasi zeminde de-
ğil, bütün zeminlerde felsefi boyutuyla, 
düşünce boyutuyla, geleceğin dünyasında 
Avrupa’nın alacağı rol boyutuyla konu-
şuluyor, tartışılıyor. Bu vesileyle Avrupa, 
tarih ve coğrafya içindeki yerini, tarihsel 
önyargılarını da derin sorgulamalara tabi 
tutuyor. Bunlar elbette kolay süreçler de-
ğil. Gel gitlerin olması da bu yüzden doğal-
dır, bunları da tabii karşılamak icap eder.

Bu noktada ister içeride ister dışarıda 
olsun AB sürecimizi sekteye uğratmak 
isteyenlere karşı bir hatırlatmada bulun-
mak istiyorum. Başarısızlık ihtimalleri 
üzerinde siyaset yapanların emellerine 
Türkiye’nin geleceğini feda etmeyelim. 
Avrupa Birliği’ne tam üyeliğimiz bizim 
için dönemsel, taktik bir siyaset meselesi 
değildir. AB’ye tam üyelik hedefi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinin bir 
gereğidir. Türkiye’nin AB üyeliği, hem 
AB’nin hem de Türkiye’nin çıkarınadır.

Avrupa Birliği’ne üyelik, Türkiye’ye dışa-
rıdan dayatılan bir hedef değildir; aksine, 
Türkiye’nin temel dış politika tercihlerinden 
biridir. Bu tercihin temelinde, Türkiye’nin 
daha demokratik, daha özgür, daha adil, 
daha müreffeh bir toplum olma iradesi yat-
maktadır. Milletimizin değişim ve tekamül 
iradesi yatmaktadır. Ülkemizin stratejik ön-
celikleri için, milli menfaatlerimiz için, barış 
içinde bir dünyanın mümkün olduğunu 
göstermek için biz Avrupa birliği yolunda 
bu kadar kararlıyız. Engellerin varlığını her 
zaman söyledik, zaten siyaset engelleri aşma 
sanatıdır. Biz sabır ve kararlılıkla, engelleri 
aşarak yolumuza devam ediyoruz.
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Bakınız geçtiğimiz hafta özellikle Güney 
Kıbrıs’ın engelleme gayretlerine rağmen 
AB içinde sağduyu galip geldi ve fiili mü-
zakere süreci başlamış oldu. Türkiye, 17 
Aralık’ı, 3 Ekim’i ve geçen hafta Lüksem-
burg zirvesini geçerek fiilî müzakerelere 
başlayan ülke konumuna geldi. Zirve 
öncesi ve sonrasında yaşananlar, AB söz-
cülerinden bazılarının beyanatları dikkate 
alındığında, Kıbrıs meselesinin Türkiye-
AB ilişkileri üzerinde önümüzdeki süreçte 
de tesirli olacağı anlaşılmaktadır.

Şunu baştan ifade etmeliyim ki, Kıbrıs’ta 
çözüme ulaşılmadan Güney Kıbrıs’ın üye-
liğe kabulü, siyaseten çok yanlış bir karar 
olmuştur. Üstelik Güney Kıbrıs, adada 
çözümü reddeden taraf olarak tam üyeliğe 
kabul edilmiştir. Neticede çözümden yana 
olan, çözüm için iradesini ortaya koyan 
taraf cezalandırılmıştır. Siyaseten yapılan 
bu yanlış, Rum tarafının elinde bulun-
durduğu AB kozuna güvenerek Birleşmiş 
Milletler’in çözüm arayışlarının dışında 
hareket etmesine sebep olmaktadır.

Ayrıca AB, çözüme evet diyen Kuzey 
Kıbrıs’a verdiği sözleri tutmamış, izolas-
yonun kaldırılması istikametinde adım 
atmamıştır. Şimdi, Kıbrıs meselesini AB 
içine taşıdığını düşünen Rum kesimi, 
Türkiye’nin tam üyelik müzakerelerini 
yürüttüğü bir konjonktürde, Türkiye’nin 
üzerinde bir baskı oluşturma gayretin-
dedir. Gümrük Birliğine ek protokolün 
bu yıl sonuna kadar Türkiye tarafından 
imzalanması istenmektedir. Daha önce de 
ifade ettim, bir kez daha tekrarlıyorum; 
AB Kuzey Kıbrıs üzerindeki izolasyonunu 

kaldırmadan bizim ek protokolü imzala-
mamız söz konusu olamaz. AB’deki muha-
taplarımızdan beklentimiz, Rum tarafının 
Kıbrıs meselesini AB üzerinden kendi 
lehine çözme gayretlerine alet olmamaları, 
AB’nin geleceğini düşünmeleridir.

Türkiye AB’ye tam üyelik yolunda siyasi 
ve toplumsal bir iradeye sahiptir, ancak 
unutulmasın ki, Türkiye bu yolda haklı 
davalarından da vazgeçecek değildir. Biz 
hiç kimseden Türkiye lehine imtiyazlar 
beklemiyoruz. Ancak Türkiye’nin zaman 
zaman önüne çıkartılan engelleri hak 
etmediğimizi de açıkça ifade etmek isti-
yorum. Biz diyoruz ki, müzakere süreci 
teknik bir süreçtir. Gelin bu sürece siyaset 
bulaştırmayalım. Biz üzerimize düşenleri 
yaptık. Sizler de üzerlerinize düşenleri 
yapın ki, hak yerini bulsun, taşlar yerli ye-
rine otursun.

AB içinde bu hakkaniyet ölçüsüne, bu dev-
let ciddiyetine, bu vizyona sahip dostlar 
olduğunu biliyoruz. Bizi bekleyen güçlük-
lerin üstesinden de inanıyorum ki, birlikte 
çalışarak geleceğiz, gelmek durumundayız.

Değerli arkadaşlar… 

Son olarak ekonomi ile ilgili birkaç hususu 
dikkatlerinize arz etmek istiyorum. Ekono-
miyi güçlü ve sürdürülebilir hale getirmek 
için yapılması gereken en önemli işlerden 
biri, mali disiplinin sağlanmasıdır. Ne ka-
dar harcayacağını, ne kadar kazanacağını 
bilmeyen bir devletin bir ülkede ekonomik 
program uygulama şansı yoktur. Gereksiz 
harcamalardan kaçınarak, israf edilen 
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her kuruşta 73 milyon insanımızın hakkı, 
emeği, göz nuru olduğunu akılda tutarak, 
hortumları keserek, bugün mali disiplini 
sağlamış durumdayız.

Bugün devlet, ne harcayacağını, ne kazana-
cağını çok iyi biliyor. Bu durum önceden 
olduğu gibi devletin fuzuli ve ağır şartlar-
da borçlanmasının da önünü kesiyor. Eski-
den yüksek faiz ve kısa vadeyle borçlanan 
devlet, şimdi düşük faiz ve uzun vadeyle 
borçlanıyor. Bakınız, geçtiğimiz hafta bir 
rekorumuz daha açıklandı. Merkezi bütçe-
miz Mayıs ayında 4,3 milyar YTL fazla ver-
miştir. Aynı ay için, faiz dışı fazla miktarı 
ise tam yüzde 36.9 artış göstermiş. Daha 
da önemlisi, Ocak-Mayıs döneminde mer-
kezi bütçemiz 1984 yılından beri yani tam 
22 yıl sonra ilk defa fazla vermiştir.

Mali disiplin demek güven ve istikrar de-
mek. Güven ve istikrar ise daha çok yatırım 
demektir. Daha çok yatırım demek daha 
çok iş imkanı demek. Bu nedenle, makro 
ekonomik gelişmeler reel sektörümüze de 
yansımaktadır, yansıyacaktır. Nitekim, bu 
yılın Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına 
göre açılan şirket sayısı yüzde 27.5 artarak 
4999 olmuştur. Bu tablo istikrarın, güve-
nin eseridir. Bu tablo Ak Parti’nin temsil 
ettiği sağlam millet iradesinin eseridir. 

Değerli arkadaşlar… 

Önümüzdeki hafta Ak Parti Grubu olarak 
Antalya’da İstişare Toplantımızı yapacağız. 
Burada hem geçen dönemi değerlendire-
ceğiz hem de gelecek vizyonumuzu taze-
leyeceğiz. Sizlerden ricam oraya katılımcı, 

partimize, teşkilatımıza, siyasetimize, 
ülkemize yol gösterici önerilerle gelmeniz-
dir. Zira ortak akıl, ortak irade bunu gerek-
tiriyor. Hepinize, Türkiye için hayırlı bir 
hafta diliyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım... Hepinizi sevgiyle say-
gıyla selamlıyorum. İstişare toplantımız önce-
likle ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun. 

Her istişare toplantımızda olduğu gibi 
buradaki birlikteliğimiz de gücümüze güç 
katacaktır. Zira bizim her toplantımız isti-

şaredir, birlikte düşünmektir, öz eleştiridir 
ve aynı zamanda temsil ettiğimiz milleti-
mizin talepleriyle yüz yüze gelmektir. 

Bugüne kadar Ak Parti siyasetini anlatır-
ken çoğunlukla iktidarımızın iş görme 
biçimi ve ülkemizin kazanımları üzerinde 

AK Parti Istişare Toplantısı 
Açılış Konuşması

Antalya | 24 Haziran 2006 
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durduk. Kuşkusuz Türkiye’nin en büyük 
kazanımı Ak Parti siyaseti olmuştur. Zira, 
Ak Parti siyasetinin omurgası Türk milleti-
dir. Ak Parti yokken siyaset parçalı, yamalı, 
istikrar ve güven telkin etmekten yok-
sundu. Ak Parti ile birlikte Türkiye kendi 
ayakları üzerinde doğrulmuş ve istikamet 
bulmuştur. 

AK Parti Türkiye’nin geleceğidir, mille-
timizin yegane gelecek umududur. Bu 
iddiamızın ne kadar gerçek olduğu her 
gün biraz daha iyi anlaşılıyor. Yıllar yılı bu 
ülkeyi hasta adam psikolojisine mahkum 
edenler, bugün ayağa kalkan ve gözünü 
ileri hedeflere diken bir Türkiye tablosu-
nu içlerine sindiremiyorlar. Türkiye’nin 
değişmeye, ilerlemeye, kalkınmaya başla-
masından huzursuz oluyorlar. Bilsinler ki 
biz burada oldukça Türkiye’yi bir istikrar-
sızlıklar ülkesi olarak görmek isteyenler 
huzur bulamayacaklar. Bundan böyle, bu 
millete yerinde saymayı bir fazilet olarak 
yutturamayacaklar. Kendi küçük dünyala-
rıyla, bu ülkenin genç insanlarının, genç 
zihinlerinin ufkunu karartamayacaklar. 
Korku senaryolarıyla bu ülkenin taze baş-
langıçlarını kesip budayamayacaklar.

Türkiye son üç buçuk yıl içinde sadece 
idari, sadece siyasi, sadece ekonomik değil; 
zihinsel bir değişim de yaşamıştır. Artık bu 
milletin derdine derman olacak, hayalleri-
ne tercüman olacak, beklentilerine cevap 
olacak gerçek bir sözü olmayanın meydan-
lara çıkacak yüzü olmayacaktır. Türkiye’de 
siyasetin çıtası çok yükselmiştir; boş sözle, 
kaba vehimle siyaset sahnesinin sefasını 
sürme devri kapanmıştır. Artık bu milletin 

gözünün içine bakarak, ağzınızı açıyorsa-
nız sadece hakikati söyleyebilirsiniz. 

Kırk yıldır ne yaptığı, ne söylediği mil-
letimizce malum olanlar, bugün aynı 
karamsar nakaratı bu millete yutturmaya 
çalışıyorlar. Onların durumu hakikaten 
dramatiktir. Diyorlar ki “Türkiye Cumhu-
riyetini AK Parti’ye emanet edemeyiz”. Bu 
milletin büyük bir teveccüh göstererek 
iktidara yakıştırdığı AK Parti’yi hazret-
ler Türkiye’ye yakıştıramıyorlar. Bunlar 
yıllar yılı ağır darboğazları, krizleri bu 
ülkeye yakıştırdılar. İstikrarsızlığı, ağır 
geçim sıkıntılarını, yoksulluğu, yüksek 
enflasyonu, küçülen ekonomiyi bu mille-
te yakıştırdılar. Üç kuruşa muhtaç olan, 
dünyada kapı kapı dolaştığı halde eli 
boş geri çevrilen ekonomi yönetimlerini 
Türkiye Cumhuriyeti’ne yakıştırdılar. Ül-
kemizin iç huzuru berhava olurken, dış 
itibarı sıfırlanırken, bu topraklarda asır-
larca beraberce yaşayan kardeş kardeşe 
düşman olurken, onlar kendilerini iktida-
ra da yakıştırdılar. 

Şimdi üç buçuk yıl içinde ekonomik 
göstergelerin neredeyse tamamına tavan 
yaptıran, iç huzuru ve istikrarı sağlayan, 
dış itibarı yükselten, ülke insanına ye-
niden umut taşıyan AK Parti’yi iktidara 
yakıştıramıyorlar. Bunda şaşılacak bir şey 
yok; bu felaket tellallarının karanlık Tür-
kiye tasavvurunda AK Parti’ye yer yok. 
Ama şükürler olsun, bu milletin umutla-
rında, hayallerinde, beklentilerinde AK 
Parti’nin yeri sağlamdır, bundan hiç şüp-
he duymuyoruz.
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Değerli arkadaşlarım...

Türkiye için kısa sayılabilecek, ancak bir 
hükümetin görev süresi hesaba katıldı-
ğında önemli diyebileceğimiz bir zamanı 
hayırlısıyla geride bıraktık. Bu zaman 
içinde Türkiye’nin nereden nereye geldiği 
hepinizin malumudur. Aradaki fark akla 
kara, gündüzle gece kadar birbirinden ay-
rıdır. Bugün Türkiye’yi seven herkes mutlu 
ve müreffeh bir geleceğin heyecanını yüre-
ğinde hissediyor.

Ancak bunun bir başlangıç olduğunu asla 
aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. 
Bu gemiyi yola çıkarmayı başardık, ama 
henüz hayalimiz olan o bereket sahiline 
ulaşmış değiliz. Zaten en başta girdiğimiz 
bu yolun uzun ve ince bir yol olduğunu 
biliyorduk. Bütün yolculukların ilk adımla 
başladığını unutmayalım, yola çıkmış ol-
mak, doğru istikamet üzere ilerliyor olmak 
da çok önemlidir.

Bu noktada dirayetli olmak, sağlam dur-
mak, hedefi, rotayı, güzergahı asla kay-
betmemek mecburiyetindeyiz. Bütünlü-
ğümüzü bozmak, dinamizmimizi kırmak, 
aramıza fitne tohumları ekmek isteyenler 
oluyor ve olacak. Şunu açıkça ifade edeyim 
ki AK Parti siyasetinin asıl imtihanı şimdi 
başlıyor. Türkiye’yi ağır kriz şartlarından 
aldık, dünyanın en hızlı büyüyen, en istik-
rarlı büyüyen, en çok umut veren ülkele-
rinden biri haline getirdik.

Dün enkaz devralıp yine enkaz devreden-
ler görüyorsunuz yeniden ellerini ovuş-
turmaya başladılar. Yeniden kurtarıcı kos-

tümlerini giymeye, en kahraman rolleri 
oynamaya başladılar. Bilmiyorlar ki bugün 
Türkiye onların bıraktığı çukurdan çok 
başka bir yerdedir. Bilmiyorlar ki üç buçuk 
sene içinde değişen, gelişen, kalkınan Tür-
kiye, yepyeni, dinamik, enerjik, umutlu, 
geleceğe yürüyen bir Türkiye’dir.

Yeni Türkiye’nin gerçekleri, onların bırak-
tığı noktadan o kadar farklıdır ki, bugün o 
eski kurtarıcı kostümleriyle hepsi birer ka-
rikatürden ibaret kalıyorlar. Dün bu ülkeyi 
o karanlık girdaplara sürükleyenler onlar 
değilmiş gibi, bugün kurtarılmaya asla 
ihtiyacı olmayan bir toplumu kurtarmaya 
soyunuyorlar. Bunun adı ölçüsüzlüktür, 
ihtirastır. Bilsinler ki onlar için tren çok-
tan kalktı, Türkiye genç fikirlerle, taze 
vizyonlarla, dinamik adımlarla geleceğine 
ilerliyor. Gölge etmesinler, başka ihsan 
istemiyoruz.

Değerli arkadaşlarım...

Hiç kimseye bu ülkenin tek bir dakikasını 
bile boşa harcama lüksü tanıyamayız. Her 
boş lafa, her lüzumsuz polemiğe, her vatan 
kurtaran aslana cevap yetiştirmeye kalkar-
sak, bu millete, bu milletin omuzlarımıza 
yüklediği emanete ihanet etmiş oluruz. Bu 
ülkede siyasetin kökü on yıllar öncesine 
uzanan kötü alışkanlıkları var. Bugün de 
bu alışkanlıklardan kendilerini kurtara-
mayanlar çıkıyor, zaman zaman gerilimi 
de tırmanma arzusu içinde oluyorlar.

Çünkü üç buçuk yıllık AK Parti iktidarı, 
onlara söylenecek pek söz bırakmamıştır. 
Gerilimi yükselterek kendilerine kamuoyu 
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nezdinde yeni varlık alanları açmaya, gün-
demde yer bulmaya çalışıyorlar. Onların 
bizi çekmeye çalıştıkları minderde asla 
güreşmeyeceğiz, daha önce de söyledim, 
bizim yerimiz er meydanıdır. Kulağımızı 
bu köhne zihniyetlere değil, milletimize, 
milletimizin beklentilerine vereceğiz.

Çünkü başta da söylediğim gibi milletimi-
zin yegane gelecek umudu AK Parti’dir. 
Bulunduğumuz yerde bir siyasi partinin 
kazanımlarını korumak için değil, mille-
timizin geleceğini kazanmak, umutlarını 
canlı tutmak, beklentilerini karşılamak için 
bulunuyoruz. AK Parti, bizi bir bütün ola-
rak bir arada tutan sembolik bir çatıdır. Bi-
zim siyasetimiz bu çatıya sığmayacak kadar 
geniş bir alana yayılmış millet siyasetidir.

Sakın ola AK Parti dendiğinde milletten 
başka bir topluluk düşünmeyiniz. Sakın 
ola ki AK Partilileri sadece yakasında parti 
rozetimiz bulunan insanlardan ibaret san-
mayınız. Sakın ola ki AK Parti’nin milletin 
hedeflerinden başka bir hedefi olduğu dü-
şüncesine kapılmayınız. Millet rotasından 
ayrı bir rotaya sapan, Türkiye sevdasından 
başka bir sevdanın peşine düşen bizden 
değildir. Allah bizleri bu milletin yüzüne 
bakamaz bir hale düşmekten korusun. 
Kimse de bir endişeye, karamsarlığa ka-
pılmasın, bizim kaderimiz de milletimizin 
kaderinden ayrı değildir, olmayacaktır.

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’nin büyüme iradesine gölge 
düşürmeyeceğiz. Kararlılıkla ülkemizin 
geleceğine sahip çıkacağız. Ürettiğimiz 

siyasetin ahlak zemininde yükselmesi için 
canla başla çalışacağız. Ahlak zemini zayıf 
siyasetten Türkiye çok çekti. Çamurun 
üstüne oturmam diyen siyasetçilerin üstü 
başı çamur oldu. Statükoyu sürdürmeyi, 
merkeziyetçi anlayışı devam ettirmeyi, 
bütün sorunları Ankara’da kördüğüm 
haline getirmeyi siyaset olarak yürüten-
ler Türkiye’yi büyütmek şöyle dursun 
Türkiye’yi küçülttüler. Demokrasiyi halk-
tan esirgeyen bir siyaset, millete yukarı-
dan bakan bir siyasetin geleceğin Türki-
ye’sinde yeri kalmamıştır. 

Bu doğrultudaki yeni arayışlar, yeni sentez-
ler beyhude arayışlardır. Halkımız gücünü 
bir noktada teksif etmiştir. Toplumsal 
merkezin partisi Ak Partidir. Milleti sadece 
yönetilen, yönlendirilen bir kitle zanneden-
lere Türk siyasi hayatında yer kalmamıştır. 
Toplumun iradesi sadece seçimden seçime 
tezahür etmez, her gün, her an tezahür eder. 
Siyasetin öznesi, aktörü olan toplum ye-
niden Türkiye’nin kaosa sürüklenmesine, 
yeniden parçalı, yamalı siyaset günlerine 
bundan böyle izin vermeyecektir. 

Millet siyasetin, yani kendi gelecek pers-
pektifinin sahibidir. Bunun için toplumun 
güçlenmesine büyük önem veriyoruz. 
Bunun için Türkiye’nin geleceğine sadece 
dar koridorlardan bakmıyoruz. Bunun için 
sürekli muhasebemizi, öz eleştirimizi yapı-
yoruz. Milletin gücünü hiçbir zaman kendi 
gücümüz zannetmeyeceğimizi söyleyerek 
çıktığımız yolda bu şuuru muhafaza etme-
ye çalışarak yol alıyoruz. Kendimizi sürek-
li yeniliyor, milletle bağlarımızı her gün 
yeniden tazeliyoruz. 
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Siyasetimizin esası ülkemizi refah içinde 
kalkındırmak, adalet duygusunu derin-
leştirmek, toplumu güçlendirmektir. 
Gücümüzü doğrudan vatandaşımızdan al-
dığımız için, vatanımızla, vatandaşımızla, 
ülkemizle birlikte büyüyoruz. Başarıyla bir 
yasama dönemini daha geride bırakıyoruz. 
Yüzümüzün akıyla yaz tatilinde milletimi-
ze dönüyoruz. 

Milletvekillerimizden ricam Ak Parti’nin 
Türkiye’ye kazanımlarını millete mal etme 
noktasında bu sezonu çok iyi değerlen-
dirmenizdir. Kendi emeklerinizi, kendi 
gayretlerinizi ülkemizin her köşesindeki 
insanlarımıza anlatmanız büyük önem 
taşıyor. Milletimize kendi emanetini hak-
kıyla temsil edebilmek için geceli gündüz-
lü çalıştınız. Şehirlerimizin, köylerimizin 
daha mamur hale gelmesi için, geçmişin 
yaralarını süratle sarabilmek için 3 Kasım 
gününden bugüne koştunuz, yoruldunuz. 
En önemlisi Türkiye Cumhuriyeti devle-
tinin kurucu iradesi olan Türkiye Büyük 
Millet meclisine hak ettiği saygınlığı yeni-
den kazandırdınız.

Öyleyse, yılların özlemini gerçekleştiren 
Ak Parti iktidarının Türkiye’ye neler ka-
zandırdığını önümüzdeki yaz sezonunda 
milletimize daha aktif olarak anlatmak 
üzerinize borçtur. Evet, biz milletimizden 
güven ve istikrar içinde büyümek ve kal-
kınmak için 5 yıllığına bir yetki aldık. Bu 
emaneti şeref le, onurla taşıyacağız. Uf-
kumuz sadece 3 Kasım 2007 tarihi değil, 
geleceğin Türkiye’sidir. Bütün hesapla-
rımızı, bütün perspektifimizi gelecek 10 
yılın Türkiye’si, gelecek 20 yılın 30 yılın 

Türkiye’si için yapıyoruz. Bütçemizi önü-
müzdeki üç yıl için yaptık. Kalkınma Plan-
larımızı gelecek 7 yıl için yaptık. Avrupa 
Birliği perspektifimizi tam üyeliğe göre 
belirledik. 

Uluslararası ilişkilerimizi güven içinde 
büyüyen, gelişen, kalkınan bir Türkiye an-
layışıyla geliştiriyoruz. Türkiye’nin itibarı 
Ak Parti ile bütün dünyada yükselmiştir. 
Bu itibara gölge düşürecek hiçbir adıma 
izin vermeyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım...

Son dönemde Türkiye ekonomisinin için-
den geçtiği değişim sürecini tam olarak 
anlayamayanlar, algılayamayanlar var. 
dolar yükseldi, borsa düştü diye, günlük 
hareketliliğe bakarak buradan bir kaygı 
havası oluşturmaya çalışanlar var. Bakınız; 
ekonomide 4 yıldır elde edilen kazanımlar, 
öyle asla sanal, gelip geçici gibi başarılar 
değildir. Hiç kuşkusuz makro göstergeler-
de tarihi başarılara imza attık. Enflasyo-
nun nerelerde olduğunu, bugün nerede ol-
duğunu bir hatırlayın. Faizleri hatırlayın. 
Dış ticaret hacmimiz, turizm gelirlerimiz, 
büyüme hızımız, doğrudan uluslar arası 
yatırımlar… Üç buçuk yıl önce bunlar han-
gi seviyedeydi, bugün nerededir? Lütfen 
bunları hatırlayınız.

Bakınız, 2005 yılsonu itibariyle sonuçla-
nan özelleştirme tutarı 8,2 milyar ABD 
dolarıdır. Bu tutar bizden önceki bütün 
dönemlerin tamamında gerçekleşenin de 
üzerinde bir miktarı temsil etmektedir. 
Ama ekonomide yapılanlar bunlardan 
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ibaret değildir. Bizim amacımız, tüm iyileş-
meleri kalıcı hale getirmek, her gün daha 
ileriye götürmek, her gün kazanımlarımıza 
yenilerini eklemektir. Biz bu anlayışla yola 
çıktık. Geçmişe takılıp kalmadık. Ufkumu-
zu geniş tuttuk. Onun için kazanımlarımızı 
sağlam temeller üzerine bina ettik.

Bakın, ekonomide büyümeyi, istikrarı, 
güveni kalıcı kılmak için, kamu sektörünü 
öncelikle yeniden yapılanmaya tabi tuttuk. 
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 
Kamu İhale Kanunu, Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu, Kamu Görevlileri İçin Etik Kural-
lar Düzenlemesi, Kamu İstihdamı ve Ya-
tırım Programının rasyonalize edilmesi… 
Bunlar kamuyu yeniden yapılandırmaya 
yönelik reformlarımızdı.

Öte yandan finans sektöründe tarihi adım-
lar attık, bankacılık sektöründe öyle. Sos-
yal Güvenlik reformumuzu biliyorsunuz 
yasalaştırdık. Mali alanda, vergi alanında 
düzenlemeler yaptık, yapmaya devam 
ediyoruz. Yatırım ortamını iyileştirmek 
için attığımız adımlar ve sonuçları ortada. 
Bizim reform sürecimiz, her alanda, karar-
lılıkla ilerliyor. Şimdi tüm bu reformların 
ardından, Türkiye ekonomisini geçmişin 
kavramlarıyla açıklayamazsınız artık.

Türkiye ekonomisi, tarihinde hiç olma-
dığı kadar sağlam bir zemine, sağlam bir 
yapıya kavuşmuş durumdadır. Elbette 
hareketlilikler olacak. Biz, küresel bir eko-
nomi, küresel bir güç olmayı gözümüze 
kestirmişiz. Elbette küresel hareketlilikler, 
bizim ekonomimizi de etkileyecek. Ama 
bu sağlam yapıyla, bu dirençli yapıyla, 

tüm bu hareketlilikler geldiği gibi de gide-
cektir. Allah’a şükür gemimiz sağlam, mü-
rettebatımız tecrübeli. Geminin çürümüş 
bölümleri yenilenmiş, delikleri tıkanmış, 
eksiği gediği giderilmiş. Bazen çarşaf gibi 
denizde gidecek, bazen dalgalarla müca-
dele edecek ve Allah’ın izniyle sağ salim 
limana ulaşacaktır.

Biz, ülkemizin hedef lerine kilitlenmiş 
durumdayız. Her yıl çıtayı bir üste çektik. 
Her yıl, kendi rekorumuzu kırmanın mü-
cadelesi içinde olduk. Bundan sonra da 
böyle olacak ve inşallah Türkiye her yıl, 
bir önceki yılın seviyelerini aşarak yoluna 
devam edecektir. Bizim, boş tartışmalarla, 
isabetsiz tespitlerle, zorlama analizlerle 
geçirecek vaktimiz yok. Biz, hedeflerimizi 
önümüze koyduk, bunları yakalamanın 
çabası, gayreti içindeyiz.

Her zaman söylüyorum, bir kez daha tek-
rar etmek istiyorum. Mali disiplinden, ya 
da para politikasından asla ve asla taviz söz 
konusu olmayacaktır. Hiç kimse bizden, 
ekonomide elde ettiklerimizi geri götüre-
cek adımlar beklemesin. Biz bu seviyeleri 
kolay yakalamadık. İşçimiz, memurumuz, 
işverenimiz, sanayicimiz, ihracatçımız, 
köylümüz, çiftçimiz, hepimiz birbirimize 
kenetlendik, Türkiye’yi yeniden inşa etme-
nin gayreti içinde olduk.

Bu çabayı, bu gayreti, bu emeği heba et-
meye hiç kimsenin gücü yetmez, yetme-
yecektir. Bu çaba, bu gayret, bu emek asla 
popülizme, rehavete, gevşemeye de feda 
edilmeyecektir. Bir kez daha söylüyorum: 
Bizim gündemimizde erken seçim yok. 
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Hele seçim ekonomisi, asla yok. Şöyle biraz 
rahatlayalım, bol keseden dağıtalım, para 
musluklarını şöyle bir açalım…

Değerli arkadaşlarım, bunlar bizim siyasi 
anlayışımızda asla olmayan şeyler… Bunla-
rı yapanları çok gördük. O ne veriyorsa iki 
mislini veriyorum diyenleri çok gördük. 
Eline anahtarları alıp seçim öncesinde da-
ğıtanları da çok gördük. “Çamurun üzeri-
ne oturmam” diyenleri gördük, “Verdimse 
ben verdim” diyenleri gördük. “İhaleye 
fesat karıştıranları” gördük. 

Biz işte bunların bozduğu dengeleri düzelt-
mek için, bu dengeleri sağlam bir zemine 
oturtmak için bugün buradayız. Bu hata-
lara asla düşmeyiz, biz, sandığa gömülmüş 
bu siyasi anlayışa da asla prim vermeyiz. 
İstikrar ve güvenin kolay oluşmadığını 
hepimiz çok iyi biliyoruz çünkü bedelini 
alınteriyle ödedik. Türkiye, istikrar ve gü-
veni nihayet Ak Parti’yle yakalamıştır ve 
bundan da asla vazgeçmeyecektir.

Bakınız değerli arkadaşlarım, 4 gün önce, 
20 Haziran itibariyle biz bir operasyonu 
başarıyla tamamladık. Zorunlu Tasarruf 
hesabında biriken hem ana paraları, hem 
de nemalarını hak sahiplerine kuruşu 
kuruşuna ödedik. 20 Haziran itibariyle 
artık Türkiye’nin böyle bir sorunu yok. Bu 
hesabı artık tasfiye ettik. Yıllarca işçiden, 
memurdan kesmişler, işverenden kesmiş-
ler, ama para ortada yok. İktidara geldik, 
arkadaşlarıma talimatı verdim ve kısa süre 
içinde ödeme planımızı çıkardık. İşçisi de, 
işvereni de bu ödeme planına evet dedi, 
uzlaşmaya varıldı ve operasyonu başlattık. 

Biliyorsunuz ana parayı ödedik, nemaları 
da 10 taksit halinde ödedik ve bitirdik.

Peki nedir bu işin maliyeti? Bakınız, 29 
Nisan 2003 tarihinden, 20 Haziran 2006 
tarihine kadar, ana para ve nema olmak 
üzere toplam 13milyar 181 milyon 464 bin 
446 YTL, 17 Yeni Kuruş ödeme yapmışız. 
Yaklaşık 4,5 milyon vatandaşımıza devle-
tin borcunu tıkır tıkır ödemişiz. Bakınız, 
dikkatinizi çekiyorum, tam 50 milyon adet 
işlem yapmışız. Yani 50 milyon kere hak 
sahiplerine ödeme yapılmış.

Şimdi bu küçük bir operasyon değildir. 
Bunun 4 yıl önce olabileceğine aklınız 
kesiyor mu? Hatta biz 4 yıl önce bunu ya-
pacağız dediğimizde, birileri “hayal görü-
yorsunuz” demedi mi? Ama kaynağını da 
bulduk, uzlaşmayı da sağladık, borcu da 
ödedik. İmar Bankası soygunundan doğan 
borcu da ödedik, Konut Edindirme Yardı-
mı kesintilerini de ödüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Şunu kabul ediyoruz, işsizliğin azaltılması 
konusunda istediğimiz noktada değiliz. 
Ancak bir noktaya da dikkatinizi çekmek 
istiyorum; bugün dünyada, enflasyonla 
mücadele edilen her ülkede işsizlik artmış-
tır. Literatürde de bu böyledir; enflasyon 
düşüyorsa, işsizlik artar. Ama bakıyorsu-
nuz, bizde, hem enflasyonla yoğun bir mü-
cadele gerçekleştirmişiz, hem de işsizliği, 
az da olsa aşağıya çekmişiz. 2002 yılından 
2005 sonuna kadar, 1 milyon 48 bin kişi 
ilk kez işgücü piyasasına giriyor, iş arama-
ya başlıyor ve iş sahibi oluyor.
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Yine tarım sektörüne bakıyoruz, aynı dö-
nemde orada da 965 bin kişi tarım sektö-
ründe işinden ayrılıyor, sanayide, hizmet-
ler sektöründe iş buluyor. Buna karşılık 
işsiz sayımızdaki artış, sadece 553 bin kişi 
olmuş. Hem artan nüfusa, yeni iş gücüne 
katılanlara iş bulunuyor, hem de bir yan-
dan tarım istihdamı azalıyor, çözülüyor. 
Bunları görmezden gelemeyiz, bunlar son 
derece sevindirici gelişmeler…

Aynı dönemde bakın, işgücü arzının kır ve 
kente göre dağılımına bakın, kırda işgücü 
arzı azalıyor, kentte artıyor. Kalkınmamız 
açısından bunlar son derece önemli gös-
tergeler değerli arkadaşlarım. Bunlar, is-
tihdam yapımızın artık değiştiğini, sağlam 
bir yapıya doğru ilerlediğini gösteriyor.

Bir başka konu teşvikler… Biliyorsunuz 
Teşvik Yasamızı çıkardık, 49 ilde uygu-
lamaya başladık. Hedefimiz, geri kalmış 
illerimizde üretimi, yatırımı, istihdamı 
artırmak, bu illerin potansiyellerini açığa 
çıkarmalarına destek olmaktı. Bugün ba-
kıyoruz, bu alanda da sevindirici bir tablo 
ortaya çıkmış durumdadır. 2004 Mart 
ayından bugüne kadar tam 33 bin 207 fir-
ma bu teşviklerden yararlanmış. Yine bu 
teşvikler sayesinde 152 bin kişi istihdam 
edilmiş.

İşte budur değişen Türkiye ekonomisinin 
gücü… Türkiye ekonomisini işte bu bağ-
lamda değerlendirmek zorundasınız. Bu 
gücü göremezseniz, o zaman küçük dalga-
larda boğulur gidersiniz. Ama bu gücü his-
sederseniz, bu gücün moraliyle, bu gücün 
verdiği beklentiyle hareket ederseniz, va-

racağınız yer korunaklı limanlar olacaktır. 
Türkiye işte o istikamettedir, doğru rota 
üzerinde hızla ilerlemektedir.

Değerli milletvekilleri…

Bizler, geçmiş iktidarların milletin kal-
binde, kesesinde, zihninde yol açtığı 
deformasyonları mutlak manada olmasa 
da önemli ölçüde gidermiş bulunuyoruz. 
Siyasete kazandırdığımız, siyasette ortaya 
koyduğumuz çıtanın meyvelerini, çiçekle-
rini asıl olarak önümüzdeki zamanlarda 
göreceğiz. Bizim hedefimiz Cumhuriyetin 
100. yılında, bütün vatandaşlarımızın 
huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir 
Türkiye’yi tesis etmektir. 

Ak Parti iktidarının inşa ettiği yeni siyaset 
anlayışıyla yetişen genç nesiller, gelecekte 
Türkiye’nin demokratik kazanımlarına 
sonuna kadar sahip çıkacaklardır. Onlar, 
bu ülkenin sahip olduğu kültür ve medeni-
yet mirasına sadakatle ve özgüvenle sahip 
çıkacaklardır. Ak Parti iktidarını yaşayan 
genç kuşaklar; geleceğe umutla, güvenle 
bakacaklardır. Cumhuriyetimizin 100. yı-
lında, bugünkü çocuklarımızın en önemli 
gündem maddesi, bir süredir özlemini 
çektikleri büyük Türkiye idealini gerçek-
leştirmek olacaktır.

Sözünü ettiğimiz o büyük Türkiye, 
Allah’ın izniyle bir Gökkuşağı Ülkesi ola-
caktır. Bu ülkede fikirler özgür olacaktır. 
Bu ülkede farklılıklar zenginlik olarak 
kabul edilecektir. Bu ülkede herkesin hu-
kuku korunacaktır. Bu ülkede din özgür-
lüğü, vicdan özgürlüğü, inanç özgürlüğü 
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tartışma konusu olmaktan çıkacaktır. Bu 
ülke, yeryüzünün en önemli hürriyet abi-
desi olacaktır. Bu ülkenin seçilmiş yahut 
atanmış yöneticileri fikir özgürlüğünü 
sonuna kadar savunan, demokrasiyi haz-
metmiş yöneticiler olacaktır. 

Niyet okuyucular, gelecek rüyası olmayan-
lar, toplumun taleplerine yüksek tepeler-
den bakanlar bir süre daha kendi vehim-
leriyle uğraşabilirler. Bizim partimizin 
hedefi atalet olamaz. Ak Parti’nin hedefi 
adalettir; kalkınmadır, refahtır, huzurdur. 
Ak Parti’nin hedefi tam demokrasidir, 
insan hak ve hürriyetlerinin zamanın ih-
tiyaçlarına, toplumun taleplerine göre ge-
nişletilmesidir, hukuk devletinin vatanda-
şıyla birlikte her geçen gün güçlenmesidir.

Bütün çabamız Türkiye içindir. Bütün 
rüyamız Türkiye’dir. Bu yoldaki yoldaşlı-
ğımız, birliğimiz, kardeşliğimiz, hukuku-
muz her geçen gün derinleşiyor. Bu ruha 
yaptığınız katkılardan dolayı hepinizi yü-
rekten selamlıyorum. Türkiye için göster-
diğiniz azmi, aşkı, heyecanı alkışlıyorum. 
Sizlerin şahsında ülkemin bütün insanla-
rını, bütün vatandaşlarımı sevgiyle, mu-
habbetle selamlıyorum. Hepinize saygılar 
sunuyorum. 
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AK Parti’nin değerli il başkanları… değerli 
yol arkadaşlarım… Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum.

AK Parti olarak bu uzun ve zor yola birlikte 
çıktık. Zor diyorum, çünkü biz, günübir-
lik gelişmelere, şahsi çıkarlara odaklı bir 

anlayışla değil, tam aksine ülkemizin, mil-
letimizin, geleceğimizin hayati derecede 
ihtiyacı olan bir hizmet anlayışıyla siya-
sete başladık. Her şey Türkiye için dedik. 
Ufkumuzu da gönlümüze de geniş tuttuk. 
Aynı anlayışla, aynı heyecanla, el ele, gö-
nül gönüle yolumuza devam ediyoruz. 

AK Parti Il Başkanları Toplantısı

Ankara | 13 Eylül 2006 
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Bu yolun farkı, bu yolun aydınlığı her ge-
çen gün biraz daha anlaşılıyor. Bu anlayışa 
olan ihtiyaç her geçen gün biraz daha fark 
ediliyor. Son dört yıl içinde nasıl bir süreç-
ten geçtiğimizi asla unutmamalıyız. Uçu-
rumun kenarındaki bir ülkenin, bir ekono-
minin nasıl düzlüğe çıktığını, tehlikeli bir 
virajdan nasıl alnının akıyla döndüğünü 
iyi bilmek zorundayız. Milletimizin 3 
Kasım 2002’de, kendisini uçuruma sürük-
leyen siyasi anlayışları tasfiye ederek ne 
kadar önemli, ne kadar doğru bir karar 
verdiği bugün daha iyi anlaşılıyor.

Ekonominin dibe vurduğu, siyasetin tıkan-
dığı, yöneticilerin sorunlar karşısında aciz 
kaldığı, suiistimallerin her yanı sardığı, 
vatandaşlarımızın büyük sıkıntılar çektiği, 
gençlerimizin gelecekten umudunu kes-
tiği, dış itibarımızın milletimize yakışma-
yacak ölçüde zedelendiği bir Türkiye’den 
bugünlere geldik. Artık milletimizin ışığı 
yükseliyor, Türkiye’nin yıldızı parlıyor. 
Türkiye artık, büyüyor, gelişiyor, kalkını-
yor. Türkiye, son dört yıldır sürekli büyü-
yen ekonomisiyle başarıdan başarıya ko-
şuyor. Cumhuriyet tarihimizde daha önce 
ulaşılmamış rekorlara imza atılıyor.

Bu tablo tesadüflerin eseri değildir. Böyle 
olduğunu iddia edenler, bu neticelerin 
tamamen şans eseri alındığını söyleyen-
ler ya bu işi gerçekten bilmiyorlar, yada 
hakkı sahibine teslim etmek onlara zor 
geliyor. Ekonomide tesadüflere yer yoktur. 
Bu işten biraz anlayan, hakkaniyet sahibi 
herkes en azından bu kadarını bilir. Evet, 
Türkiye’de, işin tesadüf lere bırakıldığı 
dönemler olmuştur. Ancak, bu şekilde va-

rılabilecek tek yerin uçurum olduğunu da 
en iyi yine o dönemlerin yöneticileri bilir. 
Zaten onlar, bugün Türkiye’de, nelerin 
kökünden değiştiğini, Türkiye’de ne kadar 
güçlü bir kalkınma rüzgarının esmeye baş-
ladığını gayet iyi biliyorlar. 

Elbette bunu kabul etmek, itiraf etmek iş-
lerine gelmiyor. Onun için de, bu başarıyı 
perdelemek, karalamak, en azından küçük 
göstermek için fırsat kolluyorlar. Nasıl ya-
parız da o eski anlayışları, çatışma siyaseti-
ni geri getiririz hesabındalar. Nasıl yaparız 
da devlet ile millet arasında yeniden bir 
mesafe açarız derdindeler. Ne kendileri-
nin yönettiği geçmişten, ne de milletin 
verdiği dersten hiç ibret almıyorlar. Bütün 
dikkatleriyle suiistimal edebilecekleri 
ihtilaf alanlarının, gerilimlerin peşinde-
ler. Milletin sevinçlerine ortak olamıyor, 
hedeflerini anlamakta güçlük çekiyorlar. 
Ama bilsinler ki, artık milletimiz bu fırsat 
siyasetine, bu istismar ve rant siyasetine 
en ufak bir prim vermiyor. Bundan sonra 
da vermeyecek.

Değerli arkadaşlarım… 

Bu ülkenin geleceğini, değişimin bayrağını 
taşıyanlar belirleyecek. Türkiye, ekonomi-
siyle, siyaset anlayışıyla, sosyal açılımlarıy-
la, geniş perspektifli aktif diplomasisiyle 
hız kesmeden yoluna devam edecek. Biz 
bu yolu açtık, bu yolda ilerliyoruz. Bu ül-
keyi seven, bu milleti dünyada en ön sıra-
lara taşıyacak yeni kuşakların gelip bizden 
bayrağı devralacağı günlerin heyecanını 
da kalbimizde hissediyoruz. Onun için de, 
çatışma ve gerilim tuzaklarına düşmedik, 



154

Recep Tayyip ERDOĞAN

düşmeyeceğiz. Doğusundan batısına, ku-
zeyinden güneyine bu topraklarda yaşa-
yan herkesi aynı büyük hedefler etrafında 
kenetlemenin derdindeyiz. Milletimizle 
birlikte büyümenin, birlikte gelişmenin, 
birlikte ilerlemenin gayreti içindeyiz.

Bu milletin kardeşliğine, huzuruna, mut-
luluğuna kastedenlere karşı hiçbir taviz 
vermeden yolumuza devam ediyoruz. 
Artık devlet ile millet aynı ufka bakıyor… 
Aynı hedeflere doğru hep birlikte yürü-
yoruz. Bütün zorluklara, bütün engellere 
rağmen azimle, sabırla bu millete hizmet 
etmek, bu ülkeyi mutlu ve müreffeh yarın-
lara taşımak için durmadan dinlenmeden 
çalışıyoruz. Yolumuzu, sloganlarla, öfkey-
le, ucuz popülizmle, duygu istismarıyla de-
ğil, akılla, sağduyuyla irfanla, tecrübeyle, 
bilgiyle çiziyoruz. Başkalarının çatışmacı 
anlayışları, kavgacı üslupları siyaset çizgi-
mizi asla değiştirmeyecek. 

Değerli arkadaşlarım...

Hassas bir dönemden geçiyor, zor kav-
şaklardan dönüyoruz. Türkiye’nin zarar 
göreceği hiçbir adımı atmamak için büyük 
bir dikkat, büyük bir hassasiyet gösteriyo-
ruz. Sabır isteyen, metanet isteyen, dirayet 
isteyen bu ağır yükü taşımak, Türkiye’yi 
çok daha aydınlık yarınlara ulaştırmak 
sorumluluğu bize düşmüştür, AK Parti’ye 
düşmüştür. AK Parti aidiyeti, kendini 
Türkiye’nin kimliğiyle tanımlamaktır. 
Kendinizi Türkiye’yi muasır medeniyet 
seviyesinin ötesine taşıma idealinin bit 
neferi olarak görmek, hissetmek mecburi-
yetindesiniz.

Milletimiz bu ideale inanıyor… Ama siya-
set sahnesinin bazı aktörleri, Türkiye’ye 
yıllarını kaybettiren kötü alışkanlıkların-
dan, zihinsel tembelliklerinden, yıpratma 
siyasetlerinden maalesef henüz vazgeçe-
bilmiş değildir. Sizlerden beklediğim, AK 
Parti’ye yakışan seviye ve ciddiyeti koru-
manızdır. Çünkü sizler bu milletin umudu-
sunuz. Türkiye’ye geleceğini kazandıracak 
değişim siyasetinin adresisiniz.

Milletimiz, uzun yıllar zorluklara fedakar-
ca göğüs germiş, siyasetçiler tarafından 
suiistimal edildiği halde umutlarından, 
Türkiye sevdasından asla vazgeçmemiştir. 
İşte sizler, sabırlı, basiretli, geniş ufuklu bu 
yüce milletin siyasetteki sesi, iradesisiniz. 
Bu sorumluluğu, kalbinizle, ruhunuzla, 
her zaman bütün benliğinizde hissetmeli-
siniz. Herkes vazgeçse de sizler vazgeçme-
yecek, siyasetin AK bir çizgide kalması için 
mücadeleye devam edeceksiniz. Çocuk-
larımızın yüzlerindeki ışık, gözlerindeki 
umut hepimize yol gösterecek. Gücümüzü, 
aşkımızı, şevkimizi artıracak. O gözlerdeki 
umutların tükenmesine, o yüzlerin bir 
kere daha hayal kırıklıklarıyla kararması-
na asla izin veremeyiz.

Bu ülke, siyaseti menfaat temeline oturt-
mak isteyen zihniyetlere bir daha asla 
teslim olmayacaktır. Bu ülke bir kere daha 
krizlere, darboğazlara, çaresizliklere geri 
dönmeyecektir. Daha da gelişmeye, daha 
da büyümeye, aydınlık geleceğine doğru 
hızla ilerlemeye devam edecektir. Geçen 
dört yıla yakın zaman açıkça ortaya koydu 
ki, AK Parti milletin beklentileriyle örtü-
şen yegane siyasi adrestir. O beklentilerin 
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bugün nasıl bir bir gerçekleştiğini rakam-
lar gösteriyor. Büyüme ortada, enflasyon 
ortada… Üretimdeki, yatırımdaki, ihracat-
taki, turizm gelirlerindeki artış ortada...

Türkiye’nin aydınlık geleceğinin kapısı, 
AK Parti’nin değişim anahtarıyla açıl-
mıştır. Bunu hiç kimse inkar edemez. 
Bütün dünya, Türkiye’nin bu dönemde 
her alanda ne kadar büyük mesafeler kat 
ettiğini görüyor. Milletimizle birlikte elde 
ettiğimiz başarıları hayranlıkla takdir 
ediyor. Bunlar yeterli mi? Elbette değil. 
Daha yapacak çok işimiz, yürünecek çok 
yolumuz var. İnanıyorum ki, birbirimize 
ve hedeflerimize kenetlendiğimiz, istikra-
rımızı kaybetmediğimiz, birliğimizi, bera-
berliğimizi zedelemediğimiz sürece, kimse 
bizi yolumuzdan ayıramayacak.

Bütün şehirlerin aynı refah seviyesinde 
buluştuğu, milletimizin her bir ferdinin 
insanca yaşadığı, kimsenin haksızlığa uğ-
ramadığı, emeğin hakkının verildiği bir 
Türkiye için çalışıyoruz. Türkiye için söy-
lenecek sözümüz, bu millete yapacak hiz-
metimiz olduğu sürece, aynı inançla, aynı 
aşkla, gecemizi gündüzümüze katarak 
çalışmaya devam edeceğiz. Konuşmamın 
başında da söyledim: Bu uzun ve zor yola 
birlikte çıktık. Yine birlikteyiz ve hep bir-
likte olacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da, birer AK Partili olarak 
üstlendiğiniz bu ağır yükü, aynı sorumlu-
luk şuuruyla taşıyacağınıza inanıyorum. 
Çalışmalarınızda başarılar diliyor, sizleri 
sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli milletvekilleri... Yeni yasama yı-
lının bu ilk grup toplantımıza sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. 

İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan 
ayının ülkemize, milletimize, İslam alemi-
ne ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini 
temenni ederek sözlerime başlıyorum. 
Ramazan ayı dini açıdan olduğu kadar, 
cemiyet hayatımıza getirdiği insani zen-
ginlikler ve erdemler bakımından da ka-
zançlar elde ettiğimiz bir ay... Dünyanın 
savaşlarla, acılarla, gözyaşlarıyla karardığı, 
yoksullukların, yoksunlukların vicdanlar-
da onulmaz yaralar açtığı bir zamanda, 
Ramazan’ın gönüllerde estirdiği rahmet ve 
bereket rüzgarına her zamankinden daha 
çok ihtiyacımız var.

Farklı coğrafyalarda yaşayan, farklı dilleri 
konuşan, farklı dinlere inanan ve farklı 
medeniyetlere mensup olanlar arasında 
insani köprüler kurabileceğimiz bir ayda 
yaşıyoruz. Zira ramazan ayı, sevgi merha-
met ve hoşgörü duygularını gönüllerimiz 
de derinleştiren mübarek bir aydır. Rama-
zanın gönüllerimize yaşattığı bu zengin-
likten, bütün dünyanın, bütün insanlığın, 

özellikle de bütün mahrum kalmışların 
nasip almasını diliyorum. Bu vesileyle düş-
manlıkların bitmesi, yoksulların berekete, 
yoksunların şefkate kavuşması en büyük 
temennimizdir.

Değerli arkadaşlarım...

22. Dönem 5. Yasama Yılı’nın ülkemize, 
milletimize, siz değerli Milletvekilleri-
mize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde, 
Türk demokrasi tarihinde bir ilki daha hep 
birlikte yaşıyoruz. Demokrasi tarihimiz 
boyunca bir dönemde ilk kez 5’nci yasama 
yılı gerçekleştiriliyor. Bundan hepimiz gu-
rur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. 

Çünkü bundan önceki 4 yasama yılı boyun-
ca TBMM, ülkemizin gelecek on yıllarına 
damgasını vuracak olan değişim hareketi-
nin itici gücü, öncüsü olmuştur. Başta AB 
Uyum Yasaları olmak üzere Türkiye’nin 
her alanda çehresini değiştirecek, milleti-
mizin beklentilerine cevap verecek yasa-
ma adımları sizlerin fedakarca gayretleri-
nizin eseri olarak atılmıştır. Bundan 4 yıl 
önce büyük sıkıntılar, istikrarsızlıklar ve 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 25 Eylül 2006 
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suistimallerle neredeyse felaketin eşiğine 
gelmiş olan Türkiye, bugün şükürler olsun 
bütün dünyanın hayranlıkla izlediği bir 
büyüme atılımı içindedir.

Bu eserin sahibi sizlersiniz, sizlerden yan-
sıyan millet iradesidir. İnanıyorum ki aynı 
dirayetle, aynı ciddiyetle 5. yasama yılını 
da, milletten almış olduğumuz emanetin 
ağırlığının farkında olarak, milletimize 
yakışır bir olgunluk içinde geçirecek, Tür-
kiye için önemli hizmetlere imza atacaksı-
nız. Bu ülkenin bugün elde etmiş olduğu 
bütün kazanımların temelinde yakalanan 
istikrar ortamının büyük payı vardır. Bu 
istikrarı korumak, bu çatı altında millet 
iradesinin temsilciliğini yapan her arkada-
şımın ilk görevi olmalıdır.

Türkiye’nin istikametini bir daha çözüm-
süzlüklere, darboğazlara, krizlere çevirme-
mek için bu millete yakışır bir duruş sergi-
lemek mecburiyetimiz vardır. Bu ülkenin 
meselelerinin çözüm yeri Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’dir, inanıyorum ki geçmiş 
4 yılda olduğu gibi bundan sonra da bu 
bilinç buradan bütün dünyaya en açık ve 
net şekilde yansıyacaktır.

Değerli arkadaşlarım...

Geçen 4 yıl içinde Türkiye her alanda 
önemli mesafeler aldı, önemli gelişmeler 
gösterdi. Ekonomiden kamu yönetimine, 
sağlıktan eğitime, sanayiden tarıma kadar 
bütün alanlarda Türkiye çağın gerektirdiği 
değişimi hayata geçirme yolunda kararlı 
adımlar attı. Yurdun dört bir tarafına ya-
pılan yatırımlarla, yollarla, konutlarla, her 

alanda ihtiyaçları karşılayacak dev proje-
lerle Türkiye’nin çehresi değişti.

Dünyadaki itibarımız sürekli arttı, Türki-
ye uluslar arası trafikte yolların kesiştiği 
bir ülke haline geldi. Ekonomimiz sürekli 
büyüdü, enflasyon düştü, faizler düştü, 
kişi başına milli gelir iki katına çıktı, alım 
gücünde önemli artışlar meydana geldi. 
Geçen dört yıl hükümetimiz açısından 
bunun gibi daha pek çok başarıyı alt alta 
sıralayabileceğimiz bir gurur ve mutluluk 
tablosudur. Ama şundan emin olunuz, 
bütün bu başarılar arasında en büyüğü, en 
anlamlısı, en önemlisi yakaladığımız istik-
rar ortamıdır.

Ekonomideki istikrarın temelinde de 
siyasetteki istikrar vardır. Siyaset uzun 
yıllar sonra ilk defa karar mekanizmasını 
işletme rahatlığına ulaşmış, bu kararlar 
ülkenin önünü açmıştır. Siyaset milletimi-
zin gözünde yeniden umut olmuş, yeniden 
çözümün adresi olmuştur. Burada anahtar 
kavram istikrardır, istikrarın korunma-
sıdır. Türkiye’nin geleceği açısından son 
derece önemli bir yolda ilerlemekte oldu-
ğumuzu aklımızdan hiç çıkarmamamız 
gerekiyor.

Türkiye kritik eşiği geçmek, dünyanın 
en ileri ülkeleri arasında hak ettiği yeri 
almak üzere yoluna devam ediyor. Bu 
millet yıllar boyunca kendisine dayatılan 
korkulardan artık kurtulmuştur. O korku-
lar yıllar boyunca bu ülkede demokrasi-
nin, serbest girişimin, değişim iradesinin 
önündeki en büyük engel oldu. Bizler bu 
ülkenin büyüklüğünü biliyoruz, tarihimiz-
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le, kültürümüzle, insani değerlerimizle 
bulunduğumuz yerden çok daha yüksek 
seviyeleri hak eden bir ülke olduğumuzun 
da bilincindeyiz. 

Artık Türkiye korkularını geride bırakarak 
ilerliyor, değişiyor, değiştikçe yenileniyor, 
güçleniyor. Burada aziz milletime açıkça 
seslenmek istiyorum. İstikrara sahip çık-
mak geleceğimize sahip çıkmaktır. Bunun 
içinde herkesin tüm kesimlerin katkısı-
na, katılımına ihtiyaç vardır. Bu ülke 73 
milyon vatan evladı olarak hepimizindir. 
Kazınırsak da hep beraber kazanacağız, 
kaybedersek de hep beraber kaybetmiş 
olacağız. Onun için 73 milyon el ele omuza 
omuz bu sorumluluk duygusuyla hareket 
etmek mecburiyetindeyiz. Bu ülkenin yeni 
sözlere, yeni fikirlere, dinamik siyaset 
anlayışlarına ihtiyacı vardır. Bu ülkenin 
dünyaya açılmak noktasında herhangi bir 
endişesi olmaz, olmamalıdır.

Türkiye özgüvenini kazanmıştır, dünyaya 
açılacaktır, o dünyanın zirvelerine doğ-
ru yolculuğunu da sürdürecektir. Sizler 
işte böyle bir Türkiye’nin önderlerisiniz, 
bu ruhla, bu bilinçle görevlerinizi yerine 
getirmelisiniz. İnanıyorum ki, gelecekte 
tarih kitapları bu Meclis’in Türkiye için ne 
kadar önemli hizmetler yaptığını hakkını 
vererek yazacaktır.

Değerli arkadaşlarım...

Geçtiğimiz yasama dönemlerinde olduğu 
gibi bu dönemde de AB uyum yasaları 
yasama çalışmalarımız içinde önemli bir 
yer tutuyor. Hepinizin bildiği gibi, Ekim 

2005 tarihi itibarıyla AB ile ilişkilerimizin 
niteliği değişmiş, Türkiye, aday ülke konu-
mundan, katılım sürecindeki ülke konu-
muna yükselmiştir. Bugün itibarıyla; tüm 
fasıllarda tanıtıcı tarama tamamlanmış, 
bunlardan 29’unun da ayrıntılı taraması 
yapılmıştır. Tarama sürecini, 13 Ekim 
2006 tarihi itibarıyla, yani 1 yıl gibi kısa 
bir süre zarfında tamamlamış olacağız.

Biliyorsunuz, bu süreç, bizimle başlamış 
bir süreç değil. 1960’lı yıllardan beri Tür-
kiye bu sürecin içinde. Ancak, içeride ve 
dışarıda birçok kesimi şaşkınlığa uğratan 
bir hızla reformlar bizim hükümetimiz 
döneminde ve işte bu meclis tarafından ya-
pılmıştır. Hem 17 Aralık zirvesinde, hem de 
3 Ekim’de alınan müzakerelerin başlaması 
kararı, işte bu kapsamlı ve cesur reformlar-
la mümkün olmuştur. Sağlanan bu başarıyı 
hiç kimsenin küçümsememesi gerekir. Re-
form süreci hız kesmeden, heyecanını asla 
kaybetmeden devam etmektedir.

Bakınız, burada bir noktanın altını özellik-
le çizmek istiyorum: Bunu defalarca vur-
guladım. Burada bir kez daha hatırlatmak 
istiyorum: Biz, Avrupa Birliği’ne üyelik 
hedefine ve sürecine asla bir “dostlar alış-
verişte görsün” anlayışıyla yaklaşmadık. 
Nedir hedefimiz? Ülkemizde temel hak 
ve özgürlüklerin yerleşmesi, demokratik 
hukuk devletimizin daha ileri noktalara 
ulaşması, istikrarın ve sürdürülebilir bü-
yüme ortamının tesis edilmesi, ekonomik 
performansı artıracak yapısal aksaklıkla-
rın giderilmesi ve bu suretle halkımızın 
refah seviyesinin artırılması… 
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Şimdi bu hedef ler, göreve başladığımız 
tarihten bu yana hükümetimizin öncelik-
li hedefleri olmuştur. Burada bir hususa 
tekrar dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 
Hepimiz biliyoruz ki, hak ve özgürlükleri 
yerleştirmek için sadece yasaları değiştir-
mek tek başına yeterli olmuyor. Onun için 
zihniyet değişimine de ihtiyacımız var. 
Neticede yasaları yorumlayıp uygulamak 
insanların işidir. Daha önce de söyledim. 
Zihniyet değişimi öyle akşamdan sabaha 
olmuyor. Bu zaman isteyen bir süreçtir. 
Ayrıca, 301.madde tartışmalarıyla ilgili 
söylüyorum, yargı içtihadının oluşmasını 
da beklemek gerekir.

Sonuçta Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bi-
zim hukuk sistemimizde de 301.madde bir 
ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Ama eğer 
uygulamada nihai olarak suçu engeller-
ken meşru hak ve özgürlükleri sınırlayan 
sonuçlar ortaya çıkarsa yasada gereken 
tadilat da yapılır. Bundan kimsenin endi-
şesi olmasın. Daha önce de söyledim, 301.
maddede tarif edilen suçlarla eleştiri hak-
kı arasındaki çizgiyi daha da netleştirmeye 
yönelik somut önerilere açığız. Bunları da 
iktidarı muhalefeti ile değerlendirir, gere-
ken zamanda gereken adımları atarız.

Değerli arkadaşlar…

Avrupa Birliği hedefi, aynı zamanda, 
Cumhuriyetimizin de kuruluş idealidir. 
Bu hedef, cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, muasır 
medeniyetler seviyesine ulaşma hedefiyle 
de örtüşmektedir. Bunun aksi savunula-
maz. Türkiye ne mutlu ki, bugün cum-

huriyetimizin kuruluş ideallerine her 
zamankinden daha yakındır. Dolayısıyla 
hız kesmemiz, heyecanımızı kaybetmemiz, 
Türkiye’nin standartlarını yükseltecek, 
geleceğini aydınlatacak, refaha ulaştıracak 
bu hedeflerden sapmamız, sözkonusu bile 
olmayacaktır.

Şimdi biliyorsunuz, katılım süreci, çok ak-
törlü ve çok boyutlu bir süreçtir. Bu süreç-
te çeşitli tartışmaların yaşanması, zaman 
zaman sinirlerimizin gerilmesi normal 
karşılanmalıdır. Önemli olan, inişli çıkışlı 
tartışmalar içinde genel perspektifi kay-
betmemek ve süreci rasyonel bir şekilde 
yönetmektir. Bizler de, Avrupalı dostları-
mız da resmin bütününü ve uzun vadeli 
perspektifi dikkate alarak, kısır tartışma-
ların ve sorunların ötesine geçebilmeliyiz, 
geçmek zorundayız. 

AB ve Türkiye bu vizyonu ve liderliği 
gösterebilecek tarihi birikime ve gelecek 
öngörüsüne sahiptir. Elbette bu süreçte 
tartışmalar olacaktır, fikir ayrılıkları ola-
caktır. Önemli olan karşılıklı güven, ahde 
vefa ve uzun vadeli yararlar zemininde 
sorunlara konuşarak çözüm aramaktır.

Değerli arkadaşlarım…

Biliyorsunuz, katılım süreci çerçevesinde 
bir süre önce 9. Uyum Paketini açıkladık 
ve yaz öncesinde çalışmalara başladık. 
Geçen hafta başında da Meclisimizi ola-
ğanüstü toplayarak, Uyum paketi içindeki 
yasa tasarılarını görüşmeye başladık. Bu 
çerçevede; Özel Öğretim Kurumları Ka-
nun Tasarısı, İskan Kanunu ile İskan Ka-
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nununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı, Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Kanunu Tasarısı, Tohumculuk Kanunu Ta-
sarısı, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 
Tasarısı, Sayıştay Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Vakıf-
lar Kanunu Tasarısını çıkarmış olacağız.

Değerli arkadaşlar...

Gündemimizde olan önemli yasa tasarıla-
rından Vakıflar Yasasıyla ilgili bazı nokta-
lara kısa değinmek istiyorum. Bildiğiniz 
gibi vakıflarla ilgili mevzuat 10 ayrı kanun 
ile düzenlenmiştir. Türkiye’nin gelişen sos-
yal ihtiyaçları doğrultusunda bu mevzuatı 
bir tek kanun içinde düzenliyoruz. Esas 
mesele toplumsal dokumuzu korumada 
önemli roller alan, birer sosyal kurum ola-
rak vakıflarımıza sahip çıkmamızdır. Söz 
konusu yasa tasarısıyla ilgili kamuoyunun 
gündemine taşınan bazı mülahazaları 
özetle değerlendirmek istiyorum. 

Öncelikle söylemeliyim ki bu tasarı her 
ne kadar AB Uyum Yasaları üst başlığı ile 
meclisimize gelmiş olsa da, bu tasarının 
hazırlığı çok daha önceden hükümetimizin 
gündeminde idi. Biz zaten 1935 yılından 
bugüne gelen Vakıflar Kanunu’nun bugün-
kü sorunları çözmede yetersiz kaldığı, yeni 
bir yasa hazırlamak gerektiği inancınday-
dık. Kaldı ki, bu sorun bizim hükümetimiz-
den önce, Sayın Bülent Ecevit tarafından 
kurulan DSP-MHP ve ANAP koalisyon hü-
kümetinde de gündeme gelmiştir. 

Bugün yasaya yapılan en büyük eleştiriler-
den biri olan azınlık cemaati vakıflarının 

mülk edinme hakları, Ecevit hükümetinin 
3 Ağustos 2002’de çıkardığı 4771 sayılı 
yasa ile sağlanmıştır. Nitekim 2002 yılın-
daki yasal düzenlemeden sonra azınlık 
cemaati vakıfları 364 adet gayrimenkulu 
kendi üzerlerine tescil ettirmişlerdir. 

Değerli arkadaşlar…

41 bin 550 mazbut vakıf, 300 adet mül-
hak vakıf, 161 tane de cemaat vakfı vardı. 
Bu büyük vakıf mirasına ilaveten Cum-
huriyet döneminde kurulan 4450 adet 
vakıf vardır. Yeni tasarı talebi, asıl bizim 
vakıf larımızdan gelmiştir. Mevzuattaki 
karışıklıklar ve güçlükler yeni bir düzenle-
meyi zorunlu kılmıştır. Geniş katılımlı iki 
sempozyumla gereği bütün ayrıntılarıyla 
tartışılan ve ilgili tarafların talepleri dik-
kate alınarak hazırlanan yasa tasarısı esas 
itibariyle toplumsal bir ihtiyaç ve talepten 
doğmuştur. 

Peki neleri içeriyor bu yasa tasarısı? Bu ya-
saya göre yeni vakıf kurmak kolaylaşıyor. 
Vakıf Yöneticisi olma şartları kolaylaştırı-
lıyor, yönetici olamayacakların kriterleri 
net olarak belirleniyor. Yükümlülüklerini 
yerine getiremeyen yöneticiler için doğ-
rudan görevden almak yerine, uyarı, idari 
para cezası (tedbir), daha sonra mahke-
mece görevden almak şeklinde bir kadem 
elendirmeye gidiliyor. İstifa, ölüm, işgör-
mezlik hallerinde boşalan organlara yeni-
den atama imkanları getirilerek vakıfların 
dağılması, yok olmasının önüne geçiliyor. 

Yeni kurulacak vakıf larda Türkiye’de 
yerleşim hakkına sahip olan yabancıla-
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rın da görev alma imkanı sağlanıyor. Bu 
düzenlemenin cemaat vakıflarıyla doğru-
dan bir ilgisi yoktur. Cemaat vakıflarında 
zaten sadece cemaat mensupları yöne-
tici olabilir. Yeni yasayla vakıflar İçişleri 
Bakanlığı’ndan izin almaksızın, uluslar 
arası faaliyet ve işbirliğinde bulunabile-
cektir. Aynen derneklerde olduğu gibi yurt 
dışında şube ve temsilcilik açabilecek, yurt 
dışı kuruluşlarına üye olabilecektir. Yurt 
dışından ayni ve nakdi bağış alabilecek 
veya bağış yapabilecektir. Ancak nakli ba-
ğışlar banka üzerinden olacak ve sonuçları 
genel müdürlüğe bildirilecektir.

Yeni yasa tasarısı ile vakıflar için yeni bir 
denetim esası öngörülmüştür. Bu düzenle-
me ile vakıflar kendi iç organlarınca, da ba-
ğımsız denetim kurumlarını tarafından da 
denetlenecektir. Amaç ve yasalara uygun-
luk bakımından ayrıca genel müdürlük de-
netimi devam edecektir. Bu düzenlemeler 
iddiaların aksine vakıflar üzerindeki de-
netimi azaltmıyor, aksine daha sıkı ve ras-
yonel bir denetim imkanı sağlıyor. Özetle 
vakıflar daha katılımcı bir bünyeye, daha 
demokrat bir işleyişe kavuşuyor, hizmet 
alanlarının önündeki engeller kaldırılıyor. 

Yeni yasa tasarısı ile atanmış 5 kişiden 
oluşan Vakıflar Meclisi, temsili esasa da-
yanan bir sistemle seçilecek 15 kişilik bir 
meclise dönüşüyor. Bu tasarıyla vakıflar, 
özgülen malları dışında kalan malları üze-
rinde Vakıflar Meclisinden izin almaksızın 
malları üzerinde tasarruf hakkı kullanabi-
lecekler. Ancak bir ay içinde bu işlemleri 
genel müdürlüğe bildirecekler. Çok önemli 
bir düzenleme de, tasarı yasalaştıktan 

sonra vakıf lara ait hayrat taşınmazları 
haczedilemeyecek, rehin alınamayacak, 
kamulaştırılamayacaktır. Başka önemli bir 
düzenleme, vakıf malları her ne suretle 
olursa olsun, Hazine, belediye, Özel İdare 
mülkiyetine geçmiş eski eserler vakıflar 
adına tescil edilecektir. 

Bir başka önemli düzenleme vakıflara ait 
eski eserlerin bakım, onarım, restore edil-
mesi ve yaşatılması için kişi ve kuruluşlar-
ca yapılacak her türlü bağış, harcama ve 
yardımlar vergiden muaf tutulacaktır. Bu-
güne kadar her vakfın Vakıflar Genel mü-
dürlüğüne ödemek zorunda olduğu yüzde 
5’lik denetim payı kaldırılıyor. Dolayısıyla 
vakıflar mali açıdan güçlendiriliyor. 

Değerli arkadaşlar... 

Bütün Vakıflarla ilgili tasarıyı bütün bo-
yutlarıyla anlatacak değilim. Vakıf kavra-
mı ve vakıf kurumu insanın mutluluğunu 
ve huzurunu esas alan insan merkezli 
medeniyetimizin temel taşı nirengi nokta-
sıdır. Bu noktada üç kıtada adaletin tem-
silcisi olan milletimiz kadar hiçbir millet 
tecrübe sahibi değildir. Bu büyük mirasa 
sahip çıkmak milletimizin ruhuna, maddi 
mirasına, sosyal kurumlarına sahip çık-
makla aynı anlama gelir. 

Tarihi mirasımızla sadece övünmek bize 
yakışmaz, o mirası geliştirmek, korumak 
zorundayız. Bizim himayemizdeki insan-
ların hepsi, hiçbir ayrım yapmaksızın 
sebillerimizden su içmiş, kervansarayla-
rımızda konaklamışlardır. Dolayısıyla bu 
büyük tecrübeye sahip olan bir milletin 
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çocuklarının özgüven sorunu yaşaması 
düşünülemez, kabul edilemez. Türkiye’nin 
milletiyle, devletiyle büyüdüğü bir süreç-
te korkuluklar üretenler bu özgüvenden 
mahrum olanlardır. Kendimize, milletimi-
ze, milletimizin kurumlarına güvenimiz 
tamdır. Kimse yaptığımız kanuni düzenle-
meyi, kanuna eklediğimiz geçici 9. madde-
yi mehaz göstererek Türk milletinin önüne 
yeni korkuluklar dikmesin. Bu yasa ile ilgi-
li önemli bir hususun daha altını çizmek 
istiyorum:

Değerli arkadaşlar... 

Bu yasa tasarısı ile Vakıflar Genel Müdür-
lüğümüz bünyesinde Dış İlişkiler Daire 
Başkanlığı kurulacak, yurt dışındaki va-
kıf ve ecdad yadigarı eserlerin onarım ve 
yaşatılması için bütçe ayrılabilecektir. Bu 
yasa ile asıl spekülasyon konusu yapılmak 
istenen, farklı yönlere çekilmek istenen 
değişiklik ise azınlık cemaati vakıfları ile 
ilgilidir. Cemaat vakıfları, tasarı ile kısmen 
veya tamamen hayrat olarak kullanılma-
yan taşınmazlarını diğer vakıf çeşitlerinde 
yapılan düzenlemeye paralel olarak, Va-
kıflar Meclisi kararı ile gelir getirici hale 
(akara) dönüştürebilecektir.

Bu konuda bir başka düzenleme ise şöyle: 
“Nam-ı müstear”, nam-ı mefhum, hazine 
ya da Vakıf lar Genel Müdürlüğü adına 
kayıtlı taşınmazlar halen kullanan vakıflar 
adına tescil edilecektir. Anlaşıldığı kada-
rıyla tartışma bu noktada yoğunlaşmakta, 
yoğunlaştığı kadarıyla da anlamsızlaş-
maktadır. Çünkü bu düzenleme ile işlem 
görecek taşınmaz sayısı bütün Türkiye’de 

mahdut sayıdadır. Kaldı ki bu taşınmazlar 
halen o vakıflarla alakasız değildir. 

Geçmişte kimi gerekçelerle bu taşınmazla-
rın ilgililer adına tescil edilmemiş olması 
durumu değiştirmemektedir. Kaldı ki, 
anayasa mahkemesi de, 27.12.2002 tarih, 
2002/146 esas, 2002/201 sayılı kararıyla 
bu vakıfların mülk edinmesinin anayasaya 
aykırı olmadığına dair bir karar vermiştir. 
Bu yasal düzenleme ile yapılan spekülas-
yonların aksine Lozan Anlaşmasından 
kaynaklanan haklarımız da korunmakta-
dır. Zira mütekabiliyet esası getirilmek-
tedir. Yani Türkiye’de azınlık vakıflarına 
tanıdığımız hakların yurt dışında yaşayan 
Müslüman Türk azınlığına da tanınması 
şart koşulmaktadır. Onun için kimse boş 
yere zihinleri bulandırıp önümüze içi boş 
korkuluklar çıkarmasın. 

Özetle yaptığımız şey kendi toplumumuz, 
kendi ülkemiz, kendi milletimizin selame-
ti içindir. Masa başında kanun yapmıyo-
ruz. Toplumun bütün ilgili kurumlarıyla, 
uzmanlarıyla görüşerek, talepleri ve ihti-
yaçları alarak, muhtemel gelişmeleri göre-
rek, anayasayla eşit haklara sahip olan Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşları arasındaki 
ahengi güçlendirerek ülkemizin geleceği 
için bir adım daha atıyoruz. Medeniyet 
yolunda, refah ve huzur yolunda attığımız 
diğer bütün adımlar gibi… Kimsenin endi-
şesi olmasın, kılı kırk yarıyoruz, geleceği 
hesap ediyoruz, muhtemel riskleri görüyo-
ruz, ülkemizin zarar göreceği en ufak bir 
ihtimali göz önünde tutarak adımlarımızı 
atıyoruz.
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Tekrar ediyorum, burada aslolan milleti-
mizin sağlam özgüvenidir. Biz, AB istediği 
için değil, kendi toplumsal gelişmemiz için 
bu yasaları çıkarıyoruz. AB’ye katılım süre-
cinde şimdiye kadar Meclisimizin yoğun 
çalışmalarıyla birçok düzenleme gerçek-
leştirilmiştir. İnanıyorum ki bundan sonra 
da bu yolda yapılması gerekenler, yine 
sizlerin ve muhalefet partilerine mensup 
Milletvekillerimizin katkılarıyla sonuçlan-
dırılacaktır. Bu çalışmalarınızdan dolayı 
sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. Sizle-
ri bir kez daha sevgi ile saygı ile selamlar-
ken hayırlı bir Yasama yılı ve yine hayırlı 
bir Ramazan diliyorum.
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Sevgili arkadaşlarım... Bu güzel iftar bu-
luşmamızda sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayının 
hayırlı olmasını, milletimize, İslam alemi-
ne ve bütün insanlığa bereket getirmesini 
diliyorum.

Çok şükür ki, artık bir araya geldiğimizde 
Türkiye’nin geleceğine dair umutlarımı-
zı, heyecanlarımızı, hedeflerimize doğru 
aldığımız mesafeleri konuşma imkanına 
sahibiz. Böyle güzel vesilelerle bir yan-
dan insan olarak kendi hayatımızın, bir 
yandan da ülke olarak nereden nereye 
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geldiğimizin muhasebesini yapıyoruz. Bu 
muhasebeyi herkes yapmak durumunda... 
Bunu herkes yapmalı ki, bu kısa zaman 
içinde devlet olarak, millet olarak canı-
mızı dişimize takarak verdiğimiz büyük 
mücadelenin hakkı teslim edilebilsin. Zira 
hakkını teslim etmezsek, doğru ve yararlı 
iş yapanı teşvik etmemiş oluruz. Toplum 
olarak bu ülke için emek harcayan, fikir 
üreten, proje geliştiren, yatırım yapan her 
insanımıza teşekkür borcumuz vardır.

Siyasetçiler olarak da, iktidar-muhalefet 
demeden, taş üstüne taş koyan, bu ülkenin 
kronikleşmiş sorunlarına çare bulan her-
kesi takdir etmek görevimiz olmalı... Siyasi 
rekabet elbette olacak. Ancak bu rekabetin 
de hakkaniyet içerisinde yapılması gere-
kiyor. Siz daha ileri hedefler koyarsınız, 
daha yararlı hal çareleri bulur, bu ülkenin 
geleceği için daha iyi plan ve projeler ge-
liştirirsiniz, biz de sizi yürekten alkışlarız. 
Ama hem bir hal çaresi üretmiyor, insan-
larımızın önlerine hedefler koyamıyor, bu 
ülkenin geleceğine dair umutları yeşerte-
miyor, hem de her yapılana bir kulp tak-
maya çalışıyorsanız, bunu siyasi rekabetle 
açıklamanın imkanı yoktur.

Değerli arkadaşlarım...

Türkiye, bizim devraldığımız günlerden 
bugünlere ekonomik olarak sürekli ve 
istikrarlı biçimde büyümüştür. Ben hü-
kümetim adına, partim adına, milletimin 
geçen 4 yıllık icraatımızla ilgili vereceği 
karardan zerre kadar şüphe duymuyo-
rum. Bu dört yıl içinde gecemizi gündü-
zümüze katarak durmadan dinlenmeden 

çalıştık. Dünyanın dört bir yanını dola-
şarak Türkiye’nin menfaatlerini koruma-
nın gayreti içinde olduk. Yeni bir dönem 
başlattık. Büyük bir değişim gerçekleştir-
dik. Birçok alanda Cumhuriyet tarihinin 
rekorlarını kırdık. İnanıyorum ki, milleti-
mizin hakkaniyetli terazisi, iş üretenle laf 
üreteni yine en adaletli şekilde birbirin-
den ayıracaktır.

Değerli arkadaşlarım...

Bakınız, Cumhuriyet tarihinde bir ilke 
imza atarak, TBMM’de bir dönemin 5. ya-
sama yılını geçtiğimiz günlerde başlattık. 
Bu daha önce hiç olmamış... Zira daha önce 
Türkiye hiç böyle bir istikrarı yakalayama-
mış. Hiç bu kadar büyük bir kalkınma atı-
lımı gerçekleştirmemiş. Elbette bu ülkeye 
hizmet eden birçok devlet adamı olmuş, 
birçok siyasetçi olmuş, hepsini hayırla anı-
yoruz. Ancak o dönemlerde de yönetimde 
bugünkü istikrar yakalanamamış, dolayı-
sıyla rakamlara yansıyan performans bu 
seviyeye çıkamamıştır.

Her zaman ifade ediyoruz, bize göre, 
yakalanan bu başarı, yediden yetmişe 
milletimizin ortak başarısıdır. Bu büyük 
değişimin coşkusunu yürekten paylaşama-
yanlar, hükümetimizin milletle yakaladığı 
bu büyük sinerjiyi içine sindiremeyenler 
de inanıyorum ki bir gün bize katılacak, 
medeniyet yolculuğumuza ortak olacaktır. 
Çünkü bu ülke hepimizin. Hepimiz aynı 
gemideyiz ve siyaset icabı ne söylersek 
söyleyelim hepimiz aynı yöne yolculuk 
ediyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım...

Gönül ister ki siyasi menfaatler bir yana 
bırakılsın, herkes bu büyük seferberliğe 
azami ölçüde katkı sağlasın. Zira bu ülke-
nin yetişmiş her insanına ihtiyacımız var. 
Gelin bu büyük hedeflere hep birlikte iler-
leyelim. Başarılarımızın sevincini de hep 
birlikte paylaşalım. Milletimizin siyaset 
sahnesinde bulunan herkesten beklentisi 
budur. Siyasetçinin görevi, Türkiye’nin 
hızına hız katmaktır, hızını kesmek değil...

Türkiye’yi seven, Türkiye’nin aydınlık ge-
leceğine inanan herkesi, milletimizin bek-
lentisi doğrultusunda, bu büyük değişimin 
yoldaşı, gönüldaşı olmaya çağırıyorum. 
Bu güzel ramazan akşamında Türkiye için 
yaşadığımız sevinci, Türkiye için taşıdığı-
mız umudu sizlerle paylaşmanın huzuru 
içindeyim. Artık Türkiye’nin yolu açık, ge-
leceği aydınlıktır. İnanıyorum ki, bu güzel 
bereket iklimini elbirliğiyle gönül birliğiy-
le muhafaza edecek, daha da yeşerteceğiz.

Aç ve açıkta bir tek insanımızın bile kalma-
dığı, yoksulluğun, işsizliğin son bulduğu 
müreffeh bir Türkiye’ye şimdi her zaman-
kinden çok daha yakınız. Bunun için daha 
çok çalışacak, asla yorulmayacağız. Bu 
azim ve inançla sözlerime son veriyor, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım... Haftalık grup 
toplantımızın başında sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Yurt dışı ge-
zilerimiz nedeniyle verdiğimiz bir haftalık 
aradan sonra Türkiye’nin meselelerini de-
ğerlendirmek üzere yine bir araya gelmiş 
bulunuyoruz.

Beşinci yasama yılının başlangıcında be-
lirtmeliyim ki; Türkiye, hem ekonomik 
olarak kırılganlığını üstünden atmış, hem 
de siyasetin, demokratik işleyiş içinde 
ülkemizin her türlü problemini çözüme 
kavuşturacak dirayete sahip olduğu açık 
seçik ortaya çıkmıştır. Bugün artık Türkiye 
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bir krizler ülkesi değildir, ileriye bakabi-
len, hedef koyabilen, yarınlarını planlaya-
bilen bir ülkedir. Şükürler olsun Türkiye’yi 
krizler ülkesi haline getiren problemlerin 
hepsi hale yola koyulmuş, her alanda 
Türkiye’nin önünü açacak değişim adım-
ları atılmıştır. Bugün Türkiye geriye giden 
değil, ileriye bakan, ileriyi düşünen, büyük 
hedeflerine doğru ilerleyen bir ülkedir. 

Bu kazanımların tamamı Türkiye’de eko-
nomik ve siyasi istikrarın sağlanmasıyla 
elde edilmiştir. Bu istikrarı korumak hepi-
mizin boynunun borcudur. Ancak henüz 
gidilecek yol bitmiş değildir, Türkiye’yi 
bugün bulunduğu noktadan daha ileriye 
taşımak da bizim görevimizdir.

Değerli arkadaşlar...

Biz ısrarla Türkiye’nin büyük hedeflerin-
den gözümüzü ayırmamamız gerektiğini 
söylüyoruz. Ülkesini seven herkesten 
Türkiye’nin sevinçlerine ortak olmalarını 
bekliyoruz. Siz değerli Milletvekillerimiz 
zaten yakından biliyorsunuz ama, bu dört 
yıllık süre içinde Türkiye’nin kazanımla-
rını tekrar tekrar hatırlamamız gerekiyor. 
Bakınız, ülke nüfusunun yarısı tek haneli 
enflasyon rakamlarını görmemişti. 

Bu güveni biz sağladık, Türkiye’yi za-
yıf latan enflasyonu biz dizginledik. Üst 
üste dört yıl Türkiye bizim dönemimizde 
büyüdü. Göreve geldiğimizde fabrikalar 
haftada iki gün çalışırken şimdi 7 gün 24 
saat çalışıyor. Kangren haline gelen Bolu 
tünelini açıyoruz, Karadeniz sahil yolunu 
tamamlıyoruz. Bizim dönemimizde Hava 

taşımacılığında bir büyük devrim yaşandı, 
hava taşımacılığı otobüs taşımacılığı kadar 
kolaylaştı, ucuzladı; 30 milyon yolcudan 
60 milyon sınırına ulaştı. Türkiye’yi dün-
yaya açan kapılarımız dediğimiz hava alan-
larımız İzmir’de, Bodrum’da, Adana’da, 
Antalya’da ve Ankara’da yenilendi; uluslar 
arası standartlara kavuştu. 

Milli Eğitimde yüzyılın en büyük yenilik-
lerini yaptık, sosyal devletin bütün gerek-
lerini yerine getirdik. Dışarıda Türkiye’nin 
tezlerini bütün dünyaya tam bir liyakatle, 
eksiksiz bir temsil ile anlatıyoruz. Bakınız, 
sadece bir haftalık bir zaman dilimi içinde 
biz ard arda Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı, İngiltere Başbakanı, Almanya 
Başbakanı ve Suudi Arabistan Kralı ile 
biraraya geldik, ortak gündemimizde 
yer alan görüşmeler yaptık. Sadece son 
iki hafta BM Genel Kurulu’nda Dışişleri 
Bakanımız Abdullah Gül 55 ülkeyle ikili 
görüşmeler yaptı, 20 tane uluslar arası 
toplantıda Türkiye’nin tezlerini, dinamik-
lerini anlattı.

Evet, biz işimize bakıyoruz. Bundan son-
ra da istikametimizi şaşırmadan işimize 
bakmaya devam edeceğiz. Biz adaletin ve 
barışın teminatı olmaya çalışıyoruz. Bu 
anlamda iç politikamız ile dış politika-
mız bir bütünlük arz etmektedir. İçeride 
hangi değerleri savunuyorsak dışarıda 
aynı değerleri yüceltme gayretindeyiz. 
Dışarıda Türkiye adına ne söylediysek, 
içeride onu hayata geçirmeye çalışıyoruz. 
Bölgemizdeki ihtilaf konularından yeryü-
zü çapındaki ihtilaf ve sorun alanlarına 
kadar, Washington’dan Paris’e, Londra’dan 



170

Recep Tayyip ERDOĞAN

Beyrut’a, dünyanın her yerinde küresel ve 
bölgesel barış için azami çaba sarf ediyoruz. 

Biz biliyoruz ki, adalet ve barış sadece 
güçsüz olanların değil, güçlü olanların da 
ihtiyaç duyduğu temel değerlerdir. Eğer bu 
temel değerleri ıskalarsak, insani erdemle-
ri yüceltmezsek adalet, eşitlik ve kardeşlik 
idealleri, demokrasi, hukuk, insan hak ve 
hürriyetleri kağıt üzerinde kalır. Bugün 
Fransa’da iç politika malzemesi olarak Tür-
kiye aleyhine kullanılan saçma sapan iddi-
alar ne kadar tarihi gerçeklere aykırıysa, 
akla da, mantığa da aykırıdır. Esasında bu 
çaba Türkiye’ye dönük iddianın ne kadar 
çürük ve mesnetsiz olduğunu da göster-
mesi açısından manidardır. Zira, adını an-
mak istemediğim bir yalanın, bir iftiranın 
yaşaması kanunla sağlanmak isteniyor. 
İnsanlığın çektiği büyük acılardan sonra 
kurulan Avrupa Birliği, kendi geleceği için, 
önemli üyelerinden biri olan Fransa’daki 
bu akıl tutulmasına karşı mutlaka tavır 
almak durumundadır.

Tarihi bir yalanı Fransa’nın kanun haline 
getirme girişimi ve bir yalanı kurumsal-
laştırma çabası elbette Avrupa Birliği’nin 
temel değerlerine karşı büyük bir mey-
dan okumadır. Yalana yalan demeyi suç 
saymanın hiçbir hukuki, mantıki, akli 
izahı olamaz. Kimsenin şüphesi olmasın 
ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, 
Türk milleti olarak, bu sistematik yalan 
makinesini bozmaya, bu dezenformasyon 
bulutlarını dağıtmaya muktediriz. Bilim-
den kaçarak, belgeden, tarihi vesikadan 
kaçarak siyaset yapılamaz, uluslar arası 
siyaset hiç yapılamaz.

Türkiye ve Fransa gibi iki büyük ülkenin 
ilişkilerini yaralayacak olan bu yanlış 
hesabın, bu siyasi arızanın Paris’ten mut-
laka dönmesini bekliyoruz. Propaganda, 
hakikati değiştiremez ve aklın yolu pro-
pagandaya feda edilemez. Popülist ve 
ucuz bir siyasi bakışla tarihin envanterini 
ortaya getirecek olursak ne adalet ve ba-
rış yolunda ilerlemeye çalışan bugünkü 
dünyayı anlayabiliriz, ne de geçmişi doğru 
analiz etmiş oluruz. Eğer, dogmalarla, ön-
yargılarla savaşılmasaydı, eğer insanlık bu 
yolda mesafeler almış olmasaydı, bugün 
iki dünya savaşından geçen, taş üstünde 
taş bırakmayan Avrupa devletleri bir araya 
gelebilir miydi? 

Bu iddiamızın aksini ispat edecek olanlar 
varsa kendi yakın tarihlerine baksınlar. 
Çünkü bizim şan ve şeref dolu tarihimiz 
asla başkalarıyla mukayese edilemez. 
Biz, bağımsızlık ve istiklal dediğimizde 
bütün insani değerlerimizi, tarihimizi 
birlikte hatırlarız, birlikte sahip çıkarız. 
İftira ve yalan makineleri kendi tarihlerine 
baksınlar ve yürekleri kendi tarihlerini 
konuşmaya yetiyorsa insanlığa hakkani-
yetle hesap versinler. İki dünya savaşının 
acılarını ve yıkımlarını bir yana bırakıyo-
rum ve asla bir mukayese kastıyla söyle-
miyorum. Baksınlar… 20. yüzyıl boyunca 
Nijer’de, Senegal’de, Tunus’ta, Cezayir’de, 
Moritanya’da, Kamerun’da, Gine’de, Çad’da, 
Cibuti’de, Benin’de neler olmuş? 1 Kasım 
1954 tarihi ile 19 Mart 1962 tarihleri ara-
sında Cezayir’de ne olmuş bir baksınlar. 

Evet, ne tahrik kastıyla söylüyorum, ne 
de tarihin küllendirdiği bir öfkeyi kabart-
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mak istiyorum. Yüzyıllar boyu bizimle 
birlikte yaşayan farklı inanç ve dinlere 
mensup olanlar da çok iyi bilirler ki: Bizim 
tarihimizde engizisyon yoktur, ortaçağ 
yoktur, sömürgecilik, kolonyalizm düze-
ni ve ırk savaşları yoktur. Biz, evrensel 
insani değerleri yücelten, demokrasiyi, 
hukukun üstünlüğünü, insan hak ve 
hürriyetlerini içselleştirmiş modern Tür-
kiye Cumhuriyeti’yiz. Evrensel değerleri 
yükseltmek için, muasır medeniyet hede-
fimizi gerçekleştirmek için başkalarının 
yanlışlarına göre adımlarımızı atmıyoruz. 
Bölgemizde ve dünyada barışın, huzurun, 
güvenin, adaletin, demokrasinin teminatı 
olmaya devam ediyoruz. 

Tarihin en acımasız saldırılarına maruz 
kaldığımızda, “ya istiklal ya ölüm” demek 
zorunda kaldığımızda, nefsi müdafaa için 
bütün varlığımızı ortaya koyduğumuz-
da bile Çanakkale’den Gaziantep’e, Şanlı 
Urfa’dan, Kahramanmaraş’a, Polatlı’dan, 
İzmir’e kadar hiçbir zaman, hiçbir yerde 
büyüklüğümüzden, vakarımızdan taviz 
vermedik. Zira biz medeniyet ve devlet 
tecrübemizi başka kavimlerin, başka mil-
letlerin kanları üzerinden elde etmedik. 

Değerli arkadaşlarım...

Birileri tarihte böyle bir hadise olmamış-
tır dediği için onları acımasızca cezalan-
dırmak yeniden ortaçağ karanlığına geri 
dönmektir. Bir zamanlar dünyanın tepsi 
biçiminde olduğunu inkar edenlerin ceza-
landırılması gibi bugün yine olmayan bir 
şeye yok deme hakkının insanların elin-
den alınması düpedüz geriye gitmektir. 

Eğer siz, baskıyla insanları gerçekleri söy-
lemeye değil de yalana teşvik ederseniz, 
medeniyet olarak ilerlemeniz de mümkün 
olmaz. Avrupa’nın aydınlanmasının öncü-
sü sayılan Fransa, ortaçağ karanlığına dön-
mek istemiyorsa mutlak surette o yasayı 
düşürmelidir. 

Bakınız, dünyanın yuvarlak olduğunun 
söylenmesinin suç sayıldığı ortaçağda, 
“dünya yuvarlıktır” diyen Kopernik gibi, 
Galile gibi bilim adamları olmasaydı Avru-
pa bu kadar ilerleyebilir miydi? Dünyanın 
yuvarlak olduğu gerçeği bilim adamların-
ca çözüldü. Tarihi meseleler konusunda 
verilecek kararlar da siyasetçilere değil, 
bilim adamlarına ait olmalıdır. Bizim 
önerimiz de budur. Gelin, tarihte neler 
olup bittiğinin tartışmasını bilim adamla-
rına bırakalım. Biz böyle bir çalışma için 
arşivlerimizi açmaya ve her türlü katkıyı 
vermeye açığız. 

Bunu daha önce de ilan ettik, Ermenistan 
yönetimine çağrıda bulunduk; gelin ger-
çekleri ortaya çıkaralım, bizim bir korku-
muz yok, dedik. Bugün de aynı noktadayız. 
Açık ve şeffafız. Ama bu işi siyasallaştıran-
lar bu iyi niyetimize rağmen tarihi ger-
çeklerin ortaya çıkmasından korkuyorlar. 
Bunu da dünya görmelidir. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’nin tezlerini bütün dikkatimizle 
dünyaya anlatıyoruz. Hiçbir komplekse 
kapılmadan, alnımız ak olarak medeniyet 
yolundaki yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 
Küçük engeller ülkemizin büyük hedefle-
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rinden bizi asla vazgeçirmeyecektir. Her 
kim, başkalarının kendi karın ağrılarını, iç 
politikalarında kullandıkları malzemeleri 
Türkiye’nin bir zaafı olarak algılarsa, hem 
Türkiye Cumhuriyetine, hem de kendi ak-
lına haksızlık etmiş olur. Biz, başkalarının 
değil, kendi devletimizin, milletimizin, 
ülkemizin siyasetini yürütüyoruz. Yü-
rüdüğümüz yol ülkemizin, milletimizin 
yoludur. 

Bakınız, Avrupa Birliği sürecimizi en ol-
gun noktaya getirmek için çalışmalarımız 
hızından hiçbir şey eksilmeden devam 
ediyor. Tanıtıcı tarama ve ayrıntılı tarama 
çalışmalarımız bu hafta sonu bitirilmiş 
olacak. 12-13 Ekim’de yargı ve temel hak-
lar ile ilgili ayrıntılı tarama tamamlanmış 
olacak. Bundan sonra fiili müzakerelere 
yoğunlaşılacaktır. 

Nasıl bugün Türkiye dünden daha iyi bir 
noktadaysa, yarın da bugünden daha iyi 
bir noktada olmalıdır. Son 4 yılda siyasi ve 
ekonomik istikrarı sağladık, Türkiye’nin 
temel meselelerinin çözümü yolunda da 
önemli mesafeler aldık. Şimdi yapılacak 
olan sosyal istikrarı sağlamaktır. Türkiye 
çok uzun zamandır bir sosyal restorasyona 
ihtiyaç duymaktadır, şimdi bu istikrar ze-
mini üzerinde, bu sağlam zemin üzerinde 
bu atılımı da yapmamız lazım... Neden 
yapmamız lazım? Çünkü bugünün dünya-
sında güçlü olmak, güçlü kalmak için önce 
toplumsal barışımızı zayıflatacak kavgala-
rı, tartışmaları belli uzlaşma noktalarına 
taşımak durumundasınız. Bir asgari müş-
terekler mutabakatı sağlamak zorundayız. 
Türkiye on yıllarını içine kapanarak, kendi 

kendisiyle kavga ederek, kendi gölgesin-
den korkarak geçirdi.

Değerli arkadaşlarım...

Bu yıllar kayıp yıllardır. Bugünden sonra 
artık kendi kendisiyle kavgalı bir toplum 
olarak yaşamaya devam edemeyiz. Eder-
sek; bu kavgalar hem bizi hedeflerimize 
yürümekten alıkoyar, hem de uluslar arası 
alanda en güçlü olmamız gereken dönem-
lerde zafiyete uğramamıza neden olur. Bu 
millet asırlar boyunca kendisiyle barışık, 
aynı inanç ve duyguda birleşerek yaşamış, 
bu sayede bu topraklarda dünyanın en 
zengin medeniyetlerinden birini yükselt-
miştir.

Ne zaman ki birbirimizden şüphe etme-
ye başladık, ne zaman ki birbirimizin 
derdini ve dilini anlamamaya başladık, 
o zaman dirliğimiz düzenimiz bozuldu. 
Ben inanıyorum ki, bugün de birbirimizle 
konuşarak, birbirimize saygı göstererek ve 
boş vehimleri bir yana bırakıp birbirimize 
inanarak çözemeyeceğimiz hiçbir mesele-
miz yoktur. 

Bu noktada bu ülkeyi seven, bu ülkenin ge-
leceğine inanan herkese büyük sorumlu-
luklar düşmektedir. Toplumsal barışımızı 
zedeleyen, insanımızı belli tartışmalar çer-
çevesinde karşı karşıya getiren anlayışlara 
karşı hepimiz uyanık olmak durumunda-
yız. Yaraları kanatan değil, iyileştiren ol-
malıyız. Kavgalara taraf olan değil, sadece 
toplumsal barışa, dostluğa, kardeşliğe 
taraf olan olmalıyız. Cumhuriyet değerle-
rimizin toplumsal ihtilaf konusu olmasını, 
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gündelik polemiklere malzeme edilmesini 
engellemek zorundayız.

Ben bu ülkenin bütün insanlarına sonu-
na kadar inanıyorum, güveniyorum. Bu 
ülkeye, bu ülkenin geleceğine, bu milletin 
birlik ve beraberliğine, Cumhuriyetin de-
ğerlerine karşı tehditler yok mu? Elbette 
var. Ancak bunların toplumun geneline 
yayamayacağımız aşırı uçlar olduğunu ve 
takibinin de suç-ceza sistemi içinde yapıl-
ması gerektiğini unutmayalım.

Yine unutmayalım ki, son tahlilde uçlar-
da bulunanlar da bizim insanlarımızdır. 
Onları merkeze çekmenin, kazanmanın 
gayreti içinde olmalıyız. Cumhuriyetimiz 
kurulalı az değil tam 83 yıl olmuştur. Bi-
liyor ve inanıyorum ki, milletimiz bütün 
fertleriyle cumhuriyetimizi, değerleri ve 
kurumlarıyla benimsemiştir. Artık 100. 
yılına doğru ilerlerken tam bir özgüven 
içinde, hedeflerini büyüterek ve yarınları-
nın bugünlerinden çok daha aydınlık ola-
cağına inanarak Cumhuriyetimize sahip 
çıkıyoruz.

İnsanımıza, kurumlarımıza, birbirimize 
olan sevgimize, saygımıza, bağlılığımıza, 
toplum iradesine, adaletin tecellisine 
inanmak durumundayız. Her zaman ifade 
ediyorum; bugün Türkiye cumhuriyeti, 
kuruluş ideallerine en yakın olduğu nok-
tadadır. Bu ideallere bağlı kalarak, ama 
gelişen ve değişen dünya gerçeklerine de 
açık olarak ilerleyeceğiz. Demokrasiyi kor-
kulara, barışı çatışmalara, adaleti adalet-
sizliklere kurban etmeyeceğiz. Türkiye’yi 
ileriye taşıyacak formül budur.

Değerli arkadaşlarım...

Büyük bir sıçramanın, muasır medeniyet 
çıtasını aşmaya doğru parlak bir geleceğin 
eşiğindeyiz. Önümüzdeki en önemli enge-
lin iç tartışmalarla zaman kaybetmek oldu-
ğunu düşünüyorum. Bizi Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün işaret ettiği çağdaşlaşma 
hedefinden geriye götürecek bir şey varsa, 
o da, bana göre, işte budur. Toplumsal ya-
pımızı manipülasyon ve provokasyon gibi 
etkilere açık olmaktan kurtarmak zorun-
dayız. 

Bunun için önce yaşadığımız değişimlerin 
de etkisiyle oluşan şüpheleri; kaygı, korku 
ve endişeleri aşmak, psikolojik duvarları 
aramızdan kaldırmak gibi bir sorumlu-
luğumuz var. Sosyal anlamda bir tazelen-
meye, bir yenilenmeye, vatandaşlık bilin-
cimizi mutlaka yükseltmeye ihtiyacımız 
var. Hak ve hürriyetlerimiz gibi görev ve 
sorumluluklarımızı da hakkıyla kavrama-
ya, anlamaya ve anlatmaya ihtiyacımız var.

Bunun için ben önümüzdeki dönemi top-
lumsal barışımızı güçlendirecek bir sosyal 
restorasyon dönemi olarak görüyorum. Et-
nik, dini, mezhepsel, fikri, kültürel farklı-
lıklara bakmadan, kadın-erkek ayırmadan, 
bütün sosyal tarafları kucaklayacak yeni 
bir toplumsal uzlaşma zemini oluşturmak 
mecburiyetindeyiz. Bu dönem sosyo-eko-
nomik politikalarımıza bu temel öncelik 
yön verecektir. 

Eğitim ve kültür programlarımız, bu an-
layışla sürdürülecektir. Bütün şehirleri-
mizi birbirine yakınlaştıran, insanımızı 
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aynı duyguda birleştiren, farklılıklarıyla 
zenginleşen bir ülke olmak durumunda-
yız. Gönül kırgınlıklarını, haksızlıkları, 
küskünlükleri geride bırakacak yeni bir 
dostluk ve kardeşlik iklimini bu ülkenin 
doğusundan batısına, kuzeyinden güneyi-
ne hakim kılmalıyız. Güçlü Türkiye, güçlü 
Cumhuriyet, bu kimyadan hayat bulmuş-
tur, bundan sonra da Cumhuriyetimizin 
güç kaynağı milletimizin bu dayanışması, 
birlik ve beraberliği olacaktır. Bir yandan 
Türkiye’yi geleceğe hazırlayan değişim her 
alanda aynı kararlılıkla sürdürülürken, bir 
yandan da bu ülkenin insanlarının gönül 
bağları sıkılaştırılacaktır.

Bunun için ihtiyacımız olan şey korkular, 
önyargılar, şüpheler değil, demokrasidir, 
adalettir, değişimdir, uzlaşma kültürüdür. 
Hiç kimsenin adalet ve demokrasiyi şarta 
bağlama, tartışma konusu haline getirme 
hakkı yoktur. Bizim için Cumhuriyet ne 
kadar vazgeçilmezse, demokrasi ve adalet 
de o kadar vazgeçilmezdir. Cumhuriyet 
milletin ortak değeridir ve millet tarafın-
dan en iyi şekilde korunacaktır, bundan 
kimsenin şüphesi, endişesi olmasın. Yeter 
ki bu ülkenin önüne engeller konmasın, bu 
ülkenin genç kuşakları vehimlerle, endişe-
lerle, kısır çekişmelerle yaşlanıp gitmesin.

Bu ülkenin bütün insanlarına, bütün 
gençlerine, bütün çocuklarına inanalım, 
güvenelim. Sözün burasında kendi adıma 
çok önemli bulduğum, Meclisimiz adına 
da iftihar ettiğim bir konuya değinmeden 
geçemeyeceğim. Bildiğiniz gibi Anayasa-
mızın 76. maddesinde gerekli düzenleme-
yi yaparak Türkiye’de milletvekili seçil-

me yaşını 25’e indirmiş olduk. Bu güzel 
uygulamaya imza atmak da birçok ilkleri 
gerçekleştiren bu Meclis’e nasip oldu. İna-
nıyorum ki atılan bu adımla Türkiye’nin 
hem siyasetine, hem yönetimine, hem de 
hayatın her alanına yeni bir enerji, yeni bir 
dinamizm gelecektir.

Türkiye’nin gençleri, genç fikirleriyle, 
dinamik fikirleriyle, enerjik yapılarıyla 
siyasetimizin çehresini değiştireceklerdir. 
Ben bu kürsüden sizlerin aracılığınızla 
Türkiye’nin geleceğine katkı yapacağına 
inanan, yeni fikirleri, projeleri olan, bilgili, 
donanımlı, kendisiyle ve ülkesiyle barışık, 
hizmet sevdalısı bütün gençlerimizi si-
yasete çağırıyorum. Daha yapacak çok iş, 
gidilecek çok yol var. Genç Türkiye, genç 
fikirlerle hızına hız katacaktır, biz de bun-
dan gurur duyacağız, mutluluk duyacağız. 
Bu sözlerle konuşmama son veriyor, hepi-
nizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
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Sevgili AK Partililer, değerli arkadaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Öncelikle, içinde bulunduğumuz 
mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyor, 
bütün kardeşlerime huzur ve bereket dolu 
bir yıl diliyorum. Bu mübarek günde, bu 
bereketli buluşmada aranızda olmaktan 
büyük mutluluk duyuyorum.

Çok şükür şimdi burada, durmadan din-
lenmeden çalışmış olmanın, bu ülkeye, bu 
millete canla, başla hizmet etmiş olmanın 
huzuruyla bulunuyoruz. Başarılarımızın 
sevincini paylaşıyoruz. Bakınız, milleti-
mizle el ele vererek başlattığımız medeni-
yet yürüyüşümüzde çok önemli mesafeler 
kat ettik. Bu süreçte önümüze çıkan engel-
leri bir bir aştık. Milletimizin güveni ve 
desteği sayesinde uzun yıllar boyunca el 
atılmamış meselelerin üzerine kararlılıkla 
giderek kronikleşmiş sorunları kısa bir 
sürede çözüme kavuşturduk. Ülkemizde 
yeniden güven ve istikrar tesis ettik. 

Onun için her zaman bunun altını çi-
ziyorum; AK Parti’nin 3 Kasım’dan bu 
yana elde ettiği tüm başarıların altında 
milletimizin imzası vardır. Bütün bunlar 

milletimizin başarısıdır, milletimizin ka-
zanımıdır. 

Değerli arkadaşlarım…

İşte o millet iradesi bugün Türkiye’yi, 
ekonomi otoritelerinin dikkatini çekecek 
büyük bir sıçramayla dünyanın ekono-
mi vitrinine taşımıştır. Ekonomimiz bu 
dönemde, istikrarlı ve sürdürülebilir bir 
büyüme ortamına kavuşmuştur. 1993–
2002 arasında sadece yüzde 2.6 oranında 
büyüyen Türkiye ekonomisi, 2002–2005 
arasında ortalama yüzde 7.6 oranında 
büyümüştür. Ekonomimizdeki büyüme, 
küresel boyutta yaşanan önemli dalgalan-
malara rağmen 18 çeyrek boyunca aralık-
sız sürmüştür.

Onlarca yıldır sağlanamayan bu istikrar, 
AK Parti döneminde yakalanmıştır. Üste-
lik bu büyüme büyük oranda özel sektör 
odaklıdır. Yani, son derece planlı, prog-
ramlı, sağlıklı bir büyüme söz konusudur. 
Yıllar boyunca 1 milyar dolar seviyesini 
aşmayan doğrudan uluslararası yatırımlar, 
bizim çabalarımız sonucunda 2005 sonu 
itibariyle 9.8 milyar doları aşmıştır. Bu du-

AK Parti Il Teşkilatı ile Iftar

Edirne | 14 Ekim 2006 
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rum Türkiye’nin yatırım imkanlarının ne 
kadar arttığının somut bir göstergesidir. 

Yine, dış ticaret hacmimiz son 4 yıllık 
dönemde katlanarak büyümüştür. İh-
racatımızın yüzde 75’i İstanbul, Bursa, 
İzmir, Kocaeli ve Ankara olmak üzere 5 
ilden yapılıyor. Ancak biz, Anadolu’daki 
illerimizin de ihracatlarının artması için 
gerekli çalışmaları yaptık ve çok hayırlı 
neticeler elde ettik. Şu anki veriler, Ana-
dolu’daki illerimizin ihracat artışlarında 
büyük bir yükseliş olduğunu ortaya koyu-
yor. Ocak-Ağustos döneminde 56 ilimizde 
ihracat arttı. Hükümet olarak 81 ilimizin 
de ihracatçı il olmasını arzu ediyor, bütün 
illerimizi kapsayan ihracat eğitim çalışma-
larımıza devam ediyoruz. 

Buradan, ihracat yapmak isteyen Edirneli, 
Trakyalı girişimcilerimize de çağrıda bulu-
nuyorum. İhracat yapmak isteyen girişim-
cilerimiz Dış Ticaret Müsteşarlığı’na ve 
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’ne baş-
vursunlar. Bu kurumlarımız başvuruda 
bulunan bütün girişimcilerimize gerekli 
ilgiyi, gerekli yönlendirmeyi sağlıyor. 

Değerli arkadaşlarım…

Göreve geldiğimizde Türkiye’nin nasıl bir 
durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. O 
günlerde siyasi ve ekonomik krizlerle bo-
ğuşan Türkiye, bugün bölgesinin en cazip 
yatırım imkanlarını sunan bir ülke haline 
gelmiştir. Peki, bütün bunlar nasıl oldu? 
Milletten aldığı gücü yine milletin men-
faatleri için kullanan kararlı bir yönetim 
sayesinde oldu. Sanayicisine, işadamına, 

yatırımcısına, memuruna, çiftçisine, iş-
çisine varıncaya kadar toplumun bütün 
kesimlerine güven telkin eden güçlü bir 
hükümet iradesiyle oldu. Milletle devletin 
arasındaki güvensizliğin ortadan kaldırıl-
masıyla oldu. 

Bizler, milletimizin bize gösterdiği teveccü-
hü asla suiistimal etmedik. Asla karamsarlı-
ğa kapılmadık. Başından beri, Türkiye’nin 
rotasını millet iradesi doğrultusunda 
geleceğe çevirmenin gayreti içinde olduk. 
Bugün bütün bu gayretlerimizin boşa git-
mediğini, insanımızın yüzünün gülmeye 
başladığını, en önemlisi de gençlerimizin 
yeniden kendilerine güvenmeye, ülkelerine 
inanmaya başladığını görüyoruz. Bakınız, 
seçilme yaşını 25’e indirdik. Gençleri mec-
liste olmaya, demokratik rekabete, siyasete 
katılmaya çağırıyoruz. Yıllardır tartışılıyor-
du, biz gerçekleştirdik. Bizim girişimimizle 
başlayan yasa değişikliği iktidar ve muhale-
fetin ortak desteğiyle meclisten geçmiştir. 
Hayırlı olsun diyorum.

Genç, dinamik bir nüfusa sahibiz. İnanıyo-
rum ki bu düzenleme gençlerimizin önü-
nü açacak, millete, memlekete, kabiliyet-
leriyle, fikirleriyle, donanımlarıyla hizmet 
etmelerine vesile olacaktır.

Değerli arkadaşlarım…

Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği yolunda 
önemli mesafeler aldık, almaya da de-
vam ediyoruz. Burada asıl önemli nokta; 
Türkiye’nin gösterdiği büyük değişim ira-
desini, katılım kararlılığını AB ülkelerinin 
de gösterip gösteremeyeceğidir. Çünkü 
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bugün AB idealinin temelinde bulunan 
evrensel değerlerin ne derece gerçekleşti-
ği, ne derece samimiyet taşıdığı test edil-
mektedir. Türkiye sınavdan alnının akıyla 
çıkmıştır.

Şimdi söz sırası Avrupa Birliği’ndedir. 
İşte tam da böyle bir zamanda, Avrupa 
Birliği’nin kurucu üyelerinden Fransa’nın 
tarihi bir gerçeğin ifade edilmesini ya-
saklayan bir yasa çıkarmaya girişmesi, 
Avrupalı aydınları bile hayrete düşürmüş-
tür. Asılsız Ermeni soykırımı iddialarını 
reddetmeyi suç sayan yasa teklifi ne yazık 
ki, Fransız Ulusal Meclisi’nde kabul edil-
miştir. Özgürlükler ülkesi olarak bilinen 
Fransa, yaptığımız bütün ikazlara rağmen 
geri adım atmamış, bu ilkel yasayla adeta 
ortaçağa dönmüştür. Dar görüşlü bazı siya-
setçiler Fransa’yı böyle bir ayıpla yaşamak 
zorunda bırakmışlardır.

Meclisin kararı, teklifin yasalaşması için 
tek başına yeterli olmasa bile yapılan va-
him bir hatadır. Fransa da dahil olmak üze-
re AB kamuoylarında da bu yasaya karşı 
bilimsel tutarlılıktan, temel hak ve hürri-
yetlerden yana sağduyulu, büyük bir tepki 
oluşmuştur. Tarih, bu sağduyulu tepkilere 
kulak tıkayarak yanlışta ısrar edenleri, 
mutlaka yargılayacaktır. Herkes şunu iyi 
bilmelidir ki, iftiralar kanunla güvence al-
tına alınamaz. Bu hem bilime, hem tarihe, 
hem özgürlüklere vurulmuş bir darbedir. 
Akıl tutulmasına yakalanan Fransa, kendi 
bindiği dalı kesmektedir. Umarız Fransa, 
en kısa zamanda bu yasanın iptalini gün-
deme getirir ve bu vahim yanlıştan döner. 

Aksi halde kaybeden Türkiye değil, Fran-
sa olur. Dahası, bundan en çok Avrupa 
değerleri zarar görür. Yüzyıllardır beraber 
yaşadığımız Ermeni vatandaşlarımızla bir-
likte bütün kamuoyumuz büyük bir infial 
içindedir. Böyle bir haksızlığa elbette ta-
hammül gösteremeyiz. Ancak, bu noktada 
kamuoyumuza, siyaset ve iş çevrelerimize 
şu çağrıda bulunmayı da gerekli görü-
yorum: Göstereceğimiz haklı ve gerekli 
tepkiler sağduyu sınırlarında kalmalıdır. 
Yüzyıllardır dünyaya adalet ve barış gö-
türen bir medeniyetin mirasçıları olarak 
bizim milletçe alnımız ak, başımız diktir. 
Geçmişte olduğu gibi bugün de, gelecekte 
de adaletin ve barışın bayraktarlığını yap-
maya devam edeceğiz.

Sevgili AK Partililer… değerli arkadaşla-
rım…

İktidarda dört yılımızı tamamlamak üzere-
yiz. Son dört yılda yaptıklarımızı herkesin 
bilmesi ve hissetmesi için önümüzdeki bir 
yılı çok iyi değerlendirmek zorundayız. 
Asla zaafa düşmemeli, iktidar rehavetine 
kapılmamalı, başarılarla kibirlenmemeli-
yiz. Hiçbir AK Partili, partiyi nüfuz kullan-
ma aracı olarak görmesin, göremez. Böyle 
bir yanlışa düşen arkadaşımızın artık bi-
zimle hiçbir bağı olamaz. Bize düşen ken-
dimizi sürekli yenilemek, milletimizin her 
bir ferdinin yüzü gülünceye kadar birlik 
ve beraberlik içerisinde hiç yorulmadan 
çalışmaktır.

Bakınız, ramazan ayındayız ve önümüz 
bayram. Ramazan ve bayramlar; sevginin, 
kardeşliğin, paylaşmanın, dayanışmanın 
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en yoğun şekilde yaşandığı günlerdir. Bu 
dayanışmaya bugün her zamankinden 
daha çok ihtiyacımız var. Bizler her zaman 
bu şuurla hareket edeceğiz. Hep söylüyo-
rum; artık Türkiye’nin yolu açık geleceği 
aydınlıktır. 

Bu mübarek günde buna tekrar vurgu yap-
mayı çok daha önemli, çok daha anlamlı 
buluyorum. Bu düşüncelerle, mübarek ra-
mazan ayınızı bir kere daha tebrik ediyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Böyle güzel 
bir vesileyle bir araya gelmekten büyük 
mutluluk duyuyorum.

Türkiye’nin toparlandığı, ayağa kalktığı, 
yeniden bir atılım dönemine geçtiği çok 
önemli bir dört yılı geride bıraktık. Mille-
timizin medeniyet tasavvurundan, kalbin-
den, aklından ve vicdanından doğan bir 
hareket olarak, dört yıl gibi kısa bir sürede 
büyük bir mesafe kat ettik. Milletimizden 
aldığımız güç ve destek ile ortaya koydu-
ğumuz icraatlar, Türkiye’nin darboğazları 
aşmasını, yeni bir enerji ile geleceğe yönel-
mesini sağlamıştır. 

AK Parti olarak yola çıkmaya karar ver-
diğimizde, önümüze çok net bir hedef 
koyduk. Dedik ki, Partimizin siyasi iddiası, 
hedefi, gayesi Türkiye’yi refah ve huzura 
kavuşturmaktır. Üreterek, üreteni sonuna 
kadar destekleyerek kalkınmak, adaletle 
paylaşmak, demokrasimizi geliştirmek, 
eksiksiz bir hukuk devleti olarak güçlen-
mektir. Çok şükür, uzun yıllar dalgalı, 
çalkantılı dönemlerden geçen Türkiye’yi, 

krizler ülkesi olmaktan çıkararak milleti-
mizin özlem duyduğu güven ve istikrara 
kavuşturduk. 

Değerli arkadaşlarım…

İşte bu güven ve istikrar ortamının sağ-
lanması, huzur ikliminin tesis edilmesiyle 
demokrasi tarihimizde bir ilk gerçekleşti. 
Türkiye, çok partili hayata geçtiği tarihten 
bu yana, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
ilk kez 5. Yasama Yılı’na adım atıldı. Bu, 
AK Parti iktidarıyla birlikte demokrasimi-
zin pekiştiğinin, güçlendiğinin ispatıdır. 
Bu, demokrasimiz için, milletimiz için, 
ülkemiz için gurur duyulacak tarihî bir 
dönemeçtir. 

Biz, Partimizi kurduğumuz günden bu 
yana tek boyutlu bir kalkınmanın değil, 
çok boyutlu, çok yönlü bir kalkınmanın 
öncüsü olacağımızı söyledik. Türkiye’nin 
ufkunu aydınlatma heyecanıyla yola çık-
mış genç bir hareket olarak, dinamik bir 
kadro olarak, bugünkü gibi korkularını 
aşmış, kabuğunu kırmış bir Türkiye tablo-
su oluşturmayı amaçlıyorduk. Türkiye’yi 

AK Parti Il Teşkilatı ile Yemek 

Denizli | 28 Ekim 2006 
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istikrar ve güvene kavuşturacağız derken, 
bütün kurumlarımızda, bütün sistemde 
bir istikrar ve güvenden söz ediyorduk. 
Başından beri dedik ki, ekonomiyle bir-
likte demokrasimizi de güçlendireceğiz, 
emniyeti tesis ederken özgürlükleri de ço-
ğaltacağız, sağlık kuruluşlarımızla birlikte 
eğitim kalitemizi de arttıracağız… 

Türkiye, AK Parti iktidarıyla dört yıldır 
sürdürdüğü medeniyet yolculuğunun 
bu dönemecinde, artık her zamankinden 
daha emin adımlarla ilerlemektedir. Bu-
gün geldiğimiz noktada demokrasimizin 
artık spekülatif girişimlerle, konjonktürel 
hadiselerle sekteye uğrayacak bir demok-
rasi olmadığı ortaya çıkmıştır. Bir zaman-
lar en küçük rüzgarlardan bile etkilenen 
ekonomimizi nasıl dayanıklı bir yapıya 
kavuşturduysak, demokrasimizi de aynı 
şekilde güçlendirdik. Bunda en büyük pay 
bize güvenerek ülkemizi kaostan, kargaşa-
dan, krizlerden çıkarma görevini AK Par-
tiye teslim eden milletimizindir. Bu zorlu 
görevi layıkıyla yerine getirmemize destek 
olan, milletimizin özlem duyduğu huzur 
iklimine kavuşmasına katkı sağlayan bü-
tün arkadaşlarıma burada bir kere daha 
teşekkür ediyorum. 

Son 4 yıl boyunca elde edilen başarı, aynı 
zamanda eşsiz bir teşkilatlanmanın, mü-
kemmel bir organizasyon yeteneğinin de 
eseridir. Bu başarıda isimleri her zaman 
öne çıkmayan binlerce yol arkadaşımızın 
sadakati, vefası, gece gündüz demeden 
fedakarca harcadığı yoğun mesaisi var. 
Onlar, gerek yerel yönetimlerimizde, gerek 
kadın teşkilatlarımızda, gerek gençlik teş-

kilatlarımızda görev alıp, bu ülkenin, bu 
milletin geleceği için yüreklerindeki aşkla, 
sevdayla gücümüze güç kattılar. 

Değerli arkadaşlarım…

Artık başladığımız bu zorlu maratonun en 
kritik dönemecine girmiş bulunuyoruz. 
3 Kasım 2002 seçimlerinde milletimizin 
bize verdiği 5 yıllık görev süresinin son 
yılına adım atıyoruz. Bu süreçte siyasi 
etiğe yakışmayacak davranışlara hazırlıklı 
olmanızı ve gerilimden uzak durmanızı is-
tiyorum. Zira bizim işimiz laf üretmek de-
ğil, iş üretmektir. Kavga etmek değil, dost-
luk inşa etmektir; toplumsal mutabakatı 
sağlamaktır. Her şeye rağmen sizi hataya 
zorlamak isteyenler, millet nezdindeki iti-
barımızı zedelemek isteyenler çıkabilir. 
Onun için bundan sonraki adımlarımızı 
çok daha dikkatli atmak zorundayız. İna-
nıyorum ki, AK Parti çatısı altındaki hiçbir 
arkadaşım bu kritik dönemde bize yakış-
mayacak bir davranış içine girmeyecektir. 

Değerli arkadaşlarım…

Önümüzdeki bir yılda özelikle yerel yöne-
timlerimize, il ve ilçelerimizdeki teşkilatla-
rımıza önemli görevler düşüyor. AK Parti 
olarak alnımızın akıyla çıktığımız bu yol-
culuğu yine alnımızın akıyla tamamlamak 
için canla başla çalışmak mecburiyetinde-
yiz. Sizler, milletimizle kurduğumuz gönül 
bağının, samimiyet zincirinin en değerli 
halkalarısınız. Şunu asla aklınızdan çıkar-
mayın; bu bağı, bu zinciri güçlendirmek 
sizin elinizde.
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Bunun için her birimiz, milletimizle olan 
muhabbetimizi, yakınlığımızı her zaman-
kinden daha canlı, daha güçlü tutmalıyız. 
Her zamankinden daha çok emek harca-
malıyız. Yerel yönetimlerdeki, teşkilatla-
rımızdaki arkadaşlarımız bulundukları 
yerde siyaset anlayışımızın da temsilcileri-
dir. Denizli bunun en güzel örneklerinden 
biri… İnanıyorum ki siyasi vakar içinde 
buradaki çalışmalar daha da ileri noktala-
ra taşınacaktır.

Sizlerden ricam şudur: Sivil toplum kuru-
luşlarıyla, işadamlarımızla, sendikaları-
mızla bir araya gelip, bugüne kadar yap-
tıklarımızı, bundan sonra yapacaklarımızı, 
gelecek projeksiyonumuzu, hedeflerimizi 
anlatınız. Daha da önemlisi milletimizle 
daima iç içe olunuz, ihtiyaçları olduğu 
anda insanlarımızın yanlarında bulunu-
nuz. AK Parti’nin toplumun merkezine da-
yandığını, sadece belirli bir zümreyi değil, 
bu ülkenin ortak iradesini temsil ettiğimi-
zi aklımızdan çıkarmamalıyız.

AK Parti’nin hedefi mutlu ve müreffeh bir 
Türkiye’yi tesis etmek, 73 milyon insanı-
mızın bu topraklarda huzur içinde, barış 
içinde yaşamasını sağlamaktır. Milletimiz 
artık Türkiye’yi dünyanın en ileri, en öz-
gür, en müreffeh ülkesi haline getirmek 
için fikir üreten, proje üreten kadrolarla el 
eledir. Bu kadro AK Parti’dir. AK Parti daha 
da büyüyecek, milletiyle omuz omuza, 
gönül gönüle Türkiye’yi hedeflerine ulaş-
tıracaktır. Biz buna inanıyoruz. Sizlerin de 
bu inançla çalışmalarınızı yılmadan sür-
düreceğinize bütün kalbimle inanıyorum. 
Hükümetimizin ekonomiden eğitime, dış 

politikadan sağlığa kadar birçok alanda 
yaptığı icraatları insanlarımıza sizler anla-
tacaksınız. 

Geride bıraktığımız son 4 yıl ülkemiz için, 
milletimiz için her bakımdan onur duyula-
cak, gurur duyulacak tarihî bir dönemdir. 
Türkiye bu dönemde AK Parti iktidarıyla 
birlikte eğitimde, sağlıkta, adalette, eko-
nomide çok olumlu bir süreç, büyük bir 
değişim yaşamıştır. Türkiye adeta çağ at-
lamıştır. Ülkemizin son dört yılda nereden 
nereyle geldiğini; her alanda nasıl büyük 
bir değişim yaşandığını milletimize çok iyi 
anlatmalıyız. İnanıyorum ki, sizler bunu 
da en iyi şekilde yapacak, daha çok çalı-
şacak, daha çok koşturacak, milletimizle 
olan gönül bağımızı daha da güçlendire-
ceksiniz.

Allah bize güç, kuvvet, sağlık verdiği müd-
detçe, sizlerle birlikte, milletimize hizmet 
için var gücümüzle çalışmaya devam ede-
cek, Türkiye’yi hak ettiği aydınlık yarınla-
ra mutlaka taşıyacağız. Bu inançla sözleri-
me son verirken, yolunuz açık olsun diyor, 
çalışmalarınızda başarılar diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Türkiye’yi ve 
AK Partiyi konuşacağımız, hafızalarımızı 
ve umutlarımızı tazeleme imkanı bulaca-
ğımız bu toplantıda aranızda olmaktan 
büyük mutluluk duyuyorum.

Biliyorsunuz 10 gün sonra 2.Büyük Kong-
remizi gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle 
hem geçmişin bir kez daha muhasebesini 
yapma imkanı bulacağız, yaptıklarımızı 
yapamadıklarımızı değerlendireceğiz, 
hem de gelecek hedeflerimizi Türkiye ve 
Dünya vizyonumuzu son gelişmeler ışığın-

AK Parti Il Başkanları Toplantısı

Ankara | 1 Kasım 2006 
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da konuşacağız, paylaşacağız. İnşallah yeni 
bir heyecan yeni bir dinamizm ile daha da 
güçlenmiş daha da kenetlenmiş olarak yo-
lumuza devam edeceğiz.

Hani demiştik ya, uzun ince bir yoldayız, 
gidiyoruz gündüz gece. İşte aynen böyle bu 
hizmet yolunda yeni bir heyecanla gündüz 
gece demeden yürümeye devam edeceğiz. 
AK Parti, bundan dört yıl önce milletimi-
zin büyük teveccühüyle yüklendiği iktidar 
görevini bugüne kadar başarıyla sürdür-
müştür. Cumhuriyet tarihinin en kapsam-
lı, en başarılı değişim atılımına imzasını 
atmıştır.

İnanıyorum ki, önümüzdeki bir yılda da 
bu çalışmalarımıza aynı hızla devam ede-
ceğiz. Milletimize ne söz verdiysek hepsini 
tek tek gerçekleştirerek görev süremizi 
tamamlayacağız. İnşallah Türk siyaseti bu 
güzel tecrübeyle hayırlı bir alışkanlık kaza-
nacaktır. Artık siyasetçilerimiz de istikrara 
alışacak, hükümetlerin görev sürelerini 
tamamlamadan seçime gitmeleri değil bu-
nun tam tersi teamül haline gelecektir. 
Çünkü doğrusu milletin verdiği görevi 
süresi içinde tamamlamaktır. 

Bildiğiniz gibi, 3 Kasım seçimlerinden 
önce milletimize bir eylem planı çerçeve-
sinde bazı sözler verdik. Bu sözleri yerine 
getirmek için de bir dönem, yani beş yıllık 
bir süre istedik. Milletimiz sözümüze inan-
dı, güvendi, Partimize teveccüh gösterdi 
ve bizi bu beş yıllık süre içinde ülkemize 
hizmet etmemiz için iktidara getirdi. Biz 
bugün büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla 
milletimizden aldığımız bu süreyi, son 

anına kadar hizmetle, değişimle, atılımla, 
yatırımla doldurmak için gayret gösteriyo-
ruz. Her gün milletimizle bir aradayız ve 
çok şükür karşılarına alnımız ak, başımız 
dik çıkıyoruz.

Değerli arkadaşlarım...

Yüce gönüllü, çok sabırlı, çok fedakar bir 
milletin fertleriyiz. Bu yüce milletin adalet 
terazisine, hakkaniyetine, kadirşinaslığına 
sonuna kadar güveniyoruz. Onlar, geçen 
dört yıl boyunca gecesini gündüzünü bu 
ülkenin meselelerinin halli için harcayan, 
dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin 
menfaatlerini korumanın mücadelesini 
verenlerin elbette farkındadır.

Türkiye’nin bu dört yıl içinde nereden 
nereye geldiğini, kara bulutların nasıl 
dağıldığını milletimiz gayet iyi biliyor. 
Türkiye’nin nasıl bir değişim geçirdiğini 
bütün insanlarımız bizzat yaşayarak mü-
şahede ediyor. Artık herkesi çaresizliğin 
yerine umut, karamsarlığın yerine aydın-
lık ve müreffeh Türkiye heyecanı sarmış-
tır. Rakamlar da zaten ortada. Türkiye 18 
çeyrektir ciddi bir büyüme başarısı göster-
miş, kalıcı bir istikrar yakalamıştır. Üstelik 
dünya ekonomi literatüründe az rastlanan 
bir biçimde hem enflasyonunu tek haneli 
rakamlara düşürmüş, hem de küresel dal-
galanmalara rağmen büyüme istikrarını 
kaybetmemiştir.

Bu millet, vatandaşına büyüme müjdesi 
veremeden görev süresini tamamlayan 
çok iktidar, çok hükümet görmüştür. 
Şimdi onlar, bu 18 çeyreklik büyüme 
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istikrarını hafife almaya, küçümsemeye, 
görmezden gelmeye çalışıyorlar. Burada 
bir kere daha altını çizmek istiyorum. 
AK Partiye muhalefet edeyim derken, 
Türkiye’nin, milletin menfaatlerine mu-
halefet ediliyor. Maalesef, Milletimizin 
geleceğine ait çok önemli meselelerde 
bunun yapıldığını görüyoruz.

Siyasetin eski hastalıklarından kaynakla-
nan bu tür davranışlar, bizi elbette üzüyor. 
Ama umutsuzluğa yılgınlığa kapılmayaca-
ğız. Siyaset kurumumuz bir gün mutlaka 
kendi kendini içeriden kemiren bu has-
talıklardan kurtulacaktır. Milletimizin 3 
Kasım seçimlerinde ortaya koyduğu irade 
bu sürecin başlangıcı olmuştur.

Değerli arkadaşlarım...

Artık milletimiz, önüne gerçekçi bir plan, 
gerçekçi bir program, akılcı büyük hedef-
ler, en önemlisi de bir gelecek vizyonu 
koyanlara ve bunun gereğini yapanlara 
itibar ediyor. Çünkü bu ülkede yaşayan 
herkes, artık büyüyen bir ekonominin, 
meseleleri çözen, ihtiyaçları gideren bir 
iktidarın, şaibesiz bir siyasetin, mazeret-
siz bir demokrasinin tadını almış, bunun 
huzurunu yaşamaya başlamıştır. Artık bu 
millet doğru bir siyasetle, kararlı, dikkatli 
ve disiplinli bir ekonomiyle, istismarlara 
kapalı temiz bir yönetim anlayışıyla bütün 
hedeflerin ulaşılabilir olduğunu da açık, 
net görmüştür. AK Parti, artık eski siyasi 
alışkanlıklardan, Türkiye’ye, milletimize 
yıllarını kaybettiren köhne anlayışlardan 
kurtuluşun sembolü haline gelmiştir.

Ülkemizin bütün siyasetçilerine buradan 
seslenmek istiyorum. Gelin siyaset seviye-
mizi hep birlikte yükseltelim. Bu ülke için 
yeni fikirler, yeni projeler üretelim. Günü 
geldiğinde seçimde partilerden çok fikir-
ler, projeler, vizyonlar yarışsın. Bakınız 
biz, milletten aldığımız görevi mazeretle-
rin arkasına gizlenmeden, demokrasiden 
taviz vermeden, popülizme sapmadan 
başarıyla yerine getirdik. Aynı sorumluluk 
duygusuyla yolumuza devam ediyoruz.

Bizim, milletimizle gönül bağımız bugün 
her zamankinden daha sağlamdır. Çünkü 
AK Parti, millet siyasetinin tezahürü, mil-
let beklentilerinin tercümanı olmuştur. 
AK Parti, milletin kendi sesi, hür irade-
sidir. Biz milletimizle etle tırnak gibiyiz. 
Onun için, AK Parti’nin milletimizle olan 
gönül bağını zedelemeye çalışanlar boşu-
na uğraşıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım...

Bildiğiniz gibi, hep söylendiği halde bir 
türlü yapılamayan birçok yeniliği gerçe-
ğe dönüştürmek bize nasip oldu, oluyor. 
Paradan altı sıfırı bu dönemde attık. Enf-
lasyonu ilk kez tek haneli rakamlara dü-
şürdük. Milletimizin satın alma gücünü 
yüzde elli, yüzde yüzlere hatta bazı ürün-
lerde yüzde ikiyüzlere varan oranlarda 
artırdık. Pek çok alanda Cumhuriyet ta-
rihinin rekorlarını kırdık. Sağlık kurum-
larını tek çatı altında topladık. Daha önce 
hiç kimsenin gerçekleştirmeye cesaret 
edemediği Sosyal Güvenlik Reformu’nu 
da biz hayata geçiriyoruz.
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Böyle daha birçok şey sıralayabilirim, bun-
ları zaten sizler de en az benim kadar iyi 
biliyorsunuz. Son olarak Türk siyasetini 
gençleştirmek üzere radikal bir düzenle-
me yaptık ve seçilme yaşını 30’dan 25’e 
indirdik. Bu değişime, bu yenilenmeye 
Türkiye’nin ihtiyacı var. Biliyorsunuz, çok 
genç bir nüfusa sahibiz. Böyle bir ülke, 
yeni fikirlere, genç seslere sağır kalamaz, 
onları siyasetin dışında, uzağında tuta-
maz. Kendi gençlerinden korkan, onları 
siyasetin uzağında tutmak için mazeretler 
arayan bir yönetim anlayışı bu ülkenin ih-
tiyaç duyduğu sıçramayı gerçekleştiremez.

Biz, gençlerimize güveniyor, onların bu 
ülkeye önemli katkılar yapacaklarına ina-
nıyoruz. Biliyorsunuz zaten, gençlerimiz 
partimizde kuruluşundan beri azami sevi-
yede yer alıyor, hizmet veriyorlar. Bu taze 
bahar iklimi şimdi inşallah Türk siyasetine 
de hakim olacaktır. Kendini yenilemeyen, 
çağa ayak uyduramayan, onun için de siya-
setlerinin bugünün dünyasında ne kadar 
demode kaldığının ortaya çıkmasından 
korkan birileri bu yenilenmeden rahatsız 
olabilir. Bırakın onlar da rahatsız olsun-
lar... Artık siyasete sorgulayan, değerlendi-
ren, eleştirebilen, düşünebilen, üretebilen 
yeni bir nesil, yeni bir kan geliyor.

Biz bu genç insanlarımızın önünü açarak 
geleceğe daha hızlı adımlarla ilerlemekte 
kararlıyız. Bu doğrultuda bütün engelleri 
bir bir kaldırıyor, hızımızı, dinamizmimizi 
arttırıyoruz. Elbette bu hıza ayak uyduran-
lar hizmete devam edecek, uyamayanlar 
da kenara çekilecektir. 

Değerli arkadaşlarım...

Biz yola çıkarken adalet ve kalkınma de-
dik. Bunun için öncelikle yoksullukla ve 
yolsuzlukla mücadele ettik. Hortumları 
kestik. Bu mücadeleyi veren bir partinin 
mensupları olarak her birimiz bu konuda 
gereken hassasiyeti fazlasıyla göstermeli-
yiz. Herkes çok iyi bilsin ki, yolsuzluklarla 
ilgili en ufak bir iddiayı, bir haberi ihbar 
kabul ediyor ve hemen gereğini yapıyoruz. 
İlgili kişi ister partilimiz olsun isterse baş-
kası.

Hiçbir partilimizin yolsuzluğa bulaşma-
yacağına, kişisel çıkar peşinde koşma-
yacağına inanıyoruz. Ancak birileri bu 
inancımızı, bu güvenimizi boşa çıkarırsa 
artık partimizde asla yerleri olamaz. Ba-
kınız, biz bugüne kadar Türkiye’nin, mil-
letimizin âli menfaatlerini siyasetin ucuz 
hesaplarına feda etmedik, etmeyeceğiz. 
Popülizm yapmadık, yapmayacağız. Biz 
siyasetin eski hastalıklarına son vermek 
üzere yola çıkmış bir kadroyuz.

Ne gariptir ki, bugün bazıları çıkıp po-
pülizm yapmadığımız için bizi eleştire-
bilmektedir. Açık söylüyorum biz parti 
siyaseti değil, millet siyaseti yapıyoruz. 
Partimizin geleceğini değil, milletimizin 
geleceğini önceliyoruz. AK Parti çatısı al-
tındaki her bir arkadaşımın hissiyatının 
da bu yönde olduğundan eminim. Bizim 
kaderimiz, milletimizin kaderiyle birdir. 
İnanıyoruz ki, milletimiz kazandıkça biz 
de kazanıyoruz ve kazanacağız. Milletimiz 
güçlendikçe, biz de güçleneceğiz. 
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İşte bizim siyaset anlayışımız budur. İk-
tidarımızın son bir yılını da bu anlayışla 
milletimize verdiğimiz sözleri yerine getir-
mek suretiyle, hayırlısıyla tamamlayaca-
ğız. Ardından da inanıyorum ki AK Parti, 
milletimizle gönül bağlarını daha da kuv-
vetlendirmiş olarak yeniden buluşacaktır. 
Bu güçlü bağ, nice seçim ve hizmet dönemi 
boyunca aralıksız devam edecektir. Bugün 
önümüz çok daha açık, geleceğimiz ay-
dınlıktır. Her bir arkadaşıma bu anlamda, 
millete hizmet yolunda başarılar diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar... değerli milletvekille-
ri... Grup toplantımızın başında sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi önceki akşam geç saatlerde 
Türk siyasi hayatının önemli şahsiyetlerin-
den birini, eski başbakanlardan Sayın Bü-

lent Ecevit’i kaybettik. Kendisini rahmet 
ile anıyor, ailesine ve milletimize başsağ-
lığı diliyorum. Bülent Ecevit bir siyasetçi, 
bir devlet adamı olarak uzun yıllar ülke-
sine hizmet etmiş, bu süre içinde yaşanan 
acı tatlı siyasi tecrübelerin de en yakın 
tanıklarından biri olmuştur. Türkiye’de de-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı 

Ankara | 7 Kasım 2006 
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mokrasinin kesintiye uğradığı dönemlerde 
Sayın Ecevit’in de diğer bazı siyasetçileri-
miz gibi mağduriyetler yaşadığı, siyasetten 
uzaklaştırıldığı, haklarının kısıtlandığı 
dönemler olmuştur. Bu dönemler boyunca 
Sayın Ecevit, duruşunu korumuş, tutarlı 
bir siyasi anlayışla kaldığı yerden devam 
etme iradesini gösterebilmiştir. 

Bir siyaset adamı olarak Bülent Ecevit, 
Türk demokrasisine kalıcı izler bırakmış, 
tavrıyla, birikimiyle, nezaketiyle değerli 
bir şahsiyet olarak siyasi hafızamızda 
yerini almıştır. Bülent Ecevit, Türkiye’nin 
yaşadığı zor zamanlarda soğukkanlı ve 
kararlı bir liderlik göstererek önemli gö-
revler ifa etmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı 
kararı bunlardan biridir. Ama ondan da 
önemlisi, son dönemlerde barışa yaptığı 
katkı ve vurgudur ki, Türkiye bugün o’nu 
beyaz, güvercinle hatırlıyor. Türkiye onu 
bugün şair yanıyla, kültürel birikimiyle, si-
yasete kazandırdığı uzlaşmacı yaklaşımla 
hatırlıyor. 

Siyasi rakipleri ve fikri karşıtlarıyla uz-
laşma noktaları bulabildiğini göstermiş, 
militan bir siyasi tavırdan uzak durmaya 
çalışmış, cumhuriyet değerlerimizi tartış-
ma konusu yapmayan saygılı bir siyaset 
yolunu seçmiştir. AK Parti grubu adına 
milletimize ve ailesine tekrar başsağlığı 
diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım...

Bildiğiniz gibi, geçen hafta boyunca Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu illerimizin bir kıs-
mında sel felaketleri yaşandı. Aşırı yağış-

larla birlikte, özellikle Diyarbakır, Batman, 
Şanlıurfa, Hakkari ve İstanbul illerimizde 
maalesef hepimizi çok derinden üzen, 
can ve mal kayıpları meydana geldi. Bu 
acı felaket neticesinde kaybettiğimiz kar-
deşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına 
sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan 
vatandaşlarımızın da bir an önce sağlıkla-
rına kavuşmalarını diliyorum. Kaybolan 
vatandaşlarımızın durumuyla ilgili olarak 
çalışmalar kapsamlı şekilde sürüyor.

Yapılan hasar tespit çalışmaları, söz ko-
nusu illerimizde konutların, okulların, iş-
yerlerinin ağır, orta ve hafif şiddette hasar 
gördüğünü ortaya koyuyor. Biz, hükümet 
olarak ilgili kurumlarımız aracılığıyla fe-
laketin ilk saatlerinden itibaren bölgede 
yaşayan insanlarımızın yardımına koşmak 
için bütün imkânlarımızı seferber ettik. 
İçişleri Bakanımız Abdulkadir Aksu ile 
Tarım ve Köyişleri Bakanımız Mehdi Eker, 
afetin meydana geldiği andan itibaren du-
rumu yerinde görmek ve ihtiyaçları belir-
lemek üzere bölgeye gitmişlerdir. 

Bayındırlık ve İskân Bakanımız Faruk Na-
fiz Özak ile Sağlık Bakanımız Recep Akdağ 
da il milletvekillerimizle birlikte aynı şe-
kilde felaket bölgelerini incelemiş, sorun 
ve ihtiyaçları yerinde tespit etmiş gerekli 
ilk müdahaleleri de valilerimizle birlikte 
yapmıştır. Bu sabah da, dört bakanımı, 
Faruk Özak, Hilmi Güler, Hüseyin Çelik 
ve Recep Akdağ beyleri felaket bölgesine 
gönderdim. Onlar da, son durumu yerinde 
görecek ve yardım faaliyetlerine nezaret 
edecektir. Varsa eksiklik, aksaklık bunları 
tespit ederek, gerektiğinde yerinde müda-



189

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-3

halelerde bulunacak, buradan yapılacak 
işleri de bize rapor edecekler. 

Tabii, taşkınlar dolayısıyla tarımsal alan-
larımız, dolayısıyla çiftçilerimiz de zarar 
görmüşlerdir. Ancak, hükümetimiz bu 
hasarların telafisi için bütün imkanlarıyla 
desteğini sürdürüyor. Hatırlarsanız, ben-
zeri bir vakayı 12 Mart günü Edirne ilimiz-
de yaşamıştık. Son 22 yılın en büyük sel 
felaketi olarak nitelenen bu afetten sonra 
da hükümet olarak, bir kriz merkezi oluş-
turarak anında müdahale etmiş, gereken 
tüm tedbirleri almıştık. Edirneli kardeşle-
rimizin, çiftçilerimizin, vatandaşlarımızın 
mağduriyetlerinin giderilmesi için her 
türlü imkânı seferber etmiştik.

Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman, Ma-
latya, Şanlıurfa ve Hakkâri’deki kardeşle-
rimizin mağduriyetlerinin de aynı şekilde 
giderilmesi için aralıksız çalışmaya devam 
ediyoruz. Hükümet olarak yaraların sa-
rılması için yürüttüğümüz çalışmaların 
yanı sıra yerel yönetimlerimizin, beledi-
yelerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin 
de örnek bir dayanışma sergilemesi bizi 
ziyadesiyle memnun etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım…

Gerek çiftçilerimizin, gerekse evlerini kay-
beden vatandaşlarımızın mağduriyetleri-
nin giderilmesi için tüm imkânların kul-
lanılacağından kimsenin şüphesi olmasın. 
Bölgede yapılan çalışmaları bizzat takip 
ediyorum. Afete maruz kalan illerimizde 
Kızılay’a ait 36 araçla 84 personel görev 
yapıyor. Muhtaç duruma düşen vatandaş-

larımızın öncelikle barınma sorunu geçici 
olarak giderilmek üzere çadır, battaniye, 
yorgan, kumanya, yiyecek ve giyecek ben-
zeri acil ihtiyaçları büyük bir hızla gideril-
miştir. 

Ayrıca, her biri 1000 kişilik olan toplam 8 
adet seyyar mutfak ile günlük iki öğün ye-
mek verilmektedir. Bölgeye şimdiye kadar 
Başbakanlık Acil Destek Programı kanalıy-
la 2 milyon 910 bin YTL, Afet İşleri Genel 
Müdürlüğümüzce de 350.000 YTL, olmak 
üzere, toplam 3 milyon 260 bin YTL nakdi 
yardım ulaştırılmıştır. Bakanlıklarımızın 
ulaştırdığı ayni ve nakdi yardımlar bunun 
dışındadır.

Bu yaşananlar, ülkemizde düzeltilmesi ge-
reken, yapılması gereken daha çok işimiz 
olduğunu ortaya koyuyor. Yaşanan bu afet, 
imar planları yapılırken coğrafi şartların, 
iklim şartlarının hesaba katılması gerek-
tiğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez 
daha gözler önüne sermiştir. Maalesef, 
şehirlerimizdeki altyapı eksikliklerinin 
giderilmesi, kentsel dönüşüm projelerinin 
uygulanması konularında daha çok mesa-
fe kat etmeliyiz. Bu tür felaketlerden gerek 
yerel yönetimler gerekse vatandaşlar ola-
rak gerekli dersleri almalı, sonuçlarla bir-
likte sebepler üzerinde de durarak, gerekli 
tedbirleri almalıyız. 

Bu bölgelerimizde en kısa zamanda ha-
yatın normale döneceğine inanıyorum. 
Vatandaşlarımız şu anki sıkıntıların geçici 
olduğunu, en kısa zamanda bölgede ha-
yatın normale dönmesi için çalışmaların 
aksatılmadan devam ettiğini bilmelidir. 
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Biz, hükümet olarak, bugüne kadar mil-
letimizi felaketlerle baş başa bırakmadık, 
bundan sonra da bırakmayacağız. Bingöl 
depreminde nasıl yıkılanın yerine daha 
iyisi yapıldıysa burada da en iyi şekilde 
yaralar sarılacaktır.

En büyük üzüntümüz, telafisi mümkün 
olmayan acımız, yaşadığımız can kayıpla-
rıdır. Felaketzede vatandaşlarımıza da bu 
vesileyle bir kere daha geçmiş olsun dilek-
lerimi iletiyorum. Allah böyle felaketleri 
bir daha yaşatmasın.

Değerli arkadaşlar…

Ülkemizin son dört yıl içinde geçirdiği bü-
yük değişim dünyanın ilgisini Türkiye’nin 
üstüne çekmeye devam ediyor. Bildiğiniz 
gibi son dönemde Ankara ve İstanbul’da 
çok sayıda üst seviyede uluslar arası top-
lantı ve zirve yapıldı. Şimdi bu illerimize 
Antalya da katılıyor. Dün Antalya’da Ulus-
lararası Telekomünikasyon Kurumu’nun 
Tam Yetkili Temsilciler Konferansı yapıldı. 
Ben de konferansın açılışında bir konuşma 
yaptım.

Bu önemli uluslararası konferans 2000 ve 
2002 yıllarından sonra gerçekleşen 3. bü-
yük konferans olmuştur. Konferansa bü-
tün dünyadan 2500 civarında delege, 191 
Uluslararası Telekomünikasyon Kurumu 
üyesi ülkeden 100’ün üzerinde bakan ka-
tılmıştır. Bu konferansta alınan kararların 
iletişime dair temel politika ve stratejilerin 
oluşmasına katkıda bulunacağına, bilişim 
ve iletişim alanındaki yeni çalışmalara ışık 
tutacağına inanıyorum.

İletişim çağı olarak adlandırdığımız gü-
nümüz dünyasında, iletişimin gelecek 
güzergâhının belirlendiği böylesi önemli 
bir toplantıya ev sahipliği yapmamız, şüp-
hesiz ülkemiz için çok önemli bir başarı 
olmuştur. Bu başarıyı, e-devlet, e-dönüşüm 
projeleriyle vatandaş odaklı hizmet anla-
yışına geçmeye başlamış, bilgiyi ve bilgi 
teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan, 
küresel rekabet gücüne sahip, istikrar için-
de büyüyen, en önemlisi bilgi toplumuna 
dönüşen Türkiye vizyonumuzun bir parça-
sı olarak algılıyoruz.

Bildiğiniz gibi, dünya devletleri eskiden 
beri çeşitli kategorilere ayrılmıştır. Ancak 
bugün iletişim devriminden sonra zayıf 
yada güçlü devlet kriterlerinin de artık de-
ğişmeye başladığına tanık oluyoruz. Dün 
Antalya’da telekomünikasyon konferansı-
nın açılışında yaptığım konuşmada da bu 
hususun özellikle altını çizdim. Dedim ki, 
artık sadece askeri yada ekonomik güçleri, 
devletlerin dünya içindeki yerini ve et-
kinliğini belirlemeye yetmiyor. Evet, artık 
devletler küresel sisteme entegre olanlar 
ve olamayanlar diye ikiye ayrılıyor. Çeşitli 
kavramlarla bu durumu anlatan tanımla-
malar yapıldığını görüyoruz.

Bense devletleri internet terminolojisiyle 
şöyle sınıflandırdığımı söyledim: Online 
devletler ve offline devletler. Ve büyük bir 
memnuniyetle söyleyebilirim ki, Türkiye 
son yıllarda gerçekleştirdiğimiz büyük 
atılımlarla artık 24 saat online bir devlet-
tir. Türkiye’nin erişim dışı olduğu hiçbir 
alanın kalmaması için bilgi toplumuna 
dönüşüm çalışmalarımızı büyük bir hızla 
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sürdürüyoruz. Bugün rahatlıkla AK Parti 
iktidarında Türkiye’nin kendi vatandaşla-
rı için de, küresel sistemin her hangi bir 
noktasında bulunan kişi yada kurumlar 
için de ihtiyaç halinde hattın öbür ucunda 
hazır hale geldiğini söyleyebiliyoruz.

Zira bizim işbaşına gelirken bir gelecek 
vizyonumuz vardı. Dünyanın nereye doğ-
ru gittiğini, bizi nasıl bir geleceğin bekledi-
ğini görüyorduk. Onun için, “Dünyaya açık 
bir toplum, dünyaya açık bir ekonomi” de-
dik. Bizim Türkiye vizyonumuz işte budur.

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi hafta sonu AK Parti İkinci 
Büyük Olağan Kongresi’ni gerçekleşti-
receğiz. Kuruluş tarihimizden bugüne 
Türkiye’ye hizmetlerimiz büyük olmuştur. 
Kuşkusuz ülkemiz için yaptıklarımızı hiç-
bir zaman yeterli görmeyeceğiz, asla reha-
vete kapılmayacağız ve her zaman daha 
iyisini yapmak için kendimizi yenileyece-
ğiz. İnanıyorum ki, büyük kongremiz AK 
Parti’mize ve bütün siyasi kadrolarımıza 
büyük bir enerji verecek, gücümüze güç 
katacaktır. 

Kongrede Türkiye’nin son dört yılını ve 
nereden nereye geldiğimizi, önümüzdeki 
hedeflerle birlikte bütün boyutlarıyla ko-
nuşma imkanı bulacağız. Bu hizmet kerva-
nı inşallah böylece yeni bir heyecanla yolu-
na devam edecek. Şimdiden kongremizin 
hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgi ve 
saygılar sunuyorum.
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Değerli AK Partililer… kıymetli yol arkadaş-
larım… sevgili kardeşlerim… hanımefen-
diler… beyefendiler… sevgili gençler… Bu 
tarihi günde, bu anlamlı buluşmada sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Hatırlayınız, 14 Ağustos 2001 günü hangi 
umutlarla, hangi ideallerle yola çıkmıştık. 

Aradan, son 4 yılında hükümet sorumlulu-
ğunu üstlendiğimiz beş yıldan fazla zaman 
geçti. Bugün ikinci büyük kongremizde 
yola çıktığımız günkü umut ve heyecanı 
sizlerde görüyorum. Milletimize hizmet 
yolunda tarihi başarılara imza atmanın 
bahtiyarlığını, mutluluğunu ben de sizler-
le paylaşıyorum.

AK Parti 2. Olağan Büyük 
Kongresi

Ankara | 11 Kasım 2006 
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Sözlerimin başında, bu hizmet kervanına 
katılan, gönül veren, emek veren bütün ar-
kadaşlarımı kutluyorum. Bugün milletimi-
ze, aldığımız oyları helal ettirmenin gayreti 
içinde başımız dik, alnımız açık heyecanı-
mızı tazelemek, yorgunluklarımızı atmak, 
güç toplamak için buradayız. Her gününüz 
en az bugünkü kadar bahtiyar olsun. 

Zira bugün, çok özel, çok tarihi bir gün. 
AK Parti’mizin İkinci Büyük kongresi, 
teşkilatımıza, bize gönül veren kardeşleri-
mize, yediden yetmişe bütün milletimize 
hayırlı olsun. Cumhuriyetimize, demokra-
simize, milli irademize güç kazandırsın. 
Yurtdışından, Avrupa’dan, Orta Asya’dan, 
Uzakdoğu’dan, Afrika’dan gelerek kong-
remize katılan Sayın cumhurbaşkanı 
yardımcısı, başbakan ve siyasi örgütlerin 
başkan ve temsilcilerine de hoş geldiniz di-
yor, ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Demokrasi tarihimize adını şimdiden altın 
harflerle yazdıran AK Parti, ülke sathında-
ki bütün teşkilatlarıyla, bütün birimleriy-
le, bütün mensuplarıyla “Önce Türkiye” 
diyenlerin partisidir. AK Parti, kendini bu 
ülkeye, bu millete adayan bir büyük kadro-
nun eseridir. Bu büyük kadronun öncülük 
ettiği siyasetimizin esas aktörü hiç kuşku-
suz büyük milletimizdir. AK Parti kadro-
ları, zor bir zamanda milletimizin umudu 
olmuştur. Bu süreci sizler de yaşadınız, 
gördünüz. 

Türkiye, bugünkü güven ve istikrar orta-
mına hiç de kolay gelmedi. Bizden önce 
bu ülkeye hizmeti geçmiş, emeği geçmiş 
bütün siyaset ve devlet adamlarımızı şük-

ranla hatırlıyoruz. Bu vesileyle 68 yıl önce 
aramızdan ayrılan Cumhuriyetimizin ku-
rucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve 
bugün toprağa verdiğimiz Bülent Ecevit’i 
saygıyla anıyoruz. Bu ülke adına her kim 
taş üstüne taş koymuşsa onu vefa ile an-
mak boynumuzun borcudur. Partimizin 
kuruluşundan bugüne kadar çeşitli kade-
melerde emeği geçen kardeşlerimiz ara-
sında ebediyete intikal edenlere Allah’tan 
rahmet, ailelerine bir kez daha başsağlığı 
diliyorum. Onların hizmetleri ve hatıraları 
unutulmayacaktır.

Değerli kardeşlerim…

Türk siyaset hayatında AK Parti’nin ne 
anlama geldiğini söylemek için iktida-
rımızdan önceki Türkiye fotoğrafını iyi 
hatırlamalıyız. Siyasi istikrarı kaybettiği-
miz dönemlerde milletimizin yılları nasıl 
heba edildi; iyi düşünmeliyiz. Gerilimden 
beslenenler, “küçük olsun benim olsun” 
diyenler, siyaseti dar bir alana hapsettiler. 
Türkiye’nin tamamına hitap edemedikleri 
için ya kabile siyaseti ya hizip siyaseti ya 
da bölge siyasetinden medet umdular. 
Sorunları çözmenin yegane aracı olan si-
yaseti; adaletin, istikrarın, huzurun değil 
yapay gerilimlerin, kayıkçı kavgalarının 
aracı haline getirdiler. Kendi ikballeri için 
siyaset üretenler milletin taleplerine sağır-
laştı, Milletin adalet talebi, eşitlik talebi, 
özgürlük talebi, ekmek ve aş talebi, üretim 
ve yatırım talebi sürekli ertelendi. 

Nihayet 3 Kasım 2002’de bu anlayışlar, 
bizzat millet eliyle tasfiye edildi. Biz, 
büyük olsun, milletin olsun, Türkiye’nin 
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olsun diye yola çıktık. İşte başarımızın 
sırrı budur.

Sevgili kardeşlerim…

Bu cennet vatanın imkanları, potansiyeli 
kötü yönetimlerin elinde yıllarca boşa 
akan gür ırmaklar gibi heba edilmiştir. Ya 
da birilerinin özel mülkü olan barajlara 
akıtılmıştır. Burada sizlere uzun uzun 
geçmişi anlatacak değilim. Zira biz, ge-
leceğe bakıyoruz. Bugün köy köy, şehir 
şehir Türkiye’yi her alanda imar ve inşa 
ediyoruz. Yılların ihmalini telafi etmeye, 
ertelenmiş sorunlarını çözmeye çalışıyo-
ruz. Kapı altına süpürülmüş, sümen altı 
edilmiş meseleleri tek tek çıkararak hal 
yoluna koymanın gayreti içindeyiz.

Sorunlardan kaçan, üstünü örten anlayış-
ların Türkiye’yi ne hale getirdiğini gördük. 
Allah bu millete bir daha böyle dönemler, 
böyle idareler göstermesin. Biz, sorunla-
rın üstüne giderek Türkiye’yi ayak bağ-
larından, sırtındaki kamburlardan kur-
tarmanın mücadelesini veriyoruz. Onun 
için ekonomik kalkınma ile demokratik 
reformları birlikte gerçekleştirdik, ger-
çekleştiriyoruz. Onun için özgürlükler ve 
refah, ikiz kardeş gibidir, diyoruz. Birinin 
olmadığı yerde diğerini bulmamız müm-
kün değildir. Eğer bugün Türkiye, çatışma 
ve ihtilaf larla dolu bir bölgede refah ve 
istikrar adası haline gelebiliyorsa, işte bu 
anlayışımız sayesindedir. 

Soruyorum; hangi insaf, vicdan sahibi 
bugün Türkiye’nin dünden çok daha iyi 
olmadığını söyleyebilir? Bakınız biz, üç Y 

ile yani yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar 
ile mücadele edeceğimizi söylemiştik. Bu-
gün insanlarımızın dünden daha yoksul 
olduğunu kim söyleyebilir? Dar ve orta 
gelirliler ile üst gelir grubundakiler ara-
sındaki makas bizim dönemimizde daral-
maya başlamadı mı? Bugün Türkiye’nin 
yolsuzluklar konusunda dünden daha 
kötü olduğunu kim söyleyebilir? Batık 
banka skandallarının, çetelerin, ihale 
mafyalarının sonu bu dönemde gelmemiş 
midir? Türkiye, şeffaf bir yönetime AK 
Parti iktidarıyla kavuşmamış mıdır? Bu-
gün Türkiye’nin yasaklar konusunda daha 
geri bir ülke olduğunu kim söyleyebilir? 
Özgürlükler en çok bizim dönemimizde 
genişlememiş midir?

Bakmayın siz muhalefetin çamur atması-
na, biz onların devri iktidarını da gördük. 
Türkiye, o günleri daha unutmadı. Dünya 
Şeffaflık Derneği’nin her yıl yayınladığı 
yolsuzluk endeksine bakın, nerelerden bu-
günlere geldiğimizi anlarsınız. Milli geliri-
mize, alım gücü rakamlarımıza bakın; dar 
gelirlilerin, nasıl ürettiğimiz refahtan daha 
çok pay almaya başladığını görürsünüz. 
Türkiye’de eriyip kaybolan “orta sınıf ”, 
şimdi yeniden ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Uçakların artan yolcu sayısında, sinema 
salonlarını dolduran kalabalıklarda, kitap 
tüketicilerinde, kafe ve restoranlarda, yerli 
turistler arasında onların varlığını artık 
hissedebilirsiniz. Onlar, “demokrasinin 
direği” olarak hayata geri dönmüştür. Ya-
saklar konusunda bütün dünyanın ‘sessiz 
devrim’ dediği reformları kimin gerçekleş-
tirdiğini anlamak için de son 4 yıldır kim 
iktidarda, ona bakın, yeter.
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Değerli Kardeşlerim,

Türkiye birçok açıdan tarihi bir süreçten 
geçiyor. Bu süreç, önümüze çok önemli im-
kan ve fırsatlar çıkarmış bulunuyor. Aynı 
zamanda tarihi ve coğrafi mecburiyetlerle 
karşı karşıyayız. Açık söylüyorum, bu im-
kan ve fırsatları değerlendirebilirsek, tari-
hi ve coğrafi sorumluluklarımızın gereğini 
yerine getirebilirsek millet olarak bizi yeni 
ve parlak bir gelecek bekliyor.

Büyük bir sıçramanın eşiğindeyiz. Bugün 
dünya siyasetinin oyun sahası bizim bölge-
mizdir. Kendi mahallemizde oynanan bu 
iktidar oyununun aktif bir öznesi olmak 
mecburiyetindeyiz. Zira biz, başka millet-
lere benzemeyiz. Tarihte derinliği olan bir 
milletiz. Onun için bölge meselelerinde 
de, küresel ölçekte de tarihsel bir aktörüz. 
Zayıflıklarımızın dönemsel şartlara bağlı 
olduğunu iyi bilmek durumundayız.

Bugün, değişen dünya şartları bizi yeniden 
öne çıkarıyor. 21. yüzyılın imkan ve fırsat-
larını değerlendirmekten Türk milletini 
alıkoyacak bir şey varsa o da, içe kapanma-
cı, izolasyonist anlayışlardır. Biz diyoruz 
ki, önümüzdeki en büyük tuzak budur. 
Dikkatimizi içeride gereksiz, yapay tartış-
malara yoğunlaştırmak, toplumsal barışı-
mızı zaafa uğratmaktan, ayağımıza gelen 
tarihi fırsatları kaçırmamıza yol açmaktan 
başka bir işe yaramayacaktır.

Büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki, 83 
yıllık Cumhuriyet rejimimiz milletimizle 
kucaklaşmıştır; milletimiz de demokra-
tik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan 

Cumhuriyet değerlerimizi özümsemiştir. 
Atatürk, aziz milletimizin her bir ferdini, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı teme-
linde birleştirmeyi başarmıştır. Cumhuri-
yetimizin modernleşme projesinin bana 
göre en büyük başarısı bu olmuştur. Onun 
için de Atatürk ilkelerini, Cumhuriyet 
değerlerimizi her türlü gündelik siyasi 
tartışmanın üzerinde tutarak, ayrıştırıcı 
değil birleştirici, milletimizin bütün fert-
lerini kucaklayan bir mutabakat zemini 
haline getirmeliyiz. Cumhuriyetimizi daha 
yükseklere taşıyacak olan birlik ve bera-
berliğimizi, toplumsal barışımızı ancak bu 
şekilde güçlendirebiliriz.

Son 4 yılda siyasi ve ekonomik istikrara 
kavuşan Türkiye’nin şimdi yapması gere-
ken sosyal istikrar zeminini sağlamlaştır-
maktır. Bunun için önümüzdeki dönemi 
Türkiye’nin uzun yıllardır ihtiyaç duydu-
ğu bir “sosyal restorasyon” süreci olarak 
görüyorum. 2007 bütçemizde ağırlık 
verdiğimiz sosyo-ekonomik uygulamalar 
buna yöneliktir. Kültür ve eğitim program-
larımız, bu istikamette devam etmektedir. 
Türkiye, dil, din, ırk, bölge, düşünce ve 
cinsiyeti ayırt edilmeksizin bütün vatan-
daşlarıyla barışık bir toplum olmalıdır. 
Uzun yıllardır mücadele ettiğimiz bölücü 
terörün zeminini kurutacak olan da budur. 

Milletimizin devletiyle olan vatandaşlık 
bağlarını güçlendirmenin, güven ve sa-
dakat ilişkisini sağlamlaştırmanın yolu 
da buradan geçmektedir. Unutmayalım 
ki, birlik ve bütünlüğümüzün güvencesi, 
devlet-millet kucaklaşmasıdır. Devletimiz, 
hiçbir ayrıma gitmeksizin vatandaşlarımı-
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zı kucaklayacak, şüphe duvarları aradan 
kalkacak, vatandaşlarımız da devletimize 
güvenecektir. 

Türkiye aydınlık bir yoldadır. Birlik ve bü-
tünlüğümüze yönelik tehditler bugün yok 
mu? Elbette var. Elbette devletimiz, hukuk 
içinde kalarak vatanımızı, milletimizi, 
bayrağımızı müdafaa edecektir; Cumhuri-
yetimizin temel niteliklerini koruyacaktır. 
Bölücü terörle de, aşırı uçlarla da sonuna 
kadar mücadele edecektir. Bunun için ge-
rekli imkan ve kabiliyetlere de sahiptir. Bu 
yola çıkarken dedik ki, hukuk devletinde 
karanlık odalar olmayacaktır. 

Bu yanlışlar geçmişte yeterince yapıldı. 
Herkes bu yanlışlardan nasibini yeterince 
aldı. Aşırı uçlar doğdu, küskünler doğdu, 
ya sev ya terk et diyenler oldu, devletin, 
yani milletin malını keyfince taraftarları-
na verenler oldu. Ama Türkiye artık oralar-
dan çok uzaklaşmıştır. İktidarımız döne-
minde, gelir adaletini sağlamak, bölgeler 
arası sosyo-ekonomik farklılıkları ortadan 
kaldırmak, fırsat eşitliğini tesis etmek için 
elden gelen bütün imkanları seferber ettik. 
Unutmayalım ki, biz büyük bir milletiz. 
İnanıyorum ki, üstesinden gelemeyeceği-
miz hiçbir güçlük yoktur. Ama bir şartla; 
kendimize güveneceğiz, milletimize güve-
neceğiz, devletimize güveneceğiz.

Değerli arkadaşlar…

Asrın fırsatlarını değerlendirebilmek için 
içeride sosyal barışımızı tahkim ederken, 
dışarıda da önümüze açılan oyun sahasını 
doldurmak durumundayız. Her şeyden 

önce kendi insanımızın güvenliği, refah 
ve mutluluğu için yanı başımızda olup bi-
tenlere kayıtsız kalamayız. Bölgemizde de, 
dünyamızda da barış ve istikrara yapaca-
ğımız katkıları reddedemeyiz. Türkiye’nin 
içinden geçtiği tarihi süreci yanlış analiz 
edenler zaman zaman içe kapanmacı slo-
ganlar atıyorlar. 

Türkiye, içe kapanmakla dışa açılmak 
arasında bir tercih yapmak durumunda 
değildir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, cihan harbini 
değerlendirirken dünya milletlerini aynı 
apartmanda yaşayan komşulara benzet-
miştir. Hiçbir milletin kaderi, diğerinden 
ayrı değildir. Alt katta çıkan yangın, en 
üsttekinin de huzur ve rahatını mutlaka et-
kileyecektir. Onun için, Atatürk’ün ‘yurtta 
sulh, cihanda sulh ilkesi’ doğrultusunda, 
bölgemizde ve dünyada barışın korunma-
sında aktif rol oynuyoruz. Onun için, dış 
politikada temel parametremiz, düşman 
üretmek değil dost kazanmak, olmuştur. 
Onun için, evlatlarımız bugün Kıbrıs’ta, 
Bosna-Hersek’te, Kosova’da, Afganistan’da, 
Lübnan’da, Kafkaslar’dan Afrika’ya uza-
nan bir coğrafyada insani değerlerimizi 
temsil etmek ve çıkarlarımızı korumak 
için görev yapıyor. 

Hiç kimse yanlış bir vehme kapılmasın; sa-
dece sınırlarımızın güvenliğini sağlayarak, 
kendimizi dünyanın geri kalanından izole 
ederek çıkarlarımızı korumamız mümkün 
değildir. Dünya, artık o eski dünya olmak-
tan çıkmıştır. Karşılıklı bağımlılık çağında 
yaşıyoruz. Coğrafi mesafeler ne olursa 
olsun hiçbir ülkenin menfaatleri, diğerle-
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rinden ayrı düşünülemez. Küreselleşme 
dediğimiz gerçek işte budur. Türkiye, bu 
sebeple, dünyaya açık bir toplum, dünyaya 
açık bir ekonomi, olmayı başarmalıdır.

Bizim Türkiye için gelecek vizyonumuz 
bu anlayış etrafında şekillenmiştir. Özgür 
ve müreffeh dünyanın bir parçası olmak 
bizim için mecburi istikamet olmalıdır. 
Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma felsefesi, 
bütün icaplarıyla birlikte medeni milletler 
camiasının itibarlı bir üyesi olmayı hedef-
lemiştir. Arzumuz, gayemiz, insanımızı 
çağın en ileri refah ve özgürlük standart-
larına kavuşturmaktır. Büyük bir mutlu-
lukla söyleyebilirim ki, bugün bu hedefe 
her zamankinden daha yakınız. Türkiye 
medeni milletler arasında layık olduğu 
yeri almalıdır. 

Dün, Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında 
bunun göstergesi, yurdumuzu bir baştan 
bir başa demir ağlarla örmekti. Bugün ise, 
çağdaşlaşmanın kriteri, bilgisayarsız ev 
ve okul bırakmamaktır. Yurdu baştanbaşa 
internet ağlarıyla örmektir. İşte biz bunu 
başarıyoruz. AB üyeliği, taşıdığı anlam 
bakımından Cumhuriyetimizin kuruluş 
ideali olan çağdaşlaşma hedefinin bir teza-
hürüdür. Onun için de AB üyeliğini, strate-
jik bir hedef olarak tayin etmiş bulunuyo-
ruz. Bu süreçte rehberimiz, ortak akıldır, 
milletimizin değişim iradesidir, ülkemizin 
yüksek menfaatleridir. 40 yılı aşan AB’ne 
üyelik sürecimizin en kritik aşamaları, 
bizim attığımız tarihi adımlarla aşılmıştır.

Türkiye, bugün Avrupa Birliği’nin eşit 
ve onurlu bir üyesi olma yolunda kararlı 

adımlarla ilerlemektedir. Biz diyoruz ki, 
AB’nin tam güvenliği, Türkiye’nin tam 
üyeliğinden geçer. AB menfaatler değil, 
ilke ve idealler birliği olmalıdır. Ülkelerin 
küçük hesapları veya iç siyasi tartışmaları 
Avrupa’nın genel menfaatlerini zedeler 
hale gelmemelidir. Zira AB, sadece bugü-
nü değil yarını da düşünmek zorundadır. 
Türkiye Avrupa Birliği’nin Asya, Ortadoğu 
ve İslam dünyasına açılan kapısı olacaktır. 
Türkiye’nin üyeliği, AB’ne küresel bir ak-
tör olma imkanı sunmaktadır.

Türkiye, bundan sonra da ortak insani 
değerlerin savunucusu olmaya devam ede-
cektir. Dünyada giderek tırmanan şiddet 
ve çatışma kültürüne karşı, Medeniyetler 
İttifakı projesine İspanya Başbakanı Sayın 
Zapatero ile birlikte öncülük ediyoruz. 
Dini ve kültürel farklılıklarımızın çatışma 
unsuru olarak sunulmasına karşı çıkıyor, 
medeniyetlerin ortak değerler etrafında 
bulaşabileceğini söylüyoruz. AB üyeliği-
miz de, medeniyetlerin buluşma zemini 
olarak insanlığa güçlü bir mesaj verecek, 
küresel barışa çok değerli bir katkı sağla-
yacaktır. 

Türkiye, bu dönemde bölgesel ihtilaflara 
yönelik çözüm çabalarında da aktif bir 
rol oynamıştır. Günümüzde bölgesel ve 
küresel gerilimlerin temel kaynaklarından 
biri olan Filistin-İsrail ihtilafının mutlaka 
kalıcı ve adil bir çözüme kavuşturulması 
gerekmektedir. Irak’ta başından beri dedik 
ki, siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü 
koruyan demokratik bir rejimin ortaya çı-
karılmasında başarısız olmanın bedeli çok 
ağır olacaktır. Bugün de aynı şeyi savun-
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maya ve Ortadoğu barışı için diplomatik 
çaba göstermeye devam ediyoruz.

Kıbrıs, bizim için bir milli davadır; öyle 
kalmaya da devam edecektir. İnanıyoruz 
ki, haklı olan taraf biziz. Onun için de adil 
olmayan hiçbir öneriye ‘evet’ dememiz, 
mümkün değildir. Bir yandan Kıbrıs soru-
nunun kapsamlı, kalıcı ve adil bir çözüme 
kavuşturulması, diğer yandan KKTC’nin 
kalkınması, gelişmesi ve kendi ayakları 
üzerinde durabilmesi için her türlü deste-
ği veriyoruz. Bugüne kadar sürdürdüğü-
müz açılım ve aktif diplomasi politikası 
KKTC’nin konumunu düne göre daha iyi 
bir noktaya getirmiştir. 

Bakınız, bizim 4 yıllık iktidar dönemimiz-
de KKTC, nereden nereye gelmiştir, hangi 
ekonomik ve diplomatik kazanımları 
elde etmiştir; kısaca anlatmak istiyorum. 
Kıbrıs Türk liderleri, üçüncü ülkelerde 
siyasi düzeylerde muhatap alınmaya baş-
lamıştır. Başbakan olduğu dönemde Sayın 
Talat ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve 
Rusya Dışişleri Bakanları ve Parlamento 
Komisyon Başkanıyla görüşmeler yapmış, 
ayrıca Avrupa Parlamentosu’na hitap et-
miştir. 2004 Haziran ayında İstanbul’da 
yapılan İKÖ Dışişleri Bakanları Konferan-
sında, hem KKTC’nin bu örgütte Annan 
Planı’nda yer alan “Kıbrıs Türk Devleti” 
adı altında temsil edilmesi, hem de üye 
ülkelerin Kıbrıs Türklerine uygulanan 
ambargoları kaldırılması yönünde adım-
lar atmaları kararlaştırılmıştır. İKÖ heyeti 
KKTC’ni ziyaret ederek, görüşmelerde bu-
lunmuştur. Sierra Leone Dışişleri Bakanı 
ile ABD, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikis-

tan ve Oman’dan heyetler KKTC’ne doğru-
dan ziyaretler gerçekleştirmişlerdir. 

Bir diğer çarpıcı gelişme KKTC Cumhur-
başkanı Sayın Talat’ın 4-6 Ekim 2006 
tarihleri arasında Devlet Başkanı Pervez 
Müşerref ’in resmi davetlisi ve KKTC Cum-
hurbaşkanı sıfatıyla Pakistan’a bir ziyaret 
gerçekleştirmiş olmasıdır. KKTC’nin ül-
kemiz dışında 6 ülkede (ABD, İngiltere, 
Belçika, Pakistan, Birleşik Arap Emirlik-
leri ve Azerbaycan olmak üzere) toplam 7 
temsilciliği bulunmaktadır. Bunlara yeni 
temsilciliklerin eklenmesi için KKTC ile 
müşterek çabalarımız sürüyor. Hükü-
metimiz döneminde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin ekonomik ve sosyal ya-
pısı da eskiyle kıyaslanamayacak kadar 
güçlendirilmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomi-
sinde son dört yılda sağlanan kesintisiz bü-
yüme % 50 oranını aşmıştır. 2006 yılında 
hedeflenen % 7.1 büyüme ile de bu oran % 
60’lara ulaşmış olacaktır. Rekor düzeydeki 
büyüme sonucunda kişi başına milli gelir, 
4.500 ABD doları seviyesinden halihazırda 
10.000 ABD dolarını aşmıştır. Turizmde, 
28 yılda 6.000 yatak kapasitesi artışı ger-
çekleşmişken, son 3 yılda 2.700 ilave yatak 
kapasitesi oluşturulmuştur. 16 binden 
fazla yatak kapasiteli otellerin inşaatına da 
başlanmıştır. Turizm de olduğu gibi, yük-
sek öğretimde de, önümüzdeki yıllarda 
büyük atılımların devam etmesi hedeflen-
miştir. Üniversitelerde 1999 yılında 21 bin 
olan öğrenci sayısı 2006 yılında 40 bini 
aşmıştır. Öğrenci sayısının orta vadede 
60.000’e ulaşması öngörülmektedir. Altya-
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pı çalışmalarının elektrik, su, yol, iletişim, 
sağlık, orta öğretim alanındaki yatırımlara 
büyük önem verilmektedir. Ercan havaa-
lanının uluslararası uçuşlara uygun hale 
getirilmesi için, terminal binası dahil alan 
yeniden düzenlenmiştir. Bu amaçla top-
lam 35 milyon ABD doları harcanmıştır. 

Türkiye, 1974-1996 yılları arasında geçen 
23 senelik sürede KKTC’ne yılda ortala-
ma 80 milyon ABD doları yardım yapmış, 
1997-2002 yılları arasında 6 yılda yıllık 
ortalama 210 milyon ABD doları yardım 
gerçekleştirilmiştir. Son dört yılda ise 
yıllık yardım ortalaması 360 Milyon ABD 
dolarına ulaşmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin son dönemdeki ekono-
mik gelişmesinde, son dört yılda gerçek-
leştirdiğimiz yüksek yardım oranları en 
önemli paya sahiptir. Kıbrıs davamız uzun 
soluklu bir mücadeledir. Bu mücadelede 
Hükümetimiz bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da Kıbrıs Türk Halkının ya-
nında olmaya devam edecektir.

Sevgili Kardeşlerim;

Kıbrıs sorunu hamaset çizgisinden gerçek-
çi diplomasi çizgisine çekilmiştir. Biz hep 
“ver kurtul” veya “çözümsüzlük çözüm-
dür” diyenlere karşı ‘kazan-kazan’ ve “çöz 
ve yaşat” anlayışıyla hareket ettik. Bundan 
sonra da Türkiye Kıbrıs meselesinde temel 
hassasiyetleri koruyarak ve ödünsüz bir 
şekilde mücadelesini sürdürecektir. Ver-
diğimiz mücadeleyledir ki, çözümsüzlüğü 
çözüm olarak gören anlayıştan çözüm 
için bir adım önde olan anlayışa geçilmiş; 
geçimsiz, uzlaşmaz, çözümden kaçan taraf 

imajı Rumların üzerine yapışmıştır. Kıbrıs 
meselesi onlarca yıldır BM’nin meselesidir 
ve yine bu zeminde çözüm aranacaktır.

Değerli AK Partililer…

Bizim bir kimliğimiz var. Buradan bir 
kez daha ilan ediyorum; milletimizin ta-
leplerinden, vicdanından çıkan AK Parti, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da toplumsal merkeze yaslanarak siyaset 
üretecek, geçmişten ders alarak hiçbir 
uca savrulmayacaktır. AK Parti’nin ortaya 
koyduğu yeni siyaset modeli halkın te-
mel değerlerini, Cumhuriyetimizin kaza-
nımlarını çatışma konusu değil uzlaşma 
zemini olarak ele alan bir siyasettir. AK 
Parti uçlar ve aşırılıklar yerine orta yolu 
önermektedir. AK Parti muhafazakar De-
mokrat siyasal kimlik ile Türkiye’de siya-
setin normalleşmesine ve gerçekçi, ahlaki 
bir zemine oturarak kalite kazanmasına 
katkıda bulunma iddiasındadır. AK Parti 
muhafazakarlığı her türlü köktenciliği, aşı-
rılığı, radikalizmi, toplum mühendisliğini 
reddeder, orta yol, uzlaşma ve itidali esas 
alır. AK Parti kimlik siyaseti yerine kimlik-
li siyaseti vurgular.

Hareketinin merkezine tek bir etnik, dini 
veya mezhebi özelliği yerleştirerek biz ve 
diğerleri ayrımı yapan dışlayıcı, ayrıştırıcı 
ve kutuplaştırıcı kimlik siyasetleri yerine 
her türlü kimliğin varlık alanı bulabilece-
ği kimlikli bir siyaset zeminini savunur. 
AK Parti gerilim ve kriz üreten çatışmacı 
kimlik siyaseti yerine, kucaklayıcı ve kuşa-
tıcı bir siyaset tarzını ön plana çıkarır. AK 
Parti bölgesel, etnik ve dini milliyetçilikle-
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ri kırmızı çizgisi olarak belirleyerek, her 
türlü kutuplaşma çabalarının karşısında 
toplumsal birlik ve bütünlüğe önem verir. 
AK Parti her türlü sorunun tartışılma ve 
çözülme yeri olarak sivil ve demokratik 
siyaset zeminini görür. 

Değerli arkadaşlar…

Bu ilkelere benimsemeyen ya da buna uy-
gun söylem ve davranışlar içinde olmayan 
hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri 
yoktur, olamaz. Buradan, 1803 belediyede 
yönetimde olan belediye başkanlarımıza 
da seslenmek istiyorum: Belediyeleri-
mizde dinamik ve vizyon sahibi yenilikçi 
bir anlayışı kurumsallaştırarak yerel kal-
kınmayı sağlamak zorundayız. AK Parti 
belediyeciliği klasik belediyeciliğin öte-
sinde şehri topyekun düşünerek her türle 
gelişimini sağlayacak bir vizyon ortaya 
koyma çabasındadır. Kamu yönetiminde 
belirlediğimiz üç ayak olan demokratik-
leşme, sivilleşme ve yerelleşmenin önemli 
bir ayağını sizler oluşturuyorsunuz. Bele-
diyelerimizde dürüstlük ve şeffaflığın ku-
rumsallaşması, temsil ve katılımın en ideal 
şekilde sağlanması, şehri ve şehir halkını 
topyekun nazara alacak bir vizyonun geliş-
tirilmesi esas olmalıdır. 

AK Parti siyasetinin temeli insan odaklı 
olması ve insana hizmeti amaç edinme-
sidir. Belediyelerimiz şehirlerin ve şehir 
halkının fiziksel, ekonomik, sosyo-kültürel 
ve siyasal gelişimi için çok boyutlu bir 
yerel kalkınma hamlesini daha kapsamlı 
bir şekilde sürdürmelidir. Bu noktada AK 
Parti’nin kendi iç dinamizmini geliştirerek 

muhafaza etmemiz, heyecanımızın, hizmet 
aşkımızın eksilmeden artması, partimizin 
ve dolayısıyla siyasetimizin kökleşmesi 
ve kurumsallaşması, parti organlarımızın 
birbirini tamamlayan, birbirinin eksiğini 
gideren siyaseti birlikte üretmesi çok ama, 
çok büyük önem taşımaktadır. 

Zira demokrasinin gelişmesi partilerin ge-
lenekleriyle, demokratik karakterleriyle, 
kurumsal kimlikleriyle doğrudan ilgilidir. 
Kendi kimliklerine, ilkelerine sahip çıka-
mayanlar, kendi itibarlarını koruyamayan-
lar ülkenin itibarını koruyamazlar. Halkın 
sorunlarını çözecek tek mekanizma olarak 
siyasete güçlü bir irade ile sahip çıkması 
partilerin köklü birer demokrasi kurumu 
olarak sağlamlığına bağlıdır. Unutmaya-
lım ki, Türkiye’de demokrasinin zaafa uğ-
ramasında, istikrar ve güvenin uzun yıllar 
yerleşememesinde partilerimizin kurum-
sallaşamamaları büyük bir paya sahiptir. 
AK Parti, kuruluşunun hemen ardından 
iktidar oluşunu, aynı zamanda partimizin 
kurumsallaşması için büyük bir imkan 
olarak değerlendirmektedir. 

AK Parti, geçici bir rüzgarın, dönemsel bir 
yönelişin, tesadüflerin eseri değil, kökleri 
milletin vicdanında olan ve uzun yıllar 
içinde milletin ruh kökünde mayalanan 
bir temel arayışın, bekleyişin, değişim ira-
desinin nihai adresidir. AK Parti’nin otur-
duğu bu adreste ev sahibi, mülkiyet sahibi 
Türk milletidir. Allah’a şükürler olsun 
ki, ülkemizin gücü ve itibariyle birlikte 
büyüyoruz, gelişiyoruz. Zaten milletimize 
taahhüdümüz de budur. Biz diyoruz ki, AK 
Parti millete rağmen değil, milletimizle 
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birlikte büyüyecektir. Dört yılı doldurmak 
üzere olan AK Parti iktidarı toplumun gü-
cünü siyasete taşıma, toplumun yönetime 
katılımını sağlama ve demokrasiyi güç-
lendirme noktasında bugüne kadar hiçbir 
siyasi partinin muvaffak olamadığı bir 
güven zemini inşa etmiştir. 

Türkiye’nin büyük kazanımlarında, demok-
rasinin ve hukukun süratle derinleşmesin-
de, ekonominin istikrarla büyümesinde, 
ülkemizin itibarının dünya çapında yük-
selmesinde pay sahibi olan her AK Partili, 
hayatının son nefesine kadar ülkesine 
hizmet etmenin büyük onurunu yaşayacak-
tır. Bulunduğumuz noktada başkalarının 
gündemleri ile AK Partililerin gündemi ara-
sındaki fark mukayese bile edilemeyecek 
bir farktır. Başkaları ihtilaf alanlarında var 
olmaya, arızi sorunlardan kendilerine rol 
çıkarmaya çalışırken AK Partililer 73 mil-
yonu kucaklayan bir anlayışla Türkiye’nin 
gelecek ufkuna bakmaktadır.

Bu noktaya çok vurgu yapıyorum. Zira top-
lumun gücünü kırmak, güven ve istikrar 
tablosunu zedelemek isteyenlerin provo-
kasyonlarıyla karşılaşabiliyoruz. Hepimiz 
müteyakkız olmalıyız. Biz hiçbir provokas-
yona alet olmadık, olmayacağız. AK Parti 
siyasetinin en bariz farkı milletimizin, 
ülkemizin bütününe, vatandaşlarımızın 
tamamına hizmet etmeyi dava edinmesi-
dir. AK Parti’nin ürettiği siyaset asla dar 
bir kadro, bir çıkar grubu, bir hizip siyaseti 
değildir, olmayacaktır. Milletin bütünü-
nü, 73 milyon insanımızın huzurunu ve 
mutluluğunu esas almayan her yaklaşım 
kırmızı çizgilerimizle siyasetimizin dışın-

da bırakılmıştır. Zira AK Parti ihtilafların, 
çatışmaların, gerilimlerin değil; adaletin, 
kalkınmanın, barışın ve huzurun adı ve 
adresi olmak iddiasındadır. 

Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlar

Siyaset kurumuyla birlikte devletin ku-
rumları da bizim iktidarımızda itibar 
kazanmıştır. Milli iradenin tecelligahı 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi hak et-
tiği saygınlığa bu dönemde ulaşmış, bütün 
dünyanın gözlerinin üzerimizde olduğu 
bir dönemde ülkemizin yüzünü ağartan 
demokrasi ve hukuk reformları kolayca 
gerçekleşmiştir. Tesis ettiğimiz istikrar 
ortamı ve güven zemininde ekonomimiz 
güçlenmiş, milli gelir dört yılda ikiye kat-
lamış, Türkiye dört yıl üst üste büyümeyi 
başarmış, enflasyon dizginlenmiş, Türk li-
rasından altı sıfır atılmıştır. Türkiye, 2001 
ekonomik krizinin bütün hasarlarını gi-
derdiği gibi yükselişe geçerek bir imkanlar 
ve fırsatlar ülkesi olmuş ve yıldızını en çok 
parlatan ülkeler arasına girmiştir. 

Sabırlarınızı zorlamamak için ayrıntılara 
girmiyorum. İcraatlarımızın dökümünü 
bütün detaylarıyla, çarpıcı rakamlarla 
elinizdeki kitapçıkta zaten bulacaksınız. 
Bakınız iktidarımız ekonomik kalkınmada 
Türkiye’ye neler kazandırmıştır, şöyle ana 
hatlarıyla temas edip geçmek istiyorum. 
Şu 4 yıla bir bakarsanız göreceğiniz şey, 
son yılların, son 10 yılların, hatta Cumhu-
riyet tarihimizin rekorlarıdır. Türkiye’nin 
daha önce hiç görmediği, yaşamadığı sevi-
yeleri, şu son 4 yılda milletimize yaşattık. 
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Enflasyondan neler çektiğimizi hatırlayı-
nız. Cebimizdeki para durduğu yerde eri-
yordu. Soframızdaki ekmeğimiz durduğu 
yerde küçülüyordu. Kötü yönetimin, istik-
rarsızlığın, güvensizliğin başımıza bela et-
tiği bir canavar, varımızı yoğumuzu adeta 
kemiriyordu. Artık milletin, ümitleri bile 
enflasyona yenik düşmüştü. Unutmayalım 
ki, 90’lı yılların ortalama enflasyonu yüzde 
70’ler düzeyindeydi. 2004 yılında yüzde 
9.32’ye, 2005 yılında da yüzde 7.72’ye 
çektik. Türkiye, 35 yılı aşkın bir sürenin ar-
dından, ilk kez tek haneli oranlarla tanıştı. 
Bir nesil ömründe ilk kez bu kadar düşük 
oranları gördü. Orta ve uzun vadede hedef-
lerimizi mutlaka tutturacak ve bu ülkede 
yüksek ve belirsiz enflasyonu inşallah ta-
rihe gömmüş olacağız. Burada dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Türkiye nihayet uzun 
vadeli hedeflerden söz eder hale geldi. 

Değerli arkadaşlarım…

1993-2002 yılları arasında, Türkiye’nin 
ortalama büyüme hızı yüzde 2.6. Lütfen 
hatırlayınız, 2001 krizinde yüzde 10 kü-
çülmüş, yoksullaşmıştık. 2003 yılında 
ekonomimiz yüzde 5.6 oranında büyüdü. 
2004’te dünya rekoru kırdık: Büyüme 
oranımız yüzde 9.9. 2005’te yine hedefi 
aştık: Yüzde 7.6. 2006’da da ekonomimiz 
büyümeye devam ediyor. İstikrarsız, kont-
rolsüz, belirsiz, bir ileri iki geri giden büyü-
me ortamından, bugün 18 çeyrek üst üste 
büyüme rekoruna ulaştık. Biz Türkiye’yi 
devraldığımızda gayri safi milli hasılamız 
180 milyar dolardı. 2007 için öngörülen 
rakam 410 milyar dolara yükselmiştir. Bu 
rekor büyüme rakamlarıyla Türkiye, bü-

tün Avrupa’nın en hızlı büyüyen, kalkınan 
ülkesi olmuştur. 2002 sonunda 2 bin 598 
dolar olan fert başına milli geliri, 2005 so-
nunda 5 bin 8 dolara yükselttik.

Dediler ki, “enflasyonu düşürdünüz, bü-
yümeyi yükselttiniz. Ama bunlar millete 
yansımıyor, milletin alım gücü artmıyor!” 
Sorarım size dört yıldır elektriğe zam 
yapmadık, dahası indirim yaptık. Bu mu 
yansımıyor vatandaşın cebine? Gelin o 
meşhur basit hesabımızı bir kez daha tek-
rarlayalım: 2002 yılında, bir asgari ücret 
ile 187 kilogram ekmek alınıyordu. 2006 
ilk 9 ay ortalamasına göre bugün tam 334 
kilogram ekmek alınabiliyor. Alım gücü, 
yüzde 79 oranında artmıştır. 2002 yılında 
asgari ücretle 126 kilogram şeker alınabili-
yordu. Bugün tam 211 kilo şeker alınabili-
yor. Artış yüzde 67’dir.

Bu örnekler şüphesiz bütün göstergeler 
için böyledir. Memur maaşları, işçi ma-
aşları, emekli aylıkları, burslar, krediler, 
özürlü aylıkları, muhtar aylıkları, 65 yaş 
aylığı… Hepsine enf lasyonun üzerinde 
artırılmıştır. Elbette bunları yeterli gör-
müyorum. İnanıyorum ki, ülkemizin bu 
gelişme hızıyla memur, emekli ve işçi 
ücretleri çok daha iyileşecektir, iyileşme-
lidir. Ama, ayağımızı yorganımıza göre 
uzatmak, Türkiye’nin gerçeklerine göre 
hareket etmek zorunda olduğumuzu vic-
dan sahibi her vatandaşımız takdir ede-
cektir. Biz geldiğimizde en düşük memur 
maaşı 328 YTL idi. Bugün 720 YTL. Tam 
yüzde 119 oranında artırmışız. Net asgari 
ücreti 4 yılda tam yüzde 107 artırmışız. 
Özürlü aylığı biz geldiğimizde 51 YTL idi, 
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bugün 203 YTL. Tam yüzde 298 oranında 
artırmışız.

Diyeceksiniz ki, bunlar da düşük, bunlar 
da yetmiyor. Evet, doğrudur. Ama gelişme-
yi hakkaniyetle görmek zorundayız. Bakın 
4 yılda nereden nereye gelmişiz? Bundan 4 
yıl sonra daha çok daha iyi seviyelerde ola-
cağız, 10 yıl sonra çok daha iyi seviyelerde 
olacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu ol-
masın. Yine diyorlar ki, “Her şey iyi güzel, 
ama işsizliğe çare bulamadınız” Bakınız, 
2002 yılında Türkiye’de toplam çalışan 
sayısı 21 milyon 354 bin kişi. Nüfusumuz 
hızla artıyor. Her gün binlerce insanımız iş 
gücüne katılıyor. 2006 yılı Temmuz ayına 
geldiğimizde, çalışan sayısı 23 milyon 257 
bin kişi olmuş. Tam 1 milyon 903 bin kişi-
ye iş imkanı sağlanmıştır. Yani neredeyse 
Türkiye’deki memur sayısı kadar istihdam 
üretmişiz. İşsizliği yüzde 10,3’den dev-
ralmışız, bugün yüzde 8,8’e kadar işsizlik 
oranını düşürmüşüz. Yani, hızla yukarı 
tırmanırken devraldığımız işsizlik grafiği 
iktidarımızla birlikte tersine dönmüştür, 
aşağı inmeye başlamıştır.. 

Değerli arkadaşlarım,

Yaptıklarımızın tamamını benim bu kısa 
konuşmaya sığdırmam mümkün değil. 
Konuşmamı rakamlara da boğmak istemi-
yorum. Ama çok temel bazı göstergeleri 
de vermek zorundayım. İktidarımızın ilk 
dört yılında her yıl kendi rekorlarımızı 
kırdık. 2002 yılında ihracatımız sadece 
36,1 milyar dolarken, 2005 yıl sonunda 
73,5 milyar dolar seviyesine ulaştık ve 
Cumhuriyet tarihimizin rekorunu elde 

ettik. 2006 sonunda inşallah 83 milyar 
doları yakalayarak kendi rekorumuzu da 
kırıyoruz. 2001 yılında yüzde 96.2 olan iç 
borç faiz oranlarını 2005 yılında, dikkat 
ediniz, ortalama yüzde 16.3 seviyesine ka-
dar çektik. Bakınız, 2001 yılında kamu net 
borç stokunun Gayri safi milli hasılaya ora-
nı yüzde 90.4. Bugün bunu yüzde 55.3’e 
çekerek Maastrich kriterlerini yakaladık. 
2002 yılında kamu finansman dengesi 
yüzde 12,7 oranında açık verirken, bugün 
bir hayal gerçek olmuş, artık fazla vermeye 
başlamıştır.

On yıllar boyunca uluslar arası yatırım 
çekemeyen Türkiye, sadece bu yılın ilk 9 
ayında 12,8 milyar dolar yatırım çekme-
yi başarmıştır. Sadece bu gösterge bile 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğini, içeri-
de ve dışarıda AK Parti iktidarına duyulan 
güveni göstermeye yeter. Özelleştirmede 
laf değil iş ürettik. 1985-2002 döneminin 
tamamında yapılan özelleştirme miktarı 8 
milyar dolar. Biz sadece 2005 yılında 12,3 
milyar dolarlık özelleştirme geliri sağla-
dık. Uluslar arası Para Fonu’ndan sürekli 
borç alan Türkiye, bugün fona borçlarını 
büyük oranda geri ödeyen bir Türkiye’ye 
dönüştü. Türkiye’nin IMF’e borcunu 23.5 
milyar dolardan devraldık, bugün 9.7 mil-
yar dolara kadar düşürdük. Ödediğimiz 
borç miktarı 13.8 milyar dolardır. 

Yine yapısal reformlar alanında zoru ba-
şardık. Finansal sistemde, vergi sistemin-
de, sosyal güvenlik sisteminde, bankacılık 
sisteminde köklü reformlara imza attık. 
Türk Lirası’nın itibarının son on yıllar bo-
yunca nerelerde olduğunu hepiniz çok iyi 
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hatırlıyorsunuz. Bir yabancıya paramızı 
göstermekten utanır hale gelmiştik. Çok 
şükür enflasyonun düşmesiyle birlikte pa-
ramızdan 6 sıfır attık ve Türkiye’yi itibarlı, 
güvenli, değerli bir paraya kavuşturduk. 
Bu dönemde devletin vatandaşına olan 
borçlarını da ödedik. Zorunlu Tasarruf 
Hesabında biriken ana para ve nemala-
rı Haziran 2006 itibariyle tasfiye ettik. 
Hak sahiplerine bugün itibariyle tam 13 
buçuk milyar YTL ödeme yaptık. İmar 
Bankası’ndan kaynaklanan devletin borcu-
nu ödemeye başladık.

Değerli arkadaşlarım…

Biz, ekonomiyi hiçbir zaman kuru rakam-
lardan ibaret görmedik, görmeyeceğiz. 
Ekonomideki iyileşmeyi özellikle mağdur 
kesimlere, dar gelirli kesimlere yansıtma-
nın gayreti içinde olduk. Bakınız; 2002 
yılında, eğitim, sağlık, sosyal koruma ve 
diğer harcamaları içeren sosyal harcama-
lar sadece 47 buçuk milyar YTL seviyesin-
de. 2005 yılında bu miktarı 92.2 milyar 
YTL seviyesine çıkardık. Özürlülere, 
sosyal korumaya muhtaç kesimlere, vakıf-
larımıza doğrudan destek verdik. Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’nu işler 
hale getirdik. Eğitimden sağlığa emniyet-
ten adalete kadar her alanda milletimize 
el uzattık, Türkiye’yi bu dört temel taş 
üzerinde ayağa kaldırmaya başladık. 
“Geciken adalet adalet değildir” dedik ve 
adalet teşkilatımızı, daha hızlı, daha ve-
rimli çalışması için modern fiziki şartlara 
sahip hizmet binalarına kavuşturduk. 4 
yılda 72 adet yeni adliye sarayını tamam-
layarak milletimizin hizmetine sunduk. 

70 adet yeni adliye sarayının yapımı da 
devam ediyor. 

Sağlıkta yine tarihi bir dönüşüm ve reform 
dönemini yaşadık. “Hiçbir vatandaşımız 
sağlık hizmetlerinden mahrum kalamaz” 
dedik, bunu başardık. “Hiç kimse hasta-
nede rehin tutulamaz” dedik, sözümüzde 
durduk. Hastane ayrımını ortadan kaldır-
dık, bütün hastanelerimizi SSK, Bağ-Kur 
ve Emekli Sandığına bağlı hastaların ortak 
kullanımına açtık. Artık isteyen istediği 
hastaneye gidebiliyor, ilaçlarını da en 
yakın eczaneden temin edebiliyor. Tek ba-
şına bu bile sağlıkta büyük bir devrimdir. 
Bütün hastaneleri, kamu sağlık tesislerini 
tek çatı altında birleştirdik; ayrıma son 
verdik. İlaç fiyatlarında KDV oranını yüz-
de 18’den 8’e indirdik; döviz kurlarındaki 
düşüşü ilaç fiyatlarına yansıttık. Böylece 
diğer tedbirlerle birlikte ilaç fiyatlarında 
yüzde 20 ila 80 arasında değişen oranlarda 
ucuzlama sağlamış olduk. Yatak kapasi-
tesini artırarak kullanım oranını yüzde 
61’lerden yüzde 65’e yükselttik. Hastane 
yapımında özel sektörümüzü, hayırsever-
lerimizi teşvik ettik.

Milli Eğitim alanında yine ilkleri ger-
çekleştiren bir hükümet olduk. Eğitime 
yüzde 100 destek kampanyasını başarıyla 
uyguluyoruz. Kız çocuklarımızı okulla 
buluşturduk. İki yüz bin kız çocuğumuzu 
bu kampanyalarla okula kazandırdık. İlk 
ve orta dereceli okullarda bütün öğrenci-
lerimize ders kitaplarını ücretsiz olarak 
dağıttık. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı 
okullarımızın bilgisayar ve internetle bu-
luşturduk. Yıl sonuna kadar ADSL internet 
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hattına bağlanan okul sayısı 30 bine ula-
şacaktır. 2002 yılına kadar okullarımıza 
toplam 132 bin bilgisayar sağlanabilmiş-
ken biz 4 yılda tam 406 bin yeni bilgisa-
yar gönderdik. Şuna özellikle dikkatinizi 
çekiyorum: Eğitimin bütçeden aldığı payı, 
tarihimizde ilk defa, 2004 ve sonrasında 
ilk sıraya yükselttik.

Sosyal güvenlik yasasını çıkarttık. Memur, 
işçi, emekli ayrımını ortadan kaldırdık, 
hepsini tek bir sosyal güvenlik şemsiyesi 
altında topladık. Genel Sağlık Sigortası 
ile 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren bütün 
vatandaşlarımız sağlık güvencesine ka-
vuşturulacaktır. Sosyal güvenlik alanında 
yıllardır konuşulup kimsenin yapmaya 
cesaret edemediği tartışmasız bir devrimi 
gerçekleştirmiş olduk. Doğan her çocuğu 
18 yaşına kadar, devletin sosyal güvencesi-
ne kavuşturduk. 

Enerjide köklü bir dönüşüm gerçekleştir-
dik. Önemli enerji yatırımlarını hizmete 
açtık, birçoğunun projesini başlattık. 
Bakü-Tif lis-Ceyhan petrol boru hattını 
tamamlayarak hizmete açtık. Şahdeniz do-
ğal boru hattı projesi de tamamlanmak 
üzere. Türkiye bu dev projelerle Avrupa 
için önemli bir enerji koridoru ve termina-
li haline gelmiştir. Yine doğalgazın Türkiye 
geneline yaygınlaşmasını sağladık. 2002 
yılına kadar sadece 9 ilimize doğalgaz sağ-
lanırken, biz 31 şehrimizi daha bu imkana 
kavuşturduk. 

Ulaştırma alanında dev projeleri tek tek 
hayata geçiriyoruz. Demiryollarını Cum-
huriyetimizin kuruluş aşamasının ardın-

dan ilk kez bu kadar kapsamlı olarak ele 
aldık. 21. Yüzyıl’ın projesi olarak anılan 
MARMARAY projesi süratle ilerliyor. Son 
4 yılda Muğla-Bodrum, İzmir, Ankara ve 
Antalya’da dört yeni modern havalimanı 
terminalini yap-işlet- devret modeliyle ta-
mamlayarak hizmete açtık. Böylece yolcu 
taşıma kapasitemizi yüzde elli artırarak 
toplam 75 milyona çıkardık. 2002’de iç ve 
dış hatlarda 33 milyon toplam yolcu taşır-
ken 2005 sonunda yolcu sayımız 56 milyo-
na ulaşmıştır ki, bu hava taşımacılığında 
bütün tahminleri geride bırakan bir rekor-
dur. 15 yıldır yılan hikayesine dönen Bolu 
tüneli bizim dönemimizde tamamlanarak 
inşaallah 2006 sonunda hizmete açılacak-
tır. Yine 21 yıldır planlanan, yıllardır biti-
rilemeyen Göcek tüneli de tamamlanarak 
hizmete açılmıştır.

Tarım sektöründe yine tarihi adımlara 
imza attık. Bakınız; Tarımsal Gayri Safi 
Milli Hasıla, 2002 yılında 21.8 milyar do-
lar seviyesinde. 2005 yılında bu rakamı 
yüzde 73 artışla 37.8 milyar dolar seviyesi-
ne çıkardık. Ekonomik krizler neticesinde 
traktörünü dahi satmak zorunda kalan 
çiftçimizi bu kıskaçdan kurtardık. Çiftçi 
borçlarını yeniden yapılandırdık. Tarımsal 
kredi faizlerini 2002’deki yüzde 59 oranın-
dan bugün yüzde 17,5’e kadar düşürdük. 
Çiftçilerimize mazot desteği vermeye baş-
ladık. Doğrudan Gelir Desteği ödemelerini 
başarılı bir şekilde yürüttük. Tarımı ve 
hayvancılığı desteklemeye yönelik birçok 
uygulama başlattık. Tarım sektörümüzü 
köklü şekilde dönüştürecek kanunları par-
lamentomuzdan çıkardık. Sadece küçük 
bir kısmını aktardığım bu faaliyetler ile 
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çiftçimizin rahat bir nefes almasını, gelece-
ğe güvenle bakabilmesini sağladık.

Yine 4 yıllık dönemde KOBİ’lerimizi 
destekledik, esnafımızın kredi borçlarını 
yapılandırdık, esnafımızın ucuz ve yaygın 
kredi kullanmasını sağladık. 49 ilde başlat-
tığımız teşvik uygulaması, bütün itirazları 
ve eleştirileri boşa çıkardı ve başarıyla uy-
gulanıyor. 

Değerli AK Partililer… 

Cumhuriyet tarihimiz boyunca 4 bin 326 
kilometre bölünmüş yol yapılmışken, 
bugün itibariyle 12 bin 500 kilometre 
yola ulaştık. Yılan hikayesine dönmüş 
yol inşaatlarını, tünel inşaatlarını, köprü 
inşaatlarını tek tek tamama erdiriyoruz. 
TOKİ yoluyla 2005 sonu itibariyle 155 
bin konut ürettik. Yalnız konut üretme-
dik, hastanesiyle, okuluyla şehirler inşa 
ettik. Cumhuriyet döneminin en başarılı 
gecekondu ıslah çalışmalarını gerçekleş-
tirdik. 2006 sonuna kadar 220 bin, 2007 
sonuna kadar ise 250 bin konut rakamına 
ulaşmayı hedefliyoruz. Ne yaptığımızı gör-
mek isteyenler Ankara’dan çıkıp Esenboğa 
Havaalanına gitsinler. Hiçbir partizanlık 
yapmadığımızı görmek isteyenler İzmir’de 
Kadifkale’ye, Trabzon’da Zağanos Deresi-
ne, Karabük’e, Erzincan’a, Van’a, Bitlis’e, 
Mardin’e baksınlar. Göreceklerdir ki, 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi şehirleri-
mizin çehresini değiştiriyor, yeni şehirler 
inşa ediyor. Belediyelerimiz köy haline ge-
tirilen şehirlerimizi gerçek şehir kimliğine 
kavuşturuyor. 

Değerli AK Partililer...

Bugün vardığımız hiçbir hedef, Türkiye 
için yeterince yüksek değildir. Ama bugün 
vardığımız her hedef, yakaladığımız her 
başarı, çok daha yüksek hedef lerin ha-
bercisidir, müjdesidir. Artık mazeretlerin 
arkasına sığınanların devri geçmiştir. Ma-
zeret siyaseti AK Parti ile birlikte bitmiştir. 
Türkiye artık gerçeklerden korkmayan 
ama yılgınlığa da kapılmayan, sürekli deği-
şen, sürekli yenilenen, ama bunu yaparken 
ayağını da yere sağlam basan genç, dina-
mik, geniş ufuklu kadroları görev başına 
çağırmaktadır.

Bildiğiniz gibi Parlamentomuz bir ilke 
daha imza atarak, yıllardan beri söylenen 
ama bir türlü yapılamayan bir şeyi daha 
yapmış, seçilme yaşını 30’dan 25’e indir-
miştir. Türk siyasetini genç kadrolara, 
genç fikirlere, genç ufuklara açmak en çok 
bize yakışırdı, AK Parti’ye yakışırdı. Nü-
fusunun büyük bir kısmı genç olan bir ül-
kenin, boş vehimlerle yıllar yılı gençlerini 
siyasetin uzağında tutması, insan kaynağı 
bakımından önemli bir potansiyel israfı 
olmuştur. Hayatın her alanında gençleri, 
kadınları baş tacı ettiğinizi söyleyeceksi-
niz, iş siyasete gelince, yönetime gelince 
kapıları kapatacaksınız, böyle şey olmaz.

Eğer korkacaksanız, Türkiye için projeleri 
olan, idealleri olan, enerjisi olan, heyecanı 
olan genç beyinlerden değil, kırk yıldır 
hep aynı tekerlemeyi söyleyen, kendini bir 
adım geliştirmemiş, demokrasi bilincini 
bir derece arttıramamış köhne zihniyet-
lerden korkun. Türkiye’ye uzun yıllarını 
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kaybettiren kafalar işte o kafalardır. Bizim 
hiçbir korkumuz, çekincemiz yok. Çünkü 
biz bu koltuklarda kalıcı olduğumuzu hiç 
düşünmedik. Bizim, bu bayrak yarışında 
en büyük önceliğimiz Cumhuriyetimizin 
100.yılına ülkemizi hazırlamaktır. Gençle-
rimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı istik-
bale hazırlıyoruz. 

Buradan, AK Parti’nin büyük Kongre-
sinden açıkça çağrıda bulunuyorum: 
Türkiye’nin genç insanları gelin bütün 
enerjinizle Türkiye’nin meselelerine yo-
ğunlaşın, çözüm üretin, fikir üretin, proje 
üretin. Türkiye’nin ufku açık, düşünebilen, 
üretebilen, ülkesine inanan, vizyonu olan, 
enerjisi olan genç siyasetçilere ihtiyacı var. 
AK PARTİ’nin kapıları sizlere sonuna ka-
dar açıktır, gelin bu ülke için çalışın. Gidin 
yüzünüze açılmayan kapıları da demok-
ratik olgunluk içinde sonuna kadar zorla-
yın. Kireçlenmiş siyaset mekanizmalarını 
yeniden işlerliğe kavuşturun. Gelin hep 
birlikte bu ülkenin demokrasisini mazeret-
lerden, gölgelerden, vehimlerden kurtara-
lım. Gelin bu ülkeye yakışan siyaseti bütün 
memleket sathına yaygınlaştıralım.

Değerli AK Partililer...

Bu ülkeye yıllarını kaybettirenler, bugün 
de hükümete muhalefet edelim diye mil-
lete, milletin menfaatlerine muhalefet 
ediyorlar. Hala gölgelerle konuşuyorlar, 
arşivden siyaset devşirmekle artık gün 
kurtarılamayacak. Milletin hızına yetiş-
mek lazım, milletin hissiyatını sindirmek 
lazım, milletin hedeflerine inanmak lazım. 
Herkes demokrasiye samimiyetle sahip 

çıkmalı, demokrasiyi gölgelerden, arıza-
lardan, vehimlerden kurtarmak hepimizin 
görevi... Bu ülkenin demokrasisine zarar 
verirsek bindiğimiz dalı kesmiş oluruz, 
hepimiz birden kaybederiz. Kazanımları-
mızın değerini iyi bilelim, istikrarımızın 
değerini iyi bilelim, insanlarımızı ortak 
bir duyguda birleştiren değişim iradesinin 
değerini çok iyi bilelim.

Türkiye’yi kurtuluşuna götürecek olan 
yol budur. Ama bu ülkeye yararı olmayan 
kavgalarla, lüzumsuz polemiklerle, suni 
gündem maddeleriyle ve boş vehimlerle 
bu istikrarı baltalarsak, işte o zaman kayıp 
yıllara yenilerini eklemekten öte bir şey 
yapmış olmayız.

Değerli AK Partililer…

Artık seçim yılına giriyoruz. Sizlere önemli 
sorumluluklar düşüyor. Yeni bir heyecan-
la, yeni bir dinamizmle yola devam edece-
ğiz. Sizlerden sadece yaptıklarımızı anlat-
manızı istemiyorum. Çünkü bugüne kadar 
başardıklarımız sadece bir başlangıçtır. 
Sizlerden, insanlarımıza, Türkiye’yi bekle-
yen parlak günleri anlatmanızı istiyorum. 
Türkiye bugün dünyanın ilk 20 büyük 
ekonomisi arasına girmiştir. Aynı istikrar, 
aynı yönetim anlayışı, aynı dayanışma de-
vam ettiği takdirde Türkiye, hızla AB’nin 
6. büyük ekonomisi olmaya doğru gidiyor.

İşte gidin halkımıza bunları anlatın. Önü-
müzdeki dönemin sonunda yani 2012’de 
kişi başına düşen milli gelirin 10 bin doları 
aşacağını söyleyin. Ve deyin ki, işte o za-
man Türkiye’yi tutabilene aşk olsun! 
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Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili genç-
ler, büyük kongremizi bir kez daha saygıy-
la selamlıyorum. Bu kutlu hizmet yolunda 
birleşen bütün kardeşlerimi, Sizleri bir kez 
daha yürekten tebrik ediyorum. Kardeş-
liğimiz, hukukumuz, sevincimiz, huzuru-
muz daim olsun. Türkiye’nin kaderi kade-
rimizdir diye yola çıktık. Milletimizin sesi 
bizim sesimiz, milletimizin hissiyatı bizim 
hissiyatımızdır. Türkiye varsa biz varız. 
Milletimiz varsa biz varız. Öyleyse, Türkiye 
ile birlikte yürüyeceğiz. Türkiye ile birlikte 
kazanacağız. Türkiye ile birlikte büyüye-
ceğiz. Herşey Türkiye için! AK Partimizin 
Kongresi, ülkemize, milletimize, demokra-
tik hayatımıza hayırlı olsun. Allah, yar ve 
yardımcımız olsun.
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Değerli arkadaşlar... 2. Büyük Kongremizin 
ardından gerçekleştirdiğimiz bu ilk grup 
toplantımızda, sizleri en kalbi duygularım-
la selamlıyorum.

AK Parti kurulduğu günden bu yana 
Türkiye’nin değişim iradesini yansıtan, 
milletimizin gelecek hedeflerine odaklan-

mış ülke gerçeklerinin farkında olan, di-
namik, toplumsal değerlere saygılı çağdaş 
siyasetin adresi olmuştur. Şükürler olsun 
ki, 2. Büyük Kongremizi de bize yakışan 
tavır, üslup ve coşkuyla gerçekleştirdik. 
AK Parti’nin başkalarından farkı, Türk si-
yasetine taşıdığımız ciddiyet, insanımızın 
önüne koyduğumuz yeni ufuklar bir kere 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 14 Kasım 2006 



211

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-3

daha açıkça ortaya çıkmıştır. Bunun için 
emeği geçen, katkıda bulunan, katılımıyla 
kongremizi zenginleştiren herkese teşek-
kür ediyorum. Aynı vakar ve ciddiyetle 
Türkiye’ye hizmet etmeye bugüne kadar 
olduğu gibi bugünden sonra da devam 
edeceğiz. 

Bizim siyasi rotamızın esası millete hiz-
mettir, ülkemizin aydınlık geleceğini tesis 
etmektir. Bunun için genç bir siyasi parti 
olmamıza rağmen kendimizi yenilemeyi, 
geçen zamanların muhasebesini kılı kırk 
yararcasına yapmayı, ulaştığımız hedefle-
rin yerine çok daha yüksek hedefler koyma-
yı bir mecburiyet olarak görüyoruz. Çünkü 
dünya değişiyor, Türkiye değişiyor, Türkiye 
değişirken insanımızın ihtiyaçları da deği-
şiyor. Siyasetin genç soluklara, taze fikirlere 
açılması konusundaki kararımız da işte bu 
yenilenme ihtiyacının bir gereğidir.

AK Parti olarak geçmişin statik ve sorun-
ları çözmekten uzak siyasi anlayışlarının 
yerine, dinamik, cesaretli, değişimden 
korkmayan bir siyaset anlayışını tercih 
etmemizin sebebi de budur. Kongremizde 
yenilenen partimizin yeni MKYK’sında bu 
anlayışımızın somut örneklerini bulmak 
mümkün. Gerek seçilme yaşı yaptığımız 
25’in üzerinde 2 arkadaşımızın MKYK’ya 
girmiş olması da, gerekse kadın temsili 
bakımdan Türk siyasetine örnek olacak bir 
durum ortaya çıkmıştır. İşte AK Parti farkı 
budur. Biz söz değil icraat üretiriz. Biz dü-
şünürüz, çözümler geliştiririz, düşündük-
lerimizi söyleriz, fakat orada bırakmayız. 
Bunları hayata geçiririz.

Bugünün dünyası, kendini yenileyemeye-
nin ayakta kalamayacağı, yarın hakkında 
bir öngörüsü olmayanın bugününü de kay-
bedeceği bir dünyadır. Bugünün Türkiye’si 
Partimizin ilk kongresini yaptığımız gün-
lerden ne kadar farklıdır, geçen zaman 
içinde bu ülke nereden nereye gelmiştir, 
bu vesileyle bunun da muhasebesini yap-
ma imkanı buluyoruz.

Değerli arkadaşlarım...

Kongre vesilesiyle yaptığımız değerlendir-
melerde, Türkiye’nin AK Parti iktidarı dö-
neminde aldığı mesafeleri de bir kere daha 
bütün boyutlarıyla ele aldık, bir başka 
deyişle icraatımızı masaya yatırdık. Zaten 
şeffaflığı yönetim anlayışının vazgeçilmez-
leri arasında gören bir iktidarız. Bütün ra-
kamlar, bütün istatistikler, bütün grafikler 
bir kere daha ortaya konmuş oldu. Ortaya 
çıkan gerçek şudur ki, burada tevazuu el-
den bırakacağım, geçen dört yılda Türkiye 
bir sessiz devrim gerçekleştirmiştir. Eği-
timden sağlığa, adaletten ulaşıma, toplu 
konuttan enerjiye kadar her alanda büyük 
bir değişim, dönüşüm, ilerleme, gelişme 
yaşanmıştır.

Burada nereden nereye geldiğimizi anla-
tan rakamları tekrarlamaya gerek görmü-
yorum. Bunları zaten en son kongremiz-
de ayrıntılarıyla bir kez kamuoyumuza 
hatırlatmıştım. Aslında yaşanan değişimi 
tek bir cümleyle özetlemek mümkündür: 
Bugünün Türkiye’si, bahse değer tek bir 
alan yoktur ki, dört yıl öncesinin Türki-
ye’sinden daha geride olsun. Neredeyse 
tek bir kalem yoktur ki, bugün insanımız 



212

Recep Tayyip ERDOĞAN

dünü arar bir halde olsun. Elbette bununla 
yetinmeyeceğimizi her zaman ifade ediyo-
ruz, bir kez daha altını çiziyorum. 

Çok açık ve net olarak söyleyebiliriz ki, 
bugün Türkiye bundan dört yıl öncesinin 
karanlık, krizlerle sarsılan, umutsuzlukla 
yoğrulan Türkiye’sinden çok uzak, çok 
farklı, çok daha aydınlık bir ülkedir. Türki-
ye bugün her alanda dünden çok daha iyi 
bir ülkedir.

Değerli arkadaşlar… 

AK Parti Kongremiz, Türkiye’nin geleceği 
için nasıl bir vizyona sahip olduğumuzu 
da ortaya koymuştur. Biz, Türkiye ile bir-
likte varız. Türkiye’ye kazandırdıkça kaza-
nacağız; Türkiye’yi büyüttükçe büyüyece-
ğiz; Türkiye ile birlikte geleceğe yürümeye 
devam edeceğiz. Bugüne kadar elde ettiği-
miz bütün büyük kazanımların arkasında 
siyasi ve ekonomik istikrar vardır. Türkiye 
bu sayede, hem ekonomik kalkınmasını 
hem de demokratik reformlarını gerçek-
leştirebilmiştir.

Özgür ve müreffeh bir Türkiye idealimi-
zin gerçekleşmesi, bu güven ve istikrarın 
devamına bağlı olacaktır. Burada bir kez 
daha açık ve net olarak söylüyorum; Bizim 
ikinci dönemimizin sonunda kişi başı-
na milli gelir 10 bin dolara ulaşacaktır. 
Türkiye son dört yılda, dünyanın ilk 20 
ekonomisi arasına girmeyi başarmıştır. 
İnşallah bu ivmeyi koruduğumuz takdirde 
önümüzdeki 10 yıl içinde AB’nin 6. büyük 
ekonomisi haline gelecektir. Evet, parlak 
bir geleceğin eşiğindeyiz. Bu büyük sıçra-

mayı gerçekleştirmemizin önünde hiç bir 
engel göremiyorum.

Bizi millet olarak bundan alıkoyacak 
birşey varsa o da, gereksiz tartışmalarla 
içe kapanmak, zaman ve enerjimizi tıpkı 
geçmiş dönemlerde olduğu gibi boşa har-
camaktır. Biz AK Parti olarak bu tuzağa 
düşmeyeceğiz; bu ülkeye, bu millete bir 
daha yıllarını kaybettirmeyeceğiz. Kayıp 
yılları telafi etmenin ne kadar zor ve bede-
li ağır bir süreç olduğunu son 4 yıl içinde 
birinci elden yaşadık, bizzat tecrübe ettik. 
Bir daha böyle dönemlerin yaşanmasına 
müsaade edemeyiz.

Değerli arkadaşlar…

Kongremizde ortaya çıkan bir diğer sonuç 
da şudur; Birliğin, kardeşliğin, güvenin, 
istikrarın, itibarın siyasetteki adı ve adresi 
AK Parti’dir. Türk milletinin gücü, iradesi 
burada temsil edilmektedir. Bu kardeşlik 
hukukunu, birlik tablosunu, bu vakarı ve 
onurlu duruşu anlamakta güçlük çekenler 
zaten milleti anlamakta, milletle gönül 
bağı kurmakta da zorluk çekiyorlar. Onla-
ra söyleyecek sözümüz yok. Yolun başında 
uzun yol koşucusu olduğumuzu söyledik 
ve dedik ki: “Bugün yeni bir gündür yeni 
şeyler söylemek lazım.” Başkalarının gün-
demleri farklı olabilir. Yeter ki biz, her 
günü yeni bir gün olarak karşılayalım, 
yeter ki biz milletle bağlarımızı her gün 
yeniden güçlendirelim. Türkiye bizimle 
birlikte aldığı mesafeyi bir daha kaybetme-
yecek, geriye gitmeyecek, aksine demokra-
si yolunda, adalet ve hukuk yolunda daha 
kararlı adımlar atacaktır. 
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Değerli arkadaşlar…

Doğu ile Batı’yı birleştiren, yüzyıllardır 
farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği 
yapan İstanbul’da, dün, bütün insanlık 
için son derece anlamlı bir adım attık. 
Bildiğiniz gibi, İspanya ile birlikte Eş-
başkanlığını yaptığımız Medeniyetler 
İttifakı girişimi kapsamındaki çalışmala-
rımızda önemli bir aşamaya gelmiş bulu-
nuyoruz. Medeniyetler İttifakı Girişimi 
bünyesinde kurulan Yüksek Düzeyli Grup, 
nihai Raporunu ve Eylem Planını, dün 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın 
Annan’a, Sayın Zapatero’ya ve bana sun-
muş bulunmaktadır.

Rapor ve Plan, konuyla ilgili tespitleriyle, 
önerileriyle her zaman başvurulacak bir 
referans belgesi niteliğindedir. Bu önemli 
çalışmanın ortaya çıkması için çok yo-
ğun çaba sarf eden Yüksek Düzeyli Grup 
Eş-başkanları Devlet Bakanımız Profesör 
Mehmet Aydın ve İspanyol Profesör Fede-
rico Mayor başta olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.

Bana göre, Medeniyetler İttifakı, 21’inci 
yüzyılın küresel barış projesidir; geleceği-
mizi tehdit eden küresel bir tehdide, insan-
lık olarak vermemiz gereken küresel bir 
cevaptır. Bu tehdit, salgın bir hastalık gibi 
yaygınlaşmaya başlayan şiddet ve çatışma 
kültürüdür. Bizim cevabımız da, farklı 
medeniyetlerin ortak insani değerler et-
rafında buluşabileceğini esas almaktadır. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği, bu 
projenin gerçekleşebileceğini bütün dün-
yaya ispatlama gücüne sahiptir; onun için 

de yüzyılın en büyük hadiselerinden biri 
olacaktır; küresel barış ve istikrar adına 
tarihi bir adım olacaktır. 

Üzülerek görüyoruz ki, on yıllardır karşı-
lıklı olarak devam eden dışlayıcı tutum-
lar yüzünden farklı kültür ve inançlar 
arasındaki fay hatlarında önemli kırıklar 
meydana gelmiş, insani bağlar sarsılmaya 
başlamıştır. Farklı kültür ve inanç dünya-
larına ait insanlar, kendileri gibi olmayanı 
ötekileştirmekle kalmamış, aynı zamanda 
nefret nesnesine dönüştürmüş, düşman 
gibi görmüştür. Dünyada giderek artan 
haksızlık ve eşitsizlikler de, maalesef kar-
şılıklı hoşgörüyü azaltmış, öfke ve nefreti 
artırmıştır. Büyütülen şüphe ve korkular 
önyargıları beslemiştir. Dolayısıyla top-
lumlar arasında ortaya çıkan psikolojik 
uçurumlar daha da derinleşmiştir. Önde 
gelen kültür ve inanç sistemleri birbirleri-
ni tanıyıp anlamaya çalışmak yerine, bir-
birlerine karşı sürekli bilenmiştir. 

Bu durumu, en belirgin şekilde İslam 
Dünyası ile Batı arasındaki karmaşık 
ilişkilerde görüyoruz. Giderek artan ve 
insanlığın geleceğini ciddi bir biçimde 
tehdit eden bu gidişi bir an önce dur-
durmak zorundayız. Türkiye olarak biz, 
Medeniyetler İttifakı girişiminin, bu 
kutuplaşmanın daha da derinleşmesini 
önleyeceğine, çatışma yerine karşılıklı an-
layışı yeniden sağlayacağına inanıyoruz. 
Nihai amacımız, farklı inanç ve kültürler 
arasında karşılıklı saygıya dayalı bir an-
layış ve işbirliğini geliştirmektir. Böylece 
toplumlar ve devletler arasındaki ilişkile-
rin daha fazla bozulmasını engelleyecek 
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küresel ölçekte bir ittifakın kurulmasını 
sağlamaktır. 

Yüksek Düzeyli Grup’un hazırladığı Eylem 
Planı bu yönde somut adımlar atılmasını 
tavsiye etmektedir. Planın uygulama saf-
hasında gençlik, eğitim, medya, göç gibi 
konularda somut çalışmalar yapılması 
hedeflenmektedir. Bana göre, uygulama 
aşaması, bu sürecin esası olacaktır. Orta ve 
uzun vadede başarımız, Eylem Planında 
yer alan hususları etkili bir biçimde haya-
ta geçirebilmemize bağlıdır. Sayın Genel 
Sekreterin bu yöndeki etkin liderliğinin 
devam etmesi de son derece önemlidir.

Değerli kardeşlerim…

Yüzyıllardır farklı kültür ve dinlere men-
sup insanların barış ve huzur içinde bir 
arada yaşadıkları İstanbul’umuz, Me-
deniyetler İttifakı idealinin bana göre, 
önemli bir sembolüdür. Bu tarihi adımı 
dün beraberce İstanbul’da atmamız da, bu 
bakımdan son derece anlamlı olmuştur. 
Dünyamızın acilen ihtiyaç duyduğu Me-
deniyetler İttifakı hedefi, İstanbul’da, dün, 
kuvveden fiile dönüşmüştür. Unutmama-
lıyız ki, bu çabalarımızın gerçek anlamda 
başarıya ulaşması, ancak küresel ölçekte 
bir işbirliği ile mümkün olacaktır. 

Onun için bugün buradan bir kez daha bü-
tün ülkeleri, bu hedef doğrultusunda da-
yanışma içerisinde olmaya, Medeniyetler 
İttifakı girişimini desteklemeye çağırıyo-
rum. Ne yazık ki, son yıllarda kontrolden 
çıkarak krize dönüşen gelişmeler, farklı 
kültür ve inanç sistemlerinin birbirlerine 

tahammül gücünün ne kadar zayıf oldu-
ğunu göstermiştir. Öfkeler kabardıkça da, 
bundan en çok masum insanlar zarar gör-
müştür. Üzülerek görüyoruz ki, şu anda 
dünyanın birçok yerinde çatışma ve şiddet 
rüzgarları esmeye devam ediyor.

Bu sebeple de, dün attığımız tarihi adım 
bana göre son derece zamanlı olmuştur. 
Hepimiz, ortak geleceğimiz için sorumlu-
luk almak mecburiyetindeyiz. Herkesi bu 
sorumluluğu bizimle paylaşmaya davet 
ediyorum. Bu düşüncelerle AK Parti gru-
bunu sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 



215

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-3

Değerli arkadaşlar… haftalık grup toplantı-
mızın başında sizleri en kalbi duygularım-
la selamlıyorum.

Bugünkü toplantımızda bazı iyi haberleri, 
bazı olumlu gelişmeleri sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Ama ondan önce şu son bir ay 
içinde Türkiye’de arka arkaya ev sahipliği 

yaptığımız uluslararası toplantıları, dünya 
çapındaki hadiseleri hatırlatmakta yarar 
görüyorum. Zira biliyorsunuz, “hafıza-i be-
şer, nisyan ile maluldür”, derler. İnsanoğlu 
çabuk unutuyor. Onun için de sanki bu 
yaşadıklarımız, gördüklerimiz öteden beri 
alışa geldiğimiz, Türkiye’nin daha önce de 
gördüğü olağan şeylermiş gibi yanlış bir 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 21 Kasım 2006 
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hisse kapılanlar oluyor. Hayır, daha önce 
bir HABİTAT organizasyonuna ev sahip-
liği yapmamız yılın olayı haline gelmişti. 
Hatırlayınız, bir ABD Başkanı’nın ziyareti, 
öncesi ve sonrasında uzun süre gündemde 
kalmış, konulmuştu.

Elbette bunlar önemli hadiselerdi. Benim 
asıl işaret etmek istediğim husus, bu ölçek-
te olayların artık Türkiye için vakayi adiye, 
yani sıradan olay haline gelmiş olmasıdır. 
İşte bizim 4 yıllık iktidarımızın Türkiye 
adına, milletimiz adına belki de en önemli 
kazanımlarından biri bu olmuştur. Uzun 
yıllar hasretini çektiğimiz günleri, bizim 
dönemimizde hamdolsun ki Türkiye’miz 
artık yaşıyor. Küresel ölçekte organizas-
yonlar, dünya gündemine oturan ziya-
retler, artık olağan karşılanıyor. Bunun 
sebebi çok basit; çünkü artık bunlar her ay, 
hatta her hafta yaşanıyor. 

Bakınız,  sadece Kasım ayında neler 
yaşadık; Medeniyetler İttifakı zirvesi, 
İstanbul’da toplandı. BM Genel Sekreteri 
Kofi Annan, Medeniyetler İttifakı’nın eş 
başkanlığını birlikte yaptığımız İspanya 
Başbakanı sayın Zapatero, birçok önemli 
sima ile birlikte İstanbul’da buluştu. Me-
deniyetler İttifakı’nın nihai belgesini bu-
rada dünya kamuoyuna açıkladık. Yankısı 
büyük oldu, dünya medyasında geniş yer 
buldu. Ama biz Türkiye’de birgün konuş-
tuk ve geçtik. Buna özellikle dikkatinizi 
çekmek istiyorum. 

Ondan önce, 6 Kasım’da Uluslararası Te-
lekomünikasyon Birliğinin genel kurulu 
Antalya’da toplandı. 150’yi aşkın ülkeden 

2500 delege, 100’den fazla yabancı ba-
kanla birlikte bu toplantıya katılmak için 
Türkiye’ye geldi. Telekomünikasyon sektö-
rünün küresel stratejileri bu toplantıda ele 
alındı, belirlendi. Yine 13 Kasım’da Dünya 
Muhasebe Kongresi İstanbul’da gerçek-
leştirildi. 4 yılda bir yapılan bu kongre 
için İstanbul’un seçilmiş olması elbette 
tesadüfi değildi. Bu toplantıya, dünyanın 
hemen bütün ülkelerinden yaklaşık 5000 
üst düzey yönetici katıldı.

15 Kasım’da yine İstanbul’da bu kez Dün-
ya Sağlık Örgütü Obezite ile Mücadele Av-
rupa Bakanlar Konferansına ev sahipliği 
yaptık. Bu uluslararası toplantıya ise 600 
kadar yetkili ve Avrupa ülkelerinin bütün 
Sağlık Bakanları iştirak etti. 18 Kasım’da 
İstanbul’da önemli bir zirveye daha ev 
sahipliği yaptık: Türk Dünyası İş Adamları 
Kurultayı. 50’den fazla dünya ülkesinde 
iş yapan işadamlarımız, biraraya gelerek 
sorunlarını bu toplantıda masaya yatırdı. 
Daha dün ise, İslam Konferansına üye 
ülkelerde kadının kalkınmadaki rolü 1. 
Bakanlar Konferansı toplantısı düzenlen-
di. İslam ülkelerinden 30’u aşkın bakan ve 
katılımcı bu vesileyle İstanbul’da biraraya 
geldi. Böyle bir toplantıya Türkiye’nin ev 
sahipliği yapmış olması da hiç şüphesiz, 
çok anlamlı olmuştur.

Çarşamba günü, yani yarın ise İstanbul’da 
10. Uluslar Arası İş Forumu düzenleniyor. 
MÜSİAD’ın bu organizasyonu için de dün-
yanın 55 ülkesinden 1500 kadar işadamı 
Türkiye’ye gelmiş olacak. Bunların arasın-
da 15 kadar bakan da yer alacak. Hemen 
akabinde dünya ölçeğinde çok önemli bir 
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toplantıya daha ev sahipliği yapıyoruz. 
Evet, Davos Forumu olarak bilenen Dünya 
Ekonomi Forumu, ilk kez Türkiye’de topla-
nıyor. Bu da, büyük bir hadisedir. Nereden 
nereye geldiğimizi göstermesi bakımından 
da önemli bir örnektir. Bugüne kadar si-
yaset ve iş dünyamızın katılmayı önemli 
bulduğu DAVOS toplantısı, 23- 24 Kasım 
tarihlerinde bu kez İstanbul’da yapılacak. 
42 ülkeden devlet ve hükümet başkanları, 
bakanlar, uluslar arası şirket yöneticileri 
ile finans sektörünün büyük isimleri, bu 
toplantı için Türkiye’ye gelecek. 

Bu toplantıların her birinin dünya ölçeğin-
de Türkiye’nin tanıtımına, ekonomisine 
büyük katkıları olduğu muhakkaktır. Şim-
di soruyorum; bütün bunlar neden dün 
değil de bugün olmaya başladı? Neden 
dün değil de bugün Türkiye, birden bire 
dünyanın ilgi odağı haline geldi? Dünya 
meseleleri, telekomünikasyondan muha-
sebeciliğe, yatırım fırsatlarından dünya 
ekonomisindeki yeni trendlere, sağlık 
sorunlarından küresel barış imkanlarına 
kadar hemen her alanda Türkiye’de konu-
şulmaya başlandı? Dikkatinizi çekiyorum, 
burada toplanan zirvelerde küresel poli-
tikalar oluşturuluyor, ortak geleceğimiz 
planlanıyor. 

Biz de görüşlerimizi anlatmak için oralara 
gitmek yerine burada açılışlarına katıla-
rak konuşuyoruz. Türkiye’yi anlatıyoruz; 
gelecek vizyonumuzu, çözüm perspek-
tiflerimizi ortaya koyuyoruz. Daha düne 
kadar hayal bile edilemeyen bu gelişmeler, 
kendiliğinden olmadı. Turizmde ulaştığı-
mız rakamları, bizim dışarıya yaptığımız 

ziyaretleri, Türkiye’ye gelen önemli devlet 
adamlarını daha saymıyorum. Sadece şu 
bir aylık trafiğe lütfen iyi bakınız. Türkiye 
bizimle artık o eski Türkiye olmaktan çık-
mıştır. Çok değil, daha düne kadar, AK Par-
ti iktidarı öncesine kadar, büyük Türkiye-
miz adına konuşanlar, sadece ama sadece 
Türkiye’nin stratejik öneminden basheder 
dururlardı. Ne yazık ki bu stratejik önemin 
ne olduğunu, bu stratejik önemin hangi 
imkanları barındırdığını izah edemezler-
di. Üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşman-
larla çevrili bir Türkiye fotoğrafı çizerlerdi. 
Bütün yaptıkları buydu.

Allah aşkına, bu fotoğraftan bir iz, bir eser 
var mı şimdi kimsenin kafasında. Çünkü 
o günler çok geride kaldı. Artık Türkiye’yi 
dünyaya nasıl tanıtacağız, imaj sorunla-
rımızı nasıl aşacağız, bunları konuşmu-
yoruz. Bunları büyük ölçüde hamdolsun 
geride bıraktık. Türkiye’nin imajı AK Parti 
ile her geçen gün biraz daha parlıyor, par-
lamaya da devam edecek. Türkiye, dünya-
nın gündemine parlayan bir yıldız olarak 
oturmuştur.

Ha, bazı olumsuz gelişmeler de yaşanmı-
yor mu? Elbette yaşanıyor. Ancak unut-
mayalım ki, Türkiye’nin yükselişinden 
rahatsız olanlar da var, yok değil. Açık 
söylüyorum, içeride de var, dışarıda da. 
Onlar da boş durmuyorlar. Ama çabaları 
boşunadır. Türkiye’yi eski klişelerle, yalan-
larla karalamaya, önünü kesmeye güçleri 
yetmeyecek. Bizi durduramayacaklar. Ye-
ter ki biz, Türkiye’ye inanalım, Türkiye’ye 
güvenelim. 
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Değerli arkadaşlar… 

İktidara geldiğimiz günden itibaren, hatta 
iktidara geleceğimizin artık anlaşıldığı 
günden itibaren, ekonomik göstergelerde 
iyiye doğru gidiş başladı. Güven ve istik-
rarın getirdiği psikolojik etkinin yanında, 
bizim de, hükümet olarak uyguladığımız 
sıkı para politikası ve bütçe disiplini 
Türkiye’yi daha önce hiç şahit olmadığı 
rakamlarla tanıştırdı. Ekonomide, yapısal 
reformlarımızı cesaretle uygulamaya koy-
duk. Türkiye ekonomisini kırılgan yapı-
sından kurtardık, her türlü şoka, her türlü 
darbeye mukavemet edebilecek bir yapıya 
kavuşturduk.

Her zaman söylüyorum: Bugün artık 
Türkiye ekonomisini, kriz dönemleriyle 
karşılaştırmak yetmez. Onları çoktan aş-
tık. Bakınız; 4 yıl boyunca işsizlik konusu 
özellikle üzerinde durduğumuz, özellikle 
çözmeye çalıştığımız bir konuydu. Bu 
ülkenin işsizlik sorunuyla baş etmek için 
ne büyük bedeller ödediğini hepimiz bili-
yoruz. Hepimiz biliyoruz ki, toplumsal ve 
bireysel şiddetin, göçün, yoksulluğun, çar-
pık kentleşmenin, toplumsal çözülmenin 
kaynağında işsizlik yatmaktadır. 

Bir yanda yüksek ve belirsiz enflasyon, bir 
yanda istikrarsız büyüme, bir yanda yük-
sek faiz oranları… Yatırım yok, üretim yok, 
dolayısıyla istihdam da yok. Çok şükür bu 
kısır döngüyü kırdık değerli arkadaşlarım. 
Şimdi bakınız: Şu bilgileri bir kez daha be-
raberce hatırlayalım. 2002 yılında, bizim 
geldiğimiz dönemde, Türkiye’de istihdam 
edilenlerin sayısı 21 milyon 354 bin kişiy-

di. En son açıklanan rakam, ki dün açık-
lanmıştır, 2006 Ağustos rakamı: 23 milyon 
279 bin kişi. Bu ne anlama geliyor? 2002 
yılından bugüne kadar, tam 1 milyon 925 
bin kişi, ilk kez iş aramaya başlamış ve bir 
iş bularak çalışmaya başlamıştır. Dört yıl 
gibi kısa bir zaman içinde neredeyse Tür-
kiye’deki memur sayısı kadar bir istihdam 
sağlamışız. 

Bu çok önemli. Nüfusumuz hızla artıyor. 
Bu artan nüfusa iş üretmek zorundayız. 
Ve çok şükür bunu da üretmişiz. Bununla 
kalmamış, işsizlikte de bir miktar düşüş 
kaydetmişiz. 2002 yılında işsizlik oranı 
yüzde 10,3’tü. Biz böyle devraldık. Bu oran 
her geçen gün düşüyor. Hem aylık bazda, 
hem de yıllık bazda düşüş kaydediyoruz. 
Nitekim her ay, bir önceki yılın aynı ayına 
göre düşük rakamlar elde ediyoruz. Bakın, 
geçen yıl Ağustos ayında işsizlik oranı yüz-
de 9,4. Bu yıl, aynı dönemde yüzde 9,1. Bu 
yılın göstergeleri bu şekilde devam ederse, 
inşallah yılsonunda işsizlik oranımız tari-
hi düzeyde düşük çıkabilecektir.

Yine istihdamdaki yapısal dönüşüme de 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakınız 
sadece tarım sektöründe, son bir yıl için-
de, 181 bin kişi işinden ayrılmış, sanayi 
ve hizmetler sektörüne geçmiştir. Bu da 
son derece olumlu, son derece sevindirici 
bir gelişmedir. Tüm bu rakamlar, artık 
istihdam piyasasının hareketlendiğini, bu 
kronik sorunun da artık çözüm yoluna 
girdiğini müjdelemektedir. Biz bu istik-
rarı, bu güven ortamını, bu gayretimizi, 
mücadelemizi korudukça, bu sevindirici 
gelişmelerin daha fazlasına şahit olacak, 
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Türkiye’nin bu, çok can yakan sorununu 
da inşallah çözmüş olacağız.

Değerli Arkadaşlar

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sel felaketi 
yaşayan Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman’a 
bazı bakan ve belediye başkanı arkadaşla-
rımla birlikte bir ziyarette bulunduk. Bu 
ziyaretim sırasında hem vatandaşlarımızla 
kucaklaşma imkanı bulduk, hem dertleri-
ni, ihtiyaçlarını dinledik, hem de yapılan 
çalışmaları yerinde inceledik. Daha önce 
Bingöl depreminde ve Edirne’deki sel fela-
ketinde olduğu gibi insanımızın sahipsiz 
olmadığını, devletimizin, hükümetimizin 
süratle yaraları sarmaya başladığını bu 
üzücü hadisede de ortaya koyduk. Daha 
önce ilan ettiğimiz ve ulaştırdığımız yar-
dımlara ilaveten dün Bakanlar Kurulu-
muzda sel felaketinde zarar gören vatan-
daşlarımız için bazı yeni tedbirler almayı 
da karara bağladık.

Bu kapsamda, 15 Eylül-20 Kasım 2006 
tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu 
ve İskenderun’da meydana gelen afet ne-
deniyle çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları 
ertelenmiştir. Ağır ve orta hasarlı yapılar 
için Başbakanlık Toplu Konut İdaresi yeni 
konutlar yapacaktır. Evleri ağır ve orta 
hasarlı olan ailelere altı ay kira yardımı 
yapmayı da karara bağladık. Yine zarar 
gören esnafın Halk Bankası’na olan borç-
ları ile vergi ve sigorta borçlarını erteli-
yoruz. Bildiğiniz gibi Belediyelerin İller 
Bankası’ndan aldığı paylardan borçlarına 
mahsuben yüzde 40”lık bir kesinti yapıl-

maktaydı. Felakete uğrayan bölgelerdeki 
belediyelerde bu kesinti yüzde 20 olarak 
uygulanmaktadır. İller Bankası borçlarına 
mahsuben yapılan kesinti yüzde 40 yerine, 
yüzde 20’ye indirilmiştir.

Köylerde evleri zarar gören ya da yıkılan 
vatandaşlarımıza Afet İşleri Genel Mü-
dürlüğümüz yardımda bulunmaktadır, bu 
yardımlar devam edecektir. Ayrıca Kentsel 
Dönüşüm çerçevesinde bu afet bölgeleri 
için yeni bir proje hazırlanacak ve uygu-
lanacaktır. Sel felaketi sebebiyle ürünleri, 
hayvanları zarar görenlere Tarım İşletme-
leri Genel Müdürlüğümüz tohumluk ve 
damızlık yardımında bulunacak ve bu yar-
dımları hazine karşılayacaktır. İnşaallah 
aldığımız bu tedbirlerle yaraları en kısa 
sürede sarmış olacağız. Ben bu vesileyle 
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir 
kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailelerine 
de başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşleri-
me acil şifalar temenni ediyorum.

Kardeşlerimizin acısını paylaşmak, yar-
dımları ve aksaklıkları yerinde görme 
vazifemizi ifa etmek için yaptığımız bu zi-
yaret sırasında bana ve arkadaşlarıma gös-
terdikleri sıcak ilgi sebebiyle de halkımıza 
özellikle teşekkür etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Dünkü Bakanlar Kurulumuzun günde-
minde çok önemli bir konu daha vardı, 
o konuda da sizleri ve vatandaşlarımı 
kısaca bilgilendirmek istiyorum. 2001 ve 
2002 yıllarında art arda yaşanan büyük 
ekonomik krizler sebebiyle ağır sıkıntılar 



220

Recep Tayyip ERDOĞAN

içine giren ve iş göremez hale gelen Küçük 
ve Orta ölçekli İşletmelerin mali sektöre 
(bankalara) olan borçlarını yeniden ya-
pılandıracak bir imkan getiriyoruz. Bu 
düzenlemeyle Bankaların KOBİ’lerden ala-
caklarını hem yeniden yapılandırmış olu-
yoruz hem de üretime ve istihdama büyük 
bir destek sağlamış oluyoruz. Zira Küçük 
ve Orta ölçekli işletmeler üretim ve istih-
dam açısından Türkiye’nin omurgasıdır. 

Daha önce ifade ettiğimiz gibi Türkiye’nin 
imkanları ve kaynakları ölçüsünde her fır-
satı üretim için, yatırım için, istihdam için 
değerlendiriyoruz. Bildiğiniz gibi bizden 
önceki hükümet 2002 Ocak ayında 4743 
Sayılı yasa ile Finansal Yeniden yapılandır-
ma getirmiş, adına da İstanbul Yaklaşımı 
demişti. O yaklaşımla sadece ve sadece 
32O büyük firma için çözüm üretilmiş, kü-
çük ve orta ölçekli işletmeler ise kaderine 
terk edilmişti. İstanbul Yaklaşımının so-
nucu olarak sadece 320 firmanın 6 milyar 
dolar civarında borcu yeniden yapılandı-
rılmıştı. 

Biz Anadolu Yaklaşımı adıyla Türkiye’nin 
her yerindeki küçük ve orta ölçekli işlet-
meleri gözeten bir düzenleme getiriyoruz. 
Bu düzenlemeyle KOBİ’lerin 31 Aralık 
2005 tarihinden önceye ait 1 katrilyon 
TL. tutarındaki borçlarını yeniden yapı-
landırıyoruz. Dikkat ederseniz bu rakam 
İstanbul Yaklaşımıyla yeniden yapılandı-
rılan borçların 6’da 1’inden daha az. Buna 
karşılık borçları bankaların takibinde 
olan en az 40 bin işletmeyi kurtaracak bir 
düzenlemeden söz ediyoruz. Borçlar nasıl 
yeniden yapılandırılacak? Önce BDDK 

bir yönetmelik çıkaracak. Yönetmelikle 
yapılandırmaya esas olacak Çerçeve an-
laşmalarıyla ilgili nitelikleri belirleyecek 
ve bu çerçeve anlaşmalara uygun olarak 
borçlu KOBİ”lerle alacaklı bankalar sözleş-
me imzalayacaklar; böylece borç yeniden 
yapılandırılmış olacaktır. 

Mali borçlarını yapılandıran KOBİ”ler 
Çerçeve anlaşması imzaladıktan sonra 3 
ay içinde ilgili kuruma başvurarak kamu-
ya olan vergi ve sigorta gibi borçlarını da 
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ertele-
yebilecekler. Bu sayede bu işletmelerimiz 
hem hayatiyetlerini sürdürebilecekler, 
hem de borçlarını ödeyebilecekler. Sosyal 
faydası büyük önem taşıyan bu önemli 
düzenlemeyi de bilginize sunduktan sonra 
sözlerime son veriyor, sizleri sevgiyle say-
gıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım... Haftalık grup top-
lantımızın başında sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi hafta sonu iki günlük bir 
ziyaret için gittiğimiz Ürdün’de önemli 
temaslarda bulunduk. Orada gerek Ürdün 
Başbakanı Maruf el Bakhit, gerekse değerli 
dostum Sayın Kral Abdullah ile biraraya 

geldik. Ülkelerimizi yakından ilgilendiren 
bölgesel meseleleri ele alma fırsatı bulduk. 
Kral Abdullah ile birlikte katıldığımız 
Genç Arap Liderleri Forumu’nda, bölgesel 
ve küresel barış vizyonumuzu anlattım.

Bugün etrafımıza dönüp baktığımızda gör-
düğümüz şudur; Dünya giderek daha kötü 
bir yer haline geliyor. Yoksulluk ve şiddet, 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 28 Kasım 2006 
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birbirinden beslenerek, birbirini davet 
ederek hızla küreselleşiyor. Bu durum en 
çok da, uzun yıllardan bu yana barış ve 
istikrara susayan Ortadoğu bölgesi için 
geçerlidir. Bölgemiz, ne yazık ki, her gün 
biraz daha fazla barış ve refahın uzağına 
sürükleniyor. Onun için diyorum ki, mü-
reffeh ve onurlu bir Ortadoğu istiyorsak, 
önce kardeş kavgasına son vermeliyiz. 
Önce kendisiyle ve dünyayla barışık bir 
Ortadoğu inşa etmeliyiz.

Türkiye, Medeniyetler İttifakı girişimin-
deki öncü rolü ile, İKÖ ve AB’ni ortak 
değerler zemininde buluşturan özellikleri 
ile hem örnek bir ülkedir, hem de böyle 
bir Ortadoğu’nun güçlü savunucularından 
biridir. Özellikle içinden geçmekte olduğu-
muz bu dönemde, ekonomik kalkınma ile 
demokratik reformlarımızı birlikte gerçek-
leştirmiş olmamız, içeride toplumsal barı-
şımızı, siyasi istikrarımızı güçlendirmiş ol-
mamız, bana göre, çok önemlidir. Bu hem, 
bölge halklarına verebileceğimiz en etkili 
mesaj olmuştur; hem de yanıbaşımızda 
ortaya çıkan yangınlara karşı bizi daha 
korunaklı bir yapıya kavuşturmuştur. Sa-
vaş ve şiddetin yoksulluk, yoksulluğun da 
buna mukabil daha fazla savaş ve şiddet 
getirdiğini acı tecrübelerle yaşayanlar, 
böylece, Türkiye’ye baktıklarında, istikrar 
ve refahın nasıl karşılıklı olarak birbirini 
ürettiğini görmelidir. 

Biz, dünyada medeniyetler çatışmasını 
önlemeye çalışırken, ne yazık ki, birileri, 
bizim hemen yanı başımızda, komşumuz 
Irak’ta, ‘mezhepler çatışması’ kurgulamaya 
çalışıyor. Sünni ve Şiiler arasında adeta bir 

“kan davası” meydana çıkarmak için in-
sanlıkdışı katliamlar yapılıyor. Yine kom-
şumuz Lübnan’da ‘iç savaş’ senaryolarını 
sahnelemek isteyenler ortaya çıkıyor. Ta-
nık olduğumuz bu son siyasi suikastin böy-
le kirli bir plana hizmet ettiği bana göre 
açıktır. Kritik günlerden geçiyoruz. Ben 
buradan bütün bölgesel ve küresel aktörle-
re bir kez daha sesleniyorum; Çok tehlikeli 
bir oyun oynanıyor. Açık söylüyorum; bu 
ateş, uzak yakın demeden hepimizi yakar. 
Biz farklı inanç sistemleri, kültürler, mede-
niyet havzaları arasındaki düşmanlıkları 
ortadan kaldırmaya çalışırken, yüzyıllar-
dır aynı topraklarda birarada yaşayan 
etnik ve mezhepsel kimlikleri çatıştırmak, 
aralarına nifak sokmak için masum kanı 
dökmek, en büyük insanlık suçudur. 

Unutmayalım ki, aşırılıkları tahrik etmek, 
hiç kimsenin kazançlı çıkamayacağı bir 
yıkıma yol açar. Terör, bir bumerang gibi 
eninde sonunda dönüp sahibini vurur. Bu 
kirli iktidar mücadelesinde kazanan ol-
maz; kaybeden ise her şeyden önce dünya 
barışı olur, topyekun bütün insanlık olur. 
Onun için biz inanıyoruz ki, Ortadoğu’da 
barışın tesisi, küresel barışın da anahtarı 
olacaktır.

Değerli Arkadaşlarım,

Bugün çatışmalarla gölgelenen Ortado-
ğu coğrafyasında barış tesis edilmeden, 
dünyanın huzur ve esenliğe kavuşması 
mümkün değildir. Bizim hassasiyetimiz 
budur, bütün küresel güçlerden, bölge 
ülkelerinden beklediğimiz hassasiyet de 
bu yöndedir. Türkiye, gerek tarihi, gerek 
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kültürel olarak bölgede sorumlulukları 
olan bir ülkedir. Bölge halklarının önemli 
bir kısmıyla ortak bir geçmişe sahiptir, 
bir kısmıyla da tarihi, coğrafi, kültürel 
ya da stratejik kesişme noktaları vardır. 
Ortadoğu’da yaşanan iyi ya da kötü her ge-
lişmeden ülke olarak doğrudan etkilenen 
bir konumdayız.

İşte bu gerçekten hareketle göreve geldiği-
miz günden bu yana bölge politikalarına 
özel bir önem veriyor, çatışma noktala-
rının tamamında barış lehine gelişmeler 
sağlamak için samimi gayret gösteriyoruz. 
İstedik ki, bu bölgenin insanları, kendi 
gelecekleri adına inisiyatif alarak barış yo-
lunda adımlar atsınlar. İstedik ki Ortadoğu 
toplumlarının fazlasıyla sahip olduğu me-
deniyet perspektifi ülke yönetimlerine de 
yansısın, barış zemini güçlensin. 

Bu çerçevede Irak’a Komşu Ülkeler top-
lantılarını başlattık. Bu Toplantıların ilki 
İstanbul’da 23 Ocak 2003 tarihinde ger-
çekleşti. Irak’a Komşu Ülkeler Platformu 
sırasıyla İstanbul, Riyad, Tahran, Şam, 
Kuveyt, Kahire ve Amman’da toplandı. 
Sonra tekrar İstanbul ve Tahran’da dışiş-
leri bakanlarımız biraraya geldi. Bunların 
dışında biri İstanbul’da, diğeri de Mısır’ın 
Şarm El Şeyh kentinde iki de gayrı resmi 
toplantı yapıldı. Bu sürece İran, Suriye, 
Suudi Arabistan, Mısır ve Kuveyt başın-
dan bu yana düzenli olarak katılmıştır. 
12-13 Mayıs 2004 tarihlerinde Amman’da 
Irak’a Komşu Ülkeler Parlamento Baş-
kanları bir araya geldi. Ayrıca İçişleri 
bakanları Tahran, İstanbul ve Cidde’de ol-
mak üzere üç kez toplandılar. Son olarak 

gayrıresmi Dışişleri Bakanları toplantısı 
22 Eylül 2006 tarihinde New York’ta ya-
pılmıştır. 

Kuşkusuz nihai hedef olarak birlik ve 
bütünlüğünü koruyan, demokratik ve is-
tikrarlı bir Irak, kendi halkı başta olmak 
üzere herkesin ortak faydasına, barış ve 
refah ideallerimize hizmet edecektir. Bu 
istikametteki çabalarımız artarak devam 
edecektir. 

Değerli arkadaşlarım... 

Üzülerek ifade etmek zorundayım ki, 
bölge üzerinde etkinliği olan dış güçler çe-
şitli hesaplarla zaman zaman buralardaki 
çatışma alanlarını körüklüyorlar. Yangını 
büyütecek, tahribatını yaygınlaştıracak 
kıvılcımlarla barış ihtimalleri sekteye 
uğratılıyor. Bugün maalesef kendinden 
farklı gördüğüne karşı tavır alan, “öteki” 
olarak gören çatışmacı zihniyetler dünyayı 
bir krize doğru sürüklüyor. Dünyayı kasıp 
kavurmakta olan çatışmaların temelinde 
farklı medeniyetleri, farklı inanç ve kül-
türleri birbirinden uzaklaştıran, birbirine 
yabancı ve hatta düşman haline getiren bu 
zihniyetler vardır.

Bu oyunu bozmak, barış ve refahın zemi-
nini güçlendirmek için ortak ve kararlı bir 
duruş sergilemek gerekiyor. Temel olarak 
üç ayrı kulvarda diplomatik temaslarımı-
zı sürdürüyoruz. Bunlardan ilki bölgede 
barışın tesisi için BM Güvenlik Konseyi 
nezdinde yürüttüğümüz çalışmalardır. Bir 
başka kulvar, Türkiye olarak öncülüğünü 
yaptığımız Komşu Ülkeler Platformu’dur. 
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Yine Irak’ın ve bölgenin iç dinamikleriyle 
de temaslarımızı aksatmaksızın büyük bir 
ciddiyetle sürdürüyoruz. Türkiye bölgede-
ki bütün ülkelerle ve bütün dinamiklerle 
irtibatı olan tek ülkedir. Şu bir gerçek ki, 
bölgede çözümün temini için gerekli me-
kanizmaları kurmakta ilk adımları Türkiye 
atmış, ilk girişimleri Türkiye başlatmıştır.

İslam Konferansı kapsamındaki girişimle-
rimize ilaveten, Komşu Ülkeler Platformu 
fikrinin hayata geçirilmesinde en aktif 
politikayı biz ortaya koyduk. Öncülük et-
tiğimiz Komşu Ülkeler Platformu kap-
samında bugüne kadar tam 11 toplantı 
gerçekleştirdik. BM Güvenlik Konseyi’nin 
bölgede barış adına attığı adımları des-
tekliyor, her türlü sağduyulu girişime en 
aktif şekilde katılıyor, zaman zaman yeni 
öneri ve açılımlarla da bu çalışmalara kat-
kıda bulunuyoruz. Gerek Irak’ta istikrarın 
tesisi, gerek Filistin-İsrail konusu, gerekse 
Lübnan’da barışçı çözümün hayata geçme-
si için Türkiye olarak en başından beri açık 
ve net bir strateji izledik, uyarılarımızı 
doğru zamanda ortaya koyduk. 

Her zaman ifade ediyoruz, Irak bize ırak 
değildir. Irak’ta yaşanan her olayın bizim 
topraklarımızda bir karşılığı, her sesin bir 
aks-i sedası vardır. Aslında bölgedeki bütün 
halkların, bütün toplumların kader birli-
ği içinde olduğunu, aynı denize aktığını 
bilmek, anlamak durumundayız. Bugün 
Irak’ta yaşanan iç çatışmalar hepimizi 
derinden üzüyor. Tarih boyunca birlikte 
yaşamış topluluklar bugün birbirine karşı 
düşmanlık duyguları besliyor.

Irak’taki bu fay kırıklarının bütün Orta-
doğu coğrafyasında çatlaklar oluşturma 
ihtimalini görmek, aklın ve sağduyunun 
gereğini yapmak durumundayız. Irak’taki 
bütün unsurlar, özellikle dini önderler, özü 
vahdet olan bir dinin mensupları olarak 
barış için daha fazla çaba göstermeli, barış 
ihtiyacının altını daha kuvvetle çizmelidir-
ler. Şiiler ve sünniler kardeştir, asırlar bo-
yunca kardeşçe yaşamışlardır. Mezhebi ve 
etnik kavgalarda bölge insanlarının hiçbir 
menfaati yoktur, bunların akl-ı selimle, sağ-
duyuyla acilen sona erdirilmesi lazımdır. 

Bu ihtiyaç aslında Lübnan’daki olaylar için 
de, bütün bölge meseleleri içinde geçerlidir. 
Güce dayalı çözüm arayışlarının barışı tesis 
etmesi mümkün değildir, çözümü insani ze-
minde aramak gerekir. Biz diyoruz ki, silah-
ların konuştuğu yerde insanlar susar. Oysa 
insanların konuşarak çözemediği hiç bir 
sorunu silahlar ilanihaye halledemez, halle-
dememiştir. Bugün bu zemini zayıflatanlar 
ve işlerini güç kullanarak, şiddet kullana-
rak, masum kalabalıkların canına, malına 
kastederek halletmeye çalışanlar var. Atılan 
her bomba düşmanlıkları daha da körüklü-
yor, daha fazla şiddete davetiye çıkarıyor. 
Aşırılık, sadece karşı uçtaki aşırılıkları 
güçlendirir. Bunlardan birini cesaretlen-
diren, öfke ve şiddet kısır döngüsünü, kan 
davası dediğimiz bu şeytani çarkı harekete 
geçirmiş olur. Bunda hiçbir ülkenin, hiçbir 
yönetimin, hiçbir halkın menfaati yoktur.

Değerli arkadaşlarım...

Bakınız Irak’ta günde ortalama 50-60 
insan çeşitli şiddet olaylarında can veri-
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yor. Şimdi soruyorum; bunun vebalini 
kim üstlenebilir, bu akan kanın hesabını 
kim, sanıl verebilir? Daha da önemlisi, bu 
vahşetin üzerinde nasıl bir gelecek inşa 
edilebilir? Herkes bir an önce aklını başı-
na almalıdır. Irak’ta hata yapanı ne tarih 
unutacaktır, ne insanlık affedecektir. Eğer 
Irak’ı üçe bölmek isteyenler, bunun hesa-
bını yapanlar varsa bilmelidirler ki, bu, 
mevcut çatışmaları tırmandıracak, iç sa-
vaşı tetikleyecek daha büyük bir felaketin 
başlangıcından başka birşey olmayacaktır. 
Şiddetle oyun olmaz. Şiddeti siyasi bir araç 
olarak kullananlar unutmamalıdır ki, şid-
det eken, sadece şiddet biçer. Irak, toprak 
bütünlüğünü, siyasi birliğini koruduğu 
sürece orada daha iyi bir gelecek umudun-
dan söz edebiliriz. 

Aynı şey, Lübnan için de geçerlidir. Lüb-
nan’daki gelişmeleri de kaygıyla takip edi-
yoruz. Lübnan’da birlik ve beraberliğin za-
manıdır, bütün ülkeler Türkiye gibi yapıcı 
katkılarla Lübnan’ın yanında olmalıdır. 
En son Sanayi ve Ticaret Bakanı’nın öldü-
rülmesiyle kötü niyet taşıyanların eline 
bir fırsat daha geçmiştir. Bu vesileyle bir 
kez daha uyarmak istiyorum; Lübnan’da-
ki siyasi oyuncular, içeriden ve dışarıdan 
etkide bulunan aktörler, bu tuzaklara da 
düşmemelidir. Türkiye olarak Sinyora hü-
kümetini desteklemeye devam ediyoruz. 
Hizbullah’ın da, siyasi istikrarı bozacak 
tavırlardan uzak kalmasında Lübnan halkı 
için, Lübnan’ın birlik ve beraberliği için 
büyük faydalar görüyoruz.

Filistin’de de iç bütünlüğü sağlamak son 
derece önemli. Bu itibarla, gerek Filistin 

Hükümeti’nin son ateşkes kararını, gerek-
se yeni hükümet kurma çalışmalarında 
siyasi tarafların gösterdiği yapıcı yakla-
şımı olumlu buluyor, destekliyoruz. Biz 
inanıyoruz ki, Ortadoğu’daki gerilimlerin 
temelinde büyük ölçüde Filistin-İsrail 
ihtilafı yer almaktadır. Yol haritası teme-
linde iki devletli, adil ve kalıcı bir barışın 
sağlanması için bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da her türlü katkıyı vermeye 
devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım...

Bizim hükümet olarak Türkiye’nin iç ve 
dış meseleleriyle ilgili bütünlüklü bir 
siyasi perspektifimiz var. Hükümet oldu-
ğumuz günden bu yana Başbakan olarak 
ben Ortadoğu ülkelerine 26 ziyarette bu-
lundum. Dışişleri Bakanımız sayısız top-
lantıya katıldı, ülkemizde birçok toplantı 
düzenlendi. 20 yıldır, 30 yıldır hiç kapısını 
çalmadığımız komşularımızla yeniden gi-
dip gelmeye başladık. Lübnan bunlardan 
biri. Suriye bunlardan biri.

Bildiğiniz gibi, daha bu ay içinde, 16 
Kasım’da Irak Başbakanı Nuri el Maliki 
Türkiye’ye geldi. Konuşmamın başında 
da belirttiğim gibi geçen hafta sonu biz, 
Ürdün’e bir ziyarette bulunduk. Biraz 
sonra NATO toplantısı için Letonya’nın 
başkenti Riga’ya gidiyoruz. Orada da, böl-
gemizdeki bu son gelişmeleri, Irak’taki 
durum başta olmak üzere, Filistin-İsrail 
meselesini ve Lübnan’da yaşanan kaygı 
verici hadiseleri, başta Sayın Bush olmak 
üzere muhataplarımızla görüşme imkanı 
bulacağız. Türkiye’nin meselelere bakışını, 



226

Recep Tayyip ERDOĞAN

hassasiyetlerini ve önerilerini muhatapla-
rımıza anlatacağız. 

Hafta sonunda da bu kez İran’a gidiyoruz. 
Bu ziyaretimizde bölgesel sorunları İran 
yetkilileriyle en üst düzeyde kapsamlı is-
tişarelerle ele alacağız. Daha sonra da en 
kısa sürede Suriye ve Lübnan’a gideceğiz. 
Bu görüşmelerimiz, Türkiye’nin bölge 
barışı için yürüttüğü çabaların, aktif dip-
lomasi anlayışımızın bir devamı olacaktır. 
Bildiğiniz gibi bugün Papa 16. Benedikt 
Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ül-
kemize geliyor. Birazdan Riga’ya hareket 
etmek üzere geçeceğimiz Esenboğa ha-
vaalanında kendileriyle görüşme imkanı 
bulacağım. Kuşkusuz millet olarak, ülke 
olarak kendilerine Türkiye’ye yaraşır bir 
ev sahipliği ve konukseverlik göstereceğiz. 

Önem verdiğimiz bu ziyaretin Medeniyet-
ler İttifakı çabalarımıza, dolayısıyla küre-
sel barış arayışlarımıza katkı sağlamasını 
diliyoruz. Zira biz siyasetçiler başta olmak 
üzere kanaat önderleri ve dini liderlerin 
her sözü, her mesajı barışın, adaletin, 
hoşgörünün yaygınlaşması için çok büyük 
önem taşıyor. Bu vesileyle toplantımızın 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri bir kez daha 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım... Haftalık grup 
toplantımızın başında sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Yoğun geçen 
bir haftanın ardından gündemimizdeki 
önemli konularda sizleri bilgilendirmek, 
Türkiye’nin meselelerini konuşmak, 
Türkiye’de yaşanan değişimin heyecanını 
paylaşmak üzere yine bir aradayız.

Bildiğiniz üzere Türkiye’de geçen dört yıl 
içinde siyasetten ekonomiye, kamu yapı-
lanmasından yerel yönetimlere, sağlıktan 
eğitime, sanayiden tarıma, ulaşımdan alt-
yapıya kadar her alanda son derece çarpıcı 
başarılar yakalanmıştır. Bana göre bu başa-
rıların en başına Türkiye’nin demokratik 
ilerlemesini, demokratik gelişmesini koy-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 5 Aralık 2006 
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mak gerekir. Bu aynı zamanda Türkiye’nin 
yaşadığı değişimin de can damarıdır.

Bu yolda tarihi başarılara imza attığımız 
için özellikle mutluyum; çünkü Türkiye’yi 
mazeretli, özürlü, eksik, aksak bir demok-
rasi anlayışına mahkum ederek gelişme 
yolunda alabileceğimiz bir mesafe yoktur. 
İşin üzüntü verici tarafı, varlığını demok-
rasiye borçlu olan siyaset erbabının için-
den de bunu henüz idrak edemeyenlerin 
çıkabiliyor olmasıdır. Anlamayanlar için 
bir kere daha tekrar etmekte yarar görü-
yorum: Türk siyasetinde, Cumhuriyet de-
ğerlerimizin, milli-manevi değerlerimizin 
gölgesine sığınarak, hiç bir iş yapmadan 
geçinme devri artık bitmiştir. Milleti sev-
mek, ülkeyi sevmek, Cumhuriyete sahip 
çıkmak, ona hizmet etmekle olur. Biz, yap-
tıklarımızla ve yapmakta olduklarımızla 
milletimize de, cumhuriyetimize de, de-
mokrasimize de hizmet ediyoruz.

Onun için görüyoruz ki AK Parti hüküme-
ti, icraatlarıyla, bedavacılığa alışanların, is-
tismarcıların, sadece ezberini değil, yıllar 
yılı geçindikleri ‘saadet zinciri’ düzenini 
de bozmuştur. Artık milletimizin ortak 
paydası olan hiç bir değerin gölgesine sak-
lanarak bedava siyaset yapmak mümkün 
değildir. Siyasi yarışın, demokratik reka-
betin çıtasını 4 yıllık icraatlarımızla yük-
selttik. Türkiye’nin değişmez istikameti 
demokrasi yoludur. Dere, yatağında akar.

Kimse boşuna zihinleri bulandırmaya 
çalışmasın, boş vehimlerle uğraşmasın. 
Türkiye geleceğini demokrasiye endeksle-
miştir, buna uyum sağlayamayanlar kendi 

vehimleriyle baş başa kalacaklardır. Açık 
söylüyorum, bu ülkede demokrasiyi, millet 
iradesini içine sindiremeyenler, ‘saadet zin-
cirleri’ bozulanlardır. Unutmayalım ki, bu 
ülkenin geçmişinde demokrasi tarihimiz 
açısından hiç de gurur duymayacağımız 
dönemler vardır. O günleri geçmişte bırak-
mak, ama o talihsiz dönemlerin Türkiye’ye 
neler kaybettirdiğini de iyi hatırlamak zo-
rundayız. Hepimize düşen sorumluluklar 
var. Cumhuriyetimiz, nasıl demokrasimizle 
taçlandıysa, demokrasimiz de bugün erişti-
ği olgunlukla Cumhuriyetimizi yükseltmiş-
tir, daha da yükseltecektir.

Değerli arkadaşlar...

Biliyorsunuz, Avrupa Birliği sürecinde 
kritik bir dönemece gelmiş bulunuyoruz. 
Önümüzdeki 10 gün, büyük önem taşıyor. 
Biz diyoruz ki, Türkiye’nin AB’ne üyeliği, 
küresel bir vizyonun parçasıdır; 21. yüzyı-
lın en büyük medeniyet projesidir. Onun 
için de, konjonktürel hesaplara, gündelik 
iç siyasete kurban edilemeyecek kadar 
önemli bir meseledir. Başından beri hep 
söyledik; bu kritik aşamada bir kez daha 
hatırlatmakta yarar görüyorum; AB, Türki-
ye için ne kadar gerekliyse, Türkiye de AB 
için o kadar gereklidir.

Bugünlerde memnuniyetle görüyoruz 
ki, Avrupa kamuoyundan da sağduyu 
sesleri yükselmeye başlıyor. Avrupa ve 
Amerika’nın önde gelen yayın organla-
rında önemli şahsiyetlerin kaleme aldığı 
yazılar yayınlanıyor. Buralarda çıkan ma-
kaleler, Türkiye’ye yapılan haksızlıkları 
büyük bir vizyon eksikliği olarak değerlen-
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diriyor. Kendi kamuoylarına seslenerek, 
‘Türkiye’nin neden AB içinde yer alması 
gerektiğini anlatıyor. Bizimle birlikte 
bazı Avrupalı liderlerin de başından beri 
savunduğu görüşlerdir, bunlar. Bu ma-
kalelerde de tespit edildiği gibi, Türkiye, 
sadece Avrupalı değildir; aynı zamanda 
Avrupa’nın ‘sağlıklı adamıdır’. Varlığıyla, 
AB’ne güç katacak bir ülkedir.

Avrupalı Türkiye’nin yoluna engeller çıkar-
mak, masadan uzaklaştırmaya kalkışmak 
vahim bir hata olacaktır. Bakınız, daha dün 
görüştüğümüz Norveç Parlamento Başkanı 
Sayın Jagland, Ankara’ya gelişinden he-
men önce yayınladığı makalede, ‘Türkiye 
Avrupa içinde yer almalı’ diyor; buna karşı 
çıkanların da çoğunlukla ortaçağ bakışı-
na sahip olduğunu söylüyor. Yine bugün 
görüşeceğimiz İsveç Dışişleri Bakanı Karl 
Bildt, Herald Tribune gazetesinde yayın-
ladığı makalede, AB’nin kapılarını ardına 
kadar açmaya davet ediyor. Türkiye dahil, 
Batı Balkanlar’ın Avrupa’ya entegrasyonu 
için çaba göstermenin, AB için ahlaki bir 
yükümlülük olduğunu vurguluyor. Daha da 
önemlisi, Kıbrıs’ta çözümsüzlükten kimin 
sorumlu olduğunu hatırlatıyor.

Benzer yorumları, The Guardian’da, 
Le Monde’da, News Week’te, New York 
Times’ta da okuyoruz. Onlar da, Türkiye’ye 
zorluk çıkarmanın vahim bir hata olacağı 
konusunda uyarılar yapıyor; bazı lider-
leri küçük düşünmekle, vizyonsuzlukla 
suçluyor. Onlar da, Kıbrıs meselesinde 
Türkiye’ye haksızlık yapıldığını söylüyor; 
Türkiye yerine asıl, çözümsüzlüğün so-
rumlusu olan Rumlara dönüp baskı uygu-

lanması gerektiğini hatırlatıyor. Bunlar, 
yabana atılamayacak yorumlar.

AB içindeki bazı dostlarımızın da mesele-
ye yüzeysel bakmadıklarını, derinlikli bir 
vizyona sahip olduklarını biliyoruz. Bu-
gün, bu sağduyulu seslere her zamankin-
den daha fazla ihtiyacımız var. Avrupa Bir-
liği, küresel vizyonunu kaybetmemelidir. 
Türkiye’nin AB’ye üyeliği sadece iki taraf 
için değil aynı zamanda, küresel barış ve 
refah için de yüzyılın fırsatıdır. Biz de, di-
ğer sağduyulu sesler gibi diyoruz ki, gelin 
bu fırsatı kaçırmayalım. Bu tarihi fırsatın, 
Rum kesimi tarafından ucuz oyunlarla re-
hin alınmasına izin vermeyelim.

Avrupa Birliği, Türkiye’nin üyeliği konu-
sunda ciddiyetini ortaya koymalı, verdiği 
sözlerin arkasında durmalıdır. Biz üzeri-
mize düşenleri yaptık. Kıbrıs meselesinde 
çözümsüzlüğün sorumlusu Rum tarafıdır. 
Söylenecek bir söz varsa, onun da muha-
tabı, süreci tıkayan Rum tarafı olmalıdır. 
Kapsamlı çözümün zemini de AB değil, 
BM’dir. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Az 
önce değindiğim yorumlarda da bu gerçe-
ğin hem de cesaretle ifade edildiğini görü-
yoruz. Artık herkes gerçeği görmelidir. Biz, 
Türkiye olarak, yapıcı olmaya gayret edi-
yoruz. Geçtiğimiz Cuma günü Ankara’ya 
gelen AB Dönem Başkanı Finlandiya 
Başbakanı ile de bu istikamette birlikte 
çalışmaya devam ediyoruz. Umuyorum ki, 
sonunda aklıselim galip gelecektir.

Değerli milletvekilleri…
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Biliyorsunuz, hafta sonunda, Cumhur-
başkanı Birinci Yardımcısı Sayın Pervez 
Davudi’nin davetlisi olarak İran’a resmi bir 
ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretimizde, 
İranlı muhataplarımızla hem ikili ilişkile-
rimiz, hem de bölgesel meseleleri ele aldık, 
son derece yararlı görüş alış verişlerinde 
bulunduk. Sayın Davudi’nin yanı sıra dini 
lider Sayın Hamaney, Cumhurbaşkanı Sa-
yın Ahmedinecad, Devlet Uzlaştırma Kon-
seyi Başkanı Sayın Rafsancani ve Dışişleri 
Bakanı Sayın Muttaki ile ayrı ayrı görüşme 
imkânı bulduk.

Ortadoğu, son yüzyıl boyunca ne yazık 
ki, istikrara kavuşamamıştır. Bununla 
birlikte, bölgemiz, son dönemdeki kadar 
çeşitli ve karmaşık sorunu da bir arada 
yaşamamış, böylesine derin bir kargaşaya 
sürüklenmemişti. Bugünkü karşı karşıya 
bulunduğumuz sorunlar, birbiriyle bağ-
lantılı ve çok boyutlu sorunlardır. Onun 
için, bütün bölge ülkeleri birlikte çaba 
göstermediği sürece bu sorunları aşmak 
mümkün görünmemektedir. Biz, bölge-
de, barış, refah ve istikrarı teşvik etmeye 
çalışıyoruz. Komşumuz Irak, bugün bir 
iç savaşın eşiğinde bulunuyor. Adeta bir 
mezhep çatışmasına doğru sürükleniyor. 
Aynı şekilde Lübnan, Iraklaştırılmak is-
teniyor. Orada da bir iç çatışma ortamına 
doğru gidildiğini görüyoruz.

Bize göre, bu gelişmeler, sadece Irak ve 
Lübnan’ın değil, bütün bölgenin istikra-
rını hedef alıyor. Bütün bu gelişmeleri, 
Filistin-İsrail ihtilafından ayrı ele almak 
da mümkün görünmüyor. Bu tehlikeli 
tırmanış kontrol altına alınamadığı tak-

dirde de yaygınlaşan istikrarsızlığın, her-
kesten önce komşu bölge ülkelerini de-
rinden etkileyeceği ortadadır. Bu şartlar 
altında, İranlı muhataplarımızla, bölge-
de önemli bir etkinliği bulunan iki ülke 
olarak, birlikte neler yapabileceğimizi 
konuştuk. Barış ve istikrarı korumanın 
imkanları üzerinde durduk. Memnuni-
yetle gördük ki, İranlı muhataplarımız 
da bizim gibi, Irak ve Lübnan’ın toprak 
bütünlüğünün, siyasi birliğinin korun-
masından yana. Önümüzdeki dönemde 
birlikte atabileceğimiz adımları belirle-
mek için bir çalışma başlatmayı kararlaş-
tırdık. İran’ın nükleer enerji programıyla 
ilgili gerilimin de diplomatik müzakere-
lerle aşılması için görüş-alışverişinde bu-
lunduk. Türkiye olarak, bu doğrultuda 
kolaylaştırıcı çabalarımızı önümüzdeki 
günlerde de sürdüreceğiz.

Az önce de söylediğim gibi, Ortadoğu’da-
ki gerilimlerin önlenebilmesi için bütün 
bölgesel ve küresel aktörlerin katkısına 
ve işbirliğine ihtiyacımız var. Bunun için 
İran’la olduğu gibi diğer komşu ülkelerle 
de yakın diyalog içinde olmaya gayret gös-
teriyoruz. Bu amaçla yarın da, komşumuz 
Suriye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğiz. 
Bölgemizdeki son gelişmeleri Suriye Dev-
let Başkanı Sayın Beşşar Esad’la ele alaca-
ğımız bu ziyaretin de, başta milletimiz ol-
mak üzere bütün bölge halklarının huzur 
ve refahına hizmet edeceğine inanıyorum.

Değerli arkadaşlar…

Göreve geldiğimiz tarihten bu yana, gerek 
küresel barışın, gerek bölgesel istikrarın 
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güçlendirilmesi ve korunması için gerçek-
leştirdiğimiz diplomatik, siyasi ilişkilerin 
ticari ilişkilerimize de çok olumlu yansıma-
ları olduğunu görüyoruz. İran’la aramızdaki 
ticaret hacmimizin nasıl geliştiğine değin-
meden önce küresel ölçekteki ihracat ra-
kamlarımızı hatırlatmak istiyorum. İktidarı 
devraldığımız 2002 yılı sonunda 36,1 milyar 
dolar olan ihracatımızı, 2005 yılı sonunda 
yüzde 100’ün üzerinde bir artış kaydederek, 
73,5 milyar dolara çıkardık. İhracatçı Birliği 
rakamlarına göre, 2006 yılının ilk 11 aylık 
döneminde ihracatımız 2005 yılının aynı dö-
nemine göre yüzde 16,5 seviyesinde artarak 
77 milyar dolar olmuştur. 

Burada bir güzel haberi, bir tarihi reko-
ru daha sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Yalnızca Kasım ayında ihracatımız 8.6 
milyar dolara ulaşarak, bakın bunun altını 
yeniden çiziyorum, tüm zamanların aylık 
ihracat rekoru kırılmıştır. Geriye dönük 
12 aylık ihracatımız ise 84.4 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiş, böylece bu yılın sonu 
itibariyle 84 milyar doların üzerinde bir 
ihracat gerçekleşeceği kesinleşmiştir. 

Değerli arkadaşlar…

Bu vesileyle, Komşu ve Çevre Ülkelere 
yönelik ihracatımızın da 2002 yılından 
bu yana ulaştığı seviyeye göz attığımızda, 
AK Parti iktidarında komşularımızla olan 
ilişkilerimizin ne kadar sağlam temeller 
üzerinde yol aldığı açıkça görülmektedir. 
2002 yılında sadece 9 milyar dolar olan 
komşu ve çevre ülkelerle olan ihracatımız, 
iktidarımızın ilk dört yılında yaklaşık üç 
katına çıkarak, 24 milyar dolara ulaşmış-

tır. Bölge ile toplam dış ticaretimiz ise, aynı 
dönemde 22 milyar dolar iken, bugün iti-
bariyle 60 milyar dolara ulaşmıştır. TÜİK 
rakamlarına göre, 2006 yılının ilk 10 aylık 
döneminde Komşu ve Çevre Ülkelere ihra-
catımız 22.8 milyar dolar olarak kaydedil-
miş, böylece bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 16 arttığı görülmüştür. 

Dış ticaretteki bu gelişmeler, AK Parti ile 
birlikte Türkiye’nin, Soğuk Savaş alış-
kanlıklarını terk etmesinin, kabuklarını 
kırarak, duvarları yıkarak komşularıyla 
sıcak ve dostane ilişkiler kurmasının ilk ve 
somut meyveleri olmuştur. İzlediğimiz bu 
politikanın bir gereği olarak, 1639 yılında 
imzalanan Kasr-ı Şirin antlaşmasından 
bu yana en istikrarlı sınırımız olan İran’la 
ticaret ilişkilerimizin geliştirilmesine de 
özel önem atfediyoruz. 

Bu önem, yine ticari ilişkilerimizin her ge-
çen yıl daha da gelişmesinden anlaşılmak-
tadır. Bakınız, 2002 yılında 1.25 milyar 
dolar olan İran’la dış ticaretimizi, 2005 yı-
lında yüzde 250 oranında artırma başarı-
sını göstererek, 4.4 milyar dolara çıkardık. 
Aynı dönemde İran’a yönelik ihracatımız 
ise 333 milyon dolardan yüzde 174’lük 
bir artış sağlayarak 2005 yılı sonunda 
913 milyon dolara yükselmiştir. Biz bunu 
yeterli görmüyoruz elbette. Bu sebeple, şu 
anda 5 milyar doların üzerine çıkmış bu-
lunan dış ticaretimiz için bu ziyaretimizde 
10 milyar dolar hedefi koyduk. 

Türkiye, küresel barışa, bölgesel istikrara 
yatırım yaptıkça, kendi iç çekişmelerini, 
suni çatışmaları bir kenara bıraktıkça, gö-
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receksiniz ki, ekonomide, dış ticarette be-
lirlediği hedefleri yakalayacak, hatta kısa 
zamanda bu hedeflerin üzerine çıkacaktır.

Değerli arkadaşlar…

Ekonomide sevindirici haberler almaya 
devam ediyoruz. Biraz önce de belirttiğim 
gibi ihracatta Kasım ayında yeni bir rekor 
kırdık ve inşallah 2006 sonunda 84 milyar 
dolar seviyesini aşmış olacağız.

Yine dün itibariyle Kasım ayı enflasyon 
rakamları açıklandı. Kasım ayında Tü-
ketici fiyat endeksi yüzde 1.29 oranında 
arttı, üretici fiyat endeksi de yüzde 0.29 
oranında geriledi. Böylece yıllık enflas-
yonda Kasım ayı itibariyle yüzde 9.86’ya 
gerilemiş oldu. Aralık ayında da inşallah 
beklentilerimiz doğrultusunda bir TÜFE 
gerçekleşmesi olursa, enflasyonu bu yıl da 
tek haneli oranlarda korumuş olacağız.

2007 yılı, biliyorsunuz, Türkiye’de her 
kesimi doğrudan ilgilendiren, devrim 
niteliğindeki reformlarımızın tek tek uy-
gulamaya başlanacağı bir yıl olacak. Bu 
reformlarımızdan bir tanesi de vergi iade-
lerine ilişkin yaptığımız düzenleme. Emek-
lilerimiz için tam anlamıyla bir eziyet hali-
ne gelen zarf doldurma, kuyrukta bekleme 
çilesine 2007’de artık son veriyoruz. Buna 
karşılık emekli aylıklarına, yüzde 5’lik oto-
matik bir artış sağlıyoruz. 

Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Eski 
sistemde emeklilerimizin aldığı toplam 
vergi iadesi oranı, yüzde 4’ü geçmiyordu. 
Biz, bir yandan aylıklara yüzde 5’lik bir 

artış getiriyor, diğer yandan da fiş yazma, 
hesaplama, kuyrukta bekleme, zarfı tes-
lim etme, iadeyi alma gibi zahmetleri de 
ortadan kaldırıyoruz. Yine ücretlilerimiz 
için de, asgari ücretin yarısından başla-
mak üzere vergi dışı bırakılmasına ilişkin 
uygulamayı da 2007 yılında başlatıyoruz. 
Ücretlilerimiz de aynı şekilde fiş eziyetin-
den kurtulmuş olacaklar. 

Şimdi bakınız, bir noktaya dikkatinizi çek-
mek istiyorum. Birileri, hükümetimizin 
yaptığı her reforma, elde ettiği her başarıya, 
her sevindirici gelişmeye gölge düşürme 
çabasına giriyor. Biz, emeklilerimiz için, 
çalışanlarımız için bir eziyet haline gelen 
vergi iade sistemini yeniden düzenliyoruz, 
birileri çıkıp, bunun kayıt dışını artıraca-
ğını iddia ediyor. Oysa işin aslına birazcık 
vakıf olsalar, bu uygulamanın, tam tersine 
kayıtdışıyla mücadele anlamına geleceğini 
görecekler. Biliyorsunuz, kayıtdışılık konu-
sunda almamız gereken çok mesafe var. 

2007 bütçesi konuşulurken bu hususun 
daha çok konuşulmasını, özellikle kamuo-
yumuzun bu konuya daha çok eğilmesini 
istiyorum. 4 yıldır gerek vergi sistemimiz-
de, gerek sosyal güvenlik sistemimizde, 
gerekse diğer alanlarda gerçekleştirdiği-
miz reformlar, kayıtdışı ekonominin kayıt 
altına alınması yolunda devasa adımlar 
oldu. Her zaman söylüyoruz. Kayıtdışı 
ekonomiyle mücadele, hepimizin milli bir 
meselesi olmalıdır. Kayıtdışılık, her şey-
den önce kayıt içindeki vatandaşlarımızın 
haklarının gasp edilmesidir.
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İnanıyorum ki, bu son düzenlememizle 
birlikte, vatandaşlarımız zoraki değil, gö-
nüllü olarak fiş almaya ve vermeye daha 
fazla hassasiyet göstereceklerdir. Biz de bu 
hassasiyetin artırılması için uyarılarımıza 
devam edeceğiz. Bürokrasiyi azalttıkça, 
çalışanlarımızın, emeklilerimizin üzerin-
deki gereksiz yükleri kaldırdıkça, refahı 
kademe kademe artırdıkça, kazançlarımız-
dan vergi verme, harcamalarımızı kayda 
geçirme konusunda duyarlılığımız da o 
derecede artacaktır.

Biz, vatandaşımıza güveniyoruz, onun 
için de önünü açmaya da devam edeceğiz. 
İnsanımızı güçlendireceğiz ki, Türkiye 
güçlensin. İnsanımızı rahatlatacağız ki, 
Türkiye rahatlasın. Bu hissiyatla sözlerime 
son verirken, sizleri bir kez daha sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar… AK Parti grubumuzu 
en kalbi duygularla selamlayarak sözleri-
me başlıyorum. Toplantımızın ülkemize 
hayırlı ve yol gösterici olmasını diliyorum.

Dün AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nin be-
nimsediği kararı biliyorsunuz. Bu kararla 
ilgili değerlendirmelerimi burada sizlerle 

paylaşmak istiyorum. Her şeyden evvel 
şunu belirtmekte yarar görüyorum. Yaşa-
nan tıkanıklığın önünü açmak maksadıyla 
bir süredir gündemde olan çabalarımıza 
rağmen bugün üzülerek ifade etmek duru-
mundayım ki, Türkiye-AB ilişkileri ciddi 
bir sınavdan geçmektedir.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 12 Aralık 2006 
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Biz, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 
bütün siyasi ve ekonomik reformları, 
kendi milletimizin iyiliği için, insanımı-
zı, mevcut olan en yüksek standartlara 
ulaştırmak amacıyla yaptık. Önümüzdeki 
dönemde de bu istikamette yapmamız 
gerekenleri gayet iyi biliyoruz. Reform 
sürecimiz aynı kararlılıkla sürecektir. An-
cak açık söylüyorum, ek protokol mese-
lesinde Türkiye’ye haksızlık yapılmıştır. 
Unutmayalım ki, bugün AB’li dostları-
mızın da henüz yerine getirmediklerini 
kabul ettikleri bir sözleri vardır. Annan 
Planının Rumlar tarafından reddedilmesi 
üzerine, AB Konseyi 26 Nisan 2004 tari-
hinde aldığı kararla KKTC’ye uygulanan 
izolasyonları kaldırmayı taahhüt etmiştir. 
Dolayısıyla Türkiye, ek protokol taah-
hüdünü üstlenirken, Kıbrıs Türklerine 
uygulanan izolasyonlara da son verileceği 
düşüncesiyle hareket etmiştir. 

Hatırlarsanız, Ek Protokolü imzalarken 
bu imzanın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-
ni tanıma anlamına gelmediğine dair bir 
deklarasyon da yapmıştık. AB de, bu dek-
larasyonumuza karşı yaptığı açıklamayla, 
Türkiye’nin Ek Protokolü tüm üyelere 
tam olarak uygulaması gerektiğini, Türki-
ye yükümlülüklerini yerine getirmediği 
takdirde ilgili fasıllarda müzakerelerin 
açılmayacağını bildirmiştir. Bildiğiniz 
gibi AB Komisyonu 29 Kasım tarihinde 
Türkiye’nin Ek Protokolün uygulanma-
sından doğan yükümlülüklerini yerine 
getirmediği sonucuna varmış ve bu çerçe-
vede müzakere sürecimiz ile ilgili bir dizi 
kısıtlayıcı öneride bulunmuştu.

Hükümetimiz başından beri, Türkiye’nin 
AB Konseyi’nin taahhütleri çerçevesinde 
KKTC’ne yönelik izolasyonlar kaldırılma-
dan tek başına adım atmayacağını, ülkemi-
zin gümrük birliği çerçevesinde liman ve 
havaalanlarını Rum gemi ve uçaklarına aç-
masının ancak bu koşul gerçekleştiği tak-
dirde mümkün olabileceğini ifade etmiş 
ve bu kararlılığını sonuna kadar sürdür-
müştür. Mevcut tıkanıklığın aşılabilmesi 
amacıyla Finlandiya Dönem Başkanlığı 
Sonbaharda bir girişim başlatmıştı. Bu 
çerçevede Kıbrıs Türklerinin izolasyonuna 
son verecek doğrudan ticaret tüzüğünün 
AB tarafından onaylanması ve Magosa Li-
manının ticarete açılması ile bu bağlamda 
Türkiye’nin deniz ve havalimanlarını Rum 
gemi ve uçaklarına açması konularında bir 
uzlaşma aranmıştı.

Bizim bu temaslardaki yaklaşımımız 
esas itibariyle 24 Ocak tarihli eylem pla-
nımızda da yer aldığı şekliyle deniz ve 
havaalanları üzerindeki tüm izolasyon ve 
kısıtlamaların eş zamanlı olarak kaldırıl-
ması anlayışına oturtulmuştur. Ancak Fin-
landiya Dönem Başkanlığının bu girişimi 
Rumların Maraş gibi kapsamlı çözümün 
parçası olan bir hususu Ek Protokol’ün uy-
gulanmasıyla irtibatlandırması üzerine so-
nuçsuz kalmıştı. Son olarak, sizlerin de bil-
diği gibi Finlandiya Başbakanının 1 Aralık 
2006 tarihinde ülkemize yaptığı ziyarette 
yeni bir inisiyatifin başlatılması husu-
sunda mutabık kalmıştık. Bu doğrultuda 
Türkiye olarak görüş ve düşüncelerimizi 
Fin Dönem Başkanlığına aktardık; Finliler 
de bunu olgunlaştırarak AB ülkelerine 
şifahen sundular. Ancak, bu inisiyatifler 
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kapsamında ne Finlandiya’ya ne de tarafı-
mızdan ilgili diğer taraflara hiçbir şekilde 
yazılı önerilerde bulunulmamıştır.

Önerilerimiz Hükümetimizin bugüne ka-
dar kararlılıkla sürdürdüğü tutumun bir 
ürünüdür ve benimsediğimiz temel devlet 
politikasıyla da uyum içinde olmuştur. 
Yaklaşımımızı, Kısıtlamaların karşılıklı 
olarak kaldırılması amacıyla AB’nin siya-
si mutabakatının ortaya çıkması üzerine 
inşa ettik. Bu gerçekleştiği takdirde öneri-
lerin esasını teşkil eden adımların karşılık-
lı olarak atılması için teknik görüşmelere 
geçilmesini hedeflemiştik. Hiçbir zaman 
tek taraflı adım atılması gündemimizde 
olmamıştır. Hükümetimiz başından beri 
Türk Milletinin hür iradesiyle çıktığı bu 
yolculukta karşılaştığımız güçlükleri milli 
menfaatlerimizi koruyarak aşmaya yöne-
lik bir yaklaşım benimsemiştir.

Ne yazık ki, bugün gelinen noktada, bütün 
iyi niyetimize rağmen AB Konseyinin aldı-
ğı kararla Türkiye’ye haksızlık yapılmıştır. 
Bu karar Türkiye-AB ilişkilerinin ulaştığı 
boyutla bağdaşmamaktadır. Ayrıca, AB ile 
ortaklaşa belirlediğimiz hedefle de çeliş-
mektedir. AB’nin dünyada olup biten ge-
lişmelere daha geniş bir açıdan bakma ar-
zusunu gerçekten hissetmesi Türkiye’nin 
gerek küresel planda gerek AB dış politika-
sının yürütülmesinde sağlayacağı faydala-
rı daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır.

Bugün böyle bir vizyonun gelişmediğini 
üzülerek görüyoruz. Türkiye böyle bir viz-
yonun ortaya çıkması halinde AB’ye katkı 
sağlama arzusunu taşımaktadır. Hatta 

böyle bir durumda AB ile ilişkilerin daha 
sağlam bir zeminde yürütüleceğine inan-
maktadır. Böyle bir vizyonun yokluğunda 
ise Kıbrıs gibi konuların bahane edilip 
ilişkilerimize zarar verdiği görülmektedir. 
Kıbrıs sorununun kapsamlı çözüm yeri 
hiçbir zaman AB olmayacaktır. Biz BM 
zemininde adil ve kalıcı çözümden yana 
olduk. Bu yöndeki çabalarımızı sürdür-
mekte kararlıyız. İki liderin bir araya gele-
rek kapsamlı bir çözüm sürecini başlatma-
larını istiyoruz. 

Ancak, açıkça bir kez daha gördük ki, Rum 
ve Yunan tarafı çözümsüzlükten çıkar 
sağlamaktadır. Kıbrıs Türk tarafıyla siyasi 
eşitlik temelinde çözüme gitmek isteme-
mektedirler. Bu gerçeği AB üyesi ülkelerin 
görmesini bekliyoruz. Rum tarafını bir 
an önce çözüme sevk etmek gerektiğini 
umarım nihayet AB’deki dostlarımız da 
anlayacaktır. Türkiye, AB ile ilişkilerinin 
açıklık, dürüstlük ve hakkaniyet üzerine 
oturtulmasını bekliyor.

Değerli arkadaşlar…

Kıbrıs meselesini adil, kalıcı ve kapsamlı 
bir çözüme kavuşturmak için ülkemiz, 
uzun yıllardır diplomasi zemininde müca-
dele veriyor. Bu mücadele içinde son dört 
yılın ayrı bir yeri vardır, bunu da her akıl 
ve insaf sahibi kabul edecektir. Kıbrıs’ta 
taviz verdiğimizi iddia edenler, AK Parti 
iktidarı boyunca Türkiye’nin ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kazanımları-
nı görmek istemeyenlerdir. İbn-i Sina’nın 
dediği gibi “hiç kimse görmek istemeyen 
kadar kör değildir.” 
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Özellikle bu son süreçte, ana muhalefet 
partisi lideri Sayın Baykal’ın yaptığı talih-
siz açıklamaları hiçbir izan ve insaf ölçü-
süyle, hiçbir sorumlu siyaset anlayışıyla 
izah etmek mümkün değildir. Siyasi terbi-
yem, kendilerine ‘adam ol, adam’ diyerek, 
aynı üslupla cevap vermeye müsaade et-
mez. Devlet adabım da, milli meselelerimi-
zi, siyasi çıkarlarım öyle gerektiriyor diye, 
dünyanın gözleri önünde uluorta polemik 
konusu yapmaya imkan vermez. Sadece 
şu kadarını söylemekle yetiniyorum; Eğer 
Sayın Baykal, bizim Kıbrıs davasında tak-
sit taksit ne yaptığımızı görmek istiyorsa, 
dönsün de, son 4 yılda KKTC, nereden ne-
reye geldi, ona bir baksın. O zaman bizim 
Kıbrıs davasını adım adım nereden alıp 
nereye getirdiğimizi itiraf etmekten kork-
sa da belki anlayacaktır. 

Sayın Baykal, kaba muhalefet mantığıyla 
akıl, kararlılık ve fikri takip gerektiren 
bu ince diplomasiyi anlayamaz. Hiçbir 
fikir geliştirmeden, hiçbir öneride bu-
lunmadan, AK Parti’yi zayıf düşürmek 
adına Türkiye’yi zayıf düşürmek, siyaset 
üretmek yerine spekülasyon üretmek en 
hafif ifadeyle “siyasi fırsatçılık”tır. Kimin 
haddine, Kıbrıs davasını gölgelemek? 
Kimin haddine, ucuz hesaplarla Türkiye 
Cumhuriyeti devletini küçük düşürmek? 
Kimin haddine, her metrekaresinde Türk 
milletinin evlatlarının aziz kanı bulunan 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini bir poli-
tik çıkar konusu yapmak? Bizim, sırtımız-
daki devlet sorumluluğuyla diplomatik 
çabalarımız zarar görmesin diye konuşma-
dığımıza bakıp Sayın Baykal, meydanı boş 
zannetmesin. 

Değerli arkadaşlarım...

Bakınız geçen dört yıl içinde KKTC yöneti-
miyle birlikte uyum içinde yürüttüğümüz 
aktif diplomasinin eseri olarak Kıbrıs 
hangi kazanımları elde etmiştir, kısaca 
sıralamak, sizler aracılığıyla milletimizin 
dikkatine sunmak istiyorum. Göreve gel-
diğimiz günlerden itibaren Kıbrıs meselesi 
daima gündemimizin en önemli konuları 
arasında yer aldı. Bu meseleyi bütün bo-
yutlarıyla ele alarak kısa ve uzun vadeli 
stratejiler geliştirdik; adada iki kesimlilik 
ve siyasi eşitlik temelinde kapsamlı, kalıcı 
ve adil bir çözümün sağlanması için önem-
li adımlar attık. Bu adımlar sayesindedir ki 
bugün KKTC, uluslar arası zeminde dört 
yıl öncesiyle kıyaslanamayacak bir ağırlığa 
ve güce kavuşmuştur.

Bu gerçeği KKTC yönetimi de her vesileyle 
teyit etmektedir. Bu gerçeği göremeyenler, 
Türkiye’yi her meselede olduğu gibi böyle 
çok önemli bir dış meselede de çözüm-
süzlükten çözüm bekleme ataletine sevk 
edenler, kendi sırça köşklerinde dünya 
gerçekleriyle yüzleşmekten uzak yaşamayı 
tercih edenlerdir. Onların dünyaya kör ve 
sağır kalmak gibi bir lüksleri olabilir, ama 
bizim yok, ülkemizin yok, milletimizin 
yok, KKTC halkının hiç yok.

Geçmişle bugünün farkını ortaya koymak 
için, sadece KKTC liderlerinin bugün 
çeşitli dünya ülkelerinde hangi seviyede 
muhatap alındıklarına bakmak yeterli ola-
caktır. Bakınız Sayın Talat, KKTC Başbaka-
nı olarak ABD, İngiltere, Fransa, Almanya 
ve Rusya Dışişleri Bakanlarıyla üst düzey 
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görüşmeler yapmıştır. Yine KKTC Başba-
kanı olarak Avrupa Parlamentosu’na hitap 
etmiştir. Dış politika gerçeklerinden az çok 
haberi olan herkes, bu dönemde KKTC’nin 
dünyanın önemli ülkelerinde siyasi muha-
tap bulma ve muhatap kabul edilme nok-
tasında ne kadar önemli kazanımlar elde 
ettiğini rahatlıkla görecektir.

Nereden bakarsanız bakın, ortada çok 
önemli bir diplomatik başarı var. Soruyo-
rum şimdi; bütün bunlar, 4 yıl önce neden 
olamıyordu?

Değerli arkadaşlar...

Y i n e  2 0 0 4  yı l ı n ı n  Ha z i ra n  ayı n d a 
İstanbul’da toplanan İKÖ Dışişleri Bakan-
ları Konferansı da KKTC için tarihi bir dö-
nüm noktası olmuş, KKTC’nin İKÖ nezdin-
de bu tarihten itibaren Annan Planı’nda 
yer aldığı şekliyle “Kıbrıs Türk Devleti” adı 
altında temsil edilmesi kararlaştırılmıştır. 
Aynı tarihten itibaren İKÖ üye ülkelerinin 
Kıbrıs Türklerine uygulanan ambargola-
rın kaldırılması için uluslar arası zemin-
de çalışmalar yürütmesi, somut adımlar 
atması da karara bağlanmıştır. Gelişmeler 
bununla da sınırlı kalmamış, İKÖ heyeti 
KKTC’ni ziyaret ederek, görüşmelerde bu-
lunmuştur.

Yine aynı dönemde ABD, Azerbaycan, 
Kırgızistan, Tacikistan ve Oman’dan he-
yetler KKTC’ne doğrudan ziyaretlerde 
bulunmuşlardır. Sayın Talat, bu kez KKTC 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla, bu yılın Ekim 
ayında Pakistan Devlet Başkanı Pervez 
Müşerref ’in resmi davetlisi olarak bu 

ülkeye bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Hali-
hazırda KKTC’nin Türkiye dışında, ABD, 
İngiltere, Belçika, Pakistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Azerbaycan olmak üzere 
toplam 6 ülkede temsilciliği vardır. 

Bu sayıyı arttırmak ve başka ülkelerde 
de temsilciliklerin açılması için KKTC 
ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Bütün bu adımlar hem Türkiye’nin, 
hem KKTC’nin önünü açacak adımlar-
dır. KKTC’nin diplomatik setleri aşarak 
uluslar arası dünyada temsil kabiliyetini 
kazanmaya başladığının açık göstergeleri-
dir. Bunlar KKTC’nin dün sahip olmadığı, 
bugün kullanmaya başladığı önemli im-
kanlardır ve Kıbrıs konusunda izlediğimiz 
akılcı, gerçekçi, vakur politikaların bir 
sonucudur.

Bu önemli meselede, böyle milli bir davada 
bu kadar güzel gelişmeler oluyor, bunun 
sevincini yaşamak, bu sürece fikirle, öne-
riyle, yeni açılımlarla katkıda bulunmak 
varken, atılan bu adımlara gölge düşürme-
ye çalışanlar bu ülkeye iyilik etmiyor. Bu 
konuları istismar etmek, KKTC’nin gelece-
ğini ilgilendiren böyle önemli bir konuda 
asılsız tartışmalar açmak, aklıselimi bir 
tarafa bırakarak küçük politik hesaplara 
girmek son derece yanlıştır.

Bakınız, değerli arkadaşlarım…

Muhalefet, içeride bu kısır çekişmelerle 
uğraşırken daha geçtiğimiz hafta Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi, çok önemli bir 
karara imza attı. Hükümete kara çalmakla 
çok meşgul oldukları için bunu da göreme-
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diler. Belki hala farkında değiller. Şimdi 
gelinen noktaya özellikle dikkatlerinizi 
çekiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi üçgenindeki 
hukuk sürecinin en önemli adımlarından 
biri geçen hafta 7 Aralık 2006 tarihinde 
atıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 
geçen hafta bir Rum vatandaşının başvu-
rusuna ilişkin verdiği kararda, Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’nin kurmuş olduğu 
Taşınmaz Mal Komisyonu’nun AİHM’nin 
beklentilerini karşıladığını ifade etti. 

Bu karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
için tarihi bir karar niteliğindedir. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin kurmuş olduğu Ta-
şınmaz Mal Komisyonu’nu ve bu komisyo-
nun verdiği kararları etkin bir “iç hukuk” 
yolu olarak tanımıştır. Zira, Avrupa İnsan 
hakları Mahkemesi, kendisine bireysel 
olarak başvuruda bulunan her Rum vatan-
daşına, bundan böyle Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ndeki iç hukuk yollarını tü-
kettikten sonra kendisine gelebileceklerini 
söylemektedir. AİHM’nin “iç hukuku” refe-
rans gösteren bu kararı, Kıbrıs davasında 
elde edilmiş büyük bir hukuk başarısıdır; 
çok önemli bir kazanımdır. Hayırlı olsun, 
diyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Kıbrıs politikamızın önceliklerinden biri 
de KKTC’nin kalkınmasını ilerlemesini 
temin etmektir, bunun için Kıbrıslı soydaş-
larımızın daima yanında olduk, olmaya 
da devam edeceğiz. Diplomatik gelişmeler 

neyi gösterirse göstersin, KKTC’nin ken-
di ayakları üzerinde durabilmesi hayati 
derecede önemlidir, bu gerçeği asla gör-
mezden gelemeyiz. Bu gerçekten hareketle 
hükümet olarak ilk günden bu yana Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik ve 
sosyal gelişmesine özel bir önem atfettik. 
Bunun neticesinde KKTC ekonomisinde 
son dört yılda yüzde 50 oranını aşan bir 
büyüme istikrarı yakalanmıştır. Bu yıl bu 
oranın yüzde 60’a ulaşacağını umut ediyo-
ruz. Dört yıllık bu büyüme istikrarı 4.500 
dolar olan kişi başına milli gelir 10.000 
doları aşmıştır. 

Biliyorsunuz turizm Kıbrıs’ın can dama-
rı... Bu alanda da geçen dört yıl içinde çok 
önemli atılımlar gerçekleşmiştir. 28 yılda 
toplam 6.000 yatak kapasitesine ulaşılabil-
mişken, son üç yıl içinde bu rakama 2,700 
ilave yatak kapasitesi eklenmiştir. Buna 
ilave olarak da, yeni otel inşaatlarıyla 16 
binden fazla yatak kapasitesi de yakın 
gelecekte hizmete girecektir. Turizm gibi 
yüksek öğretim alanında da son yıllarda 
büyük bir gelişme çizgisi yakalanmıştır. 
Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin-
deki üniversitelerde 40 binin üzerinde 
öğrenci öğrenim görmektedir. Bu rakam 
1999 yılında bunun yarısı kadardı. İn-
şallah Kıbrıs’taki öğrenci sayısı daha da 
artacaktır, orta vadede 60.000 öğrenciye 
ulaşılması hedeflenmektedir. 

Değerli milletvekilleri...

Siyasi ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra, 
altyapı çalışmalarının elektrik, su, yol, 
iletişim, sağlık, orta öğretim alanındaki 
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yatırımlara büyük önem verilmektedir. 
Ercan havaalanının uluslararası uçuşlara 
uygun hale getirilmesi için, terminal bina-
sı dahil alan yeniden düzenlenmiştir. Bu 
amaçla toplam 35 milyon dolar harcan-
mıştır. Türkiye, 1974-1996 yılları arasında 
geçen 23 senelik sürede KKTC’ne yılda 
ortalama 80 milyon ABD doları yardım 
yapmış, 1997-2002 yılları arasında 6 yıl-
da yıllık ortalama 210 milyon ABD doları 
yardım gerçekleştirilmiştir. Son dört yılda 
ise yıllık yardım ortalaması 360 milyon 
ABD dolara ulaşmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin son dönemdeki ekono-
mik gelişmesinde, son dört yılda gerçekleş-
tirdiğimiz işte bu yüksek yardım oranları 
en önemli paya sahiptir.

Kıbrıs davamız uzun soluklu bir mücade-
ledir. Bu mücadelede Hükümetimiz bugü-
ne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıb-
rıs Türk Halkının yanında olmaya devam 
edecektir. Bütün ekonomik ve diplomatik 
desteklerimize rağmen hala KKTC’nin 
yaşatılıp yaşatılmayacağına dair kuşkular 
izhar edilmesi, bizden arşivlerde kafi mik-
tarda örneğini bulabileceğiniz halde sözlü 
teyid istenmesi iyi niyetten uzak bir büh-
tandır. Bizim hükümetimizle birlikte Kıb-
rıs sorunu, hamaset çizgisinden gerçekçi 
diplomasi çizgisine çekilmiştir. Biz başın-
dan beri, “ver kurtul” veya “çözümsüzlük 
çözümdür” diyenlere karşı ‘kazan-kazan’ 
ve “çöz ve yaşat” anlayışıyla hareket ettik. 

Bundan sonra da Türkiye; Kıbrıs mesele-
sinde temel hassasiyetleri koruyarak ve 
tavizsiz bir şekilde mücadelesini sürdüre-
cektir. Verdiğimiz mücadele sayesindedir 

ki, çözümsüzlüğü çözüm olarak gören 
anlayıştan çözüm için bir adım önde olan 
anlayışa geçilmiş; geçimsiz, uzlaşmaz, 
çözümden kaçan taraf imajı Rumların üze-
rine yapışmıştır. Kıbrıs meselesi onlarca 
yıldır BM’nin meselesidir ve yine bu ze-
minde çözüm aranacaktır. Bugüne kadar 
olduğu bugünden sonra da hükümetimiz, 
KKTC’ni daha iyi bir geleceğe taşımak için 
her türlü desteği vermeye devam edecek-
tir, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi modern bir devletin, çağdaş 
bir ülkenin en önemli kriterlerinden biri 
vatandaşların bilgiye erişiminin kolay ol-
masıdır. Bunun için “e devlet” projemizi, 
devlette tam otomasyona geçişi, dolayısıy-
la bilgiye kolay erişimi Cumhuriyetimizin 
çağdaşlaşma hedefleri bakımından olmaz-
sa olmaz bir şart olarak görüyoruz. Bu 
inançla, hükümet programımızda ve Acil 
Eylem Planımızda çağdaş Türkiye için ön 
gördüğümüz bir ideali daha hayata geçiri-
yoruz. Artık nüfus tespiti için bütün mille-
timizi “ev hapsine” mahkum eden çağdışı 
uygulamaya son veriyoruz. 

Vatandaşının adresini, şehirlerinin nüfu-
sunu modern araçlarla tespit edemeyen bir 
devlet çağdaş, modern bir devlet olamaz. 
Nerede ne kadar insanımızın yaşadığı an-
cak 10 yılda bir yapılan nüfus sayımlarıyla 
tespit ediliyordu. Bu da; yerel yönetimlere 
merkezden yapılacak yardımlardan bütün 
vatandaşlık haklarının kullanımına kadar 
sayısız alanda tartışmaları beraberinde 
getiriyordu. Yeni kurulan sistemle ihtiyaç 
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duyan herkes artık, bir tek düğmeye basa-
rak son nüfus bilgilerine kavuşacaktır. 

Kaldı ki, yalnızca nüfusun tespitini değil, 
bütün vatandaşlık bilgilerini tam oto-
masyonla anında ulaşılabilir bir sisteme 
kavuşturuyoruz. Sistemin adı: Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. Bu sistem sa-
yesinde her vesileyle, vatandaştan istenen 
“ikametgâh ilmühaberi” de tarihe karışı-
yor. Devrim niteliğindeki bu sistemin ku-
rulmasına ve yapısal dönüşüme öncülük 
eden TUİK yönetimine özellikle teşekkür 
ediyorum. Yıllardır modern bir devlete 
yakışmayan ilkel uygulamalarla herkesin 
haklı olarak eleştirdiği gibi sokağa çıkmayı 
yasaklayarak nüfusu sayan, mükerrerlik-
lere, usulsüzlüklere yol açan yöntemleri 
ortadan kaldırıyoruz.

Aynı zamanda bu sistem, vatandaşları-
mızın bürokratik işlemlerini daha kolay 
yürütmelerine, kamu kurumlarının daha 
etkin ve verimli çalışmasına, özel sektörün 
de adrese yönelik işlerinde işlem maliyet-
lerini azaltmasına hizmet edecektir. Dev-
letin, vatandaşlarıyla ilgili güncel temel 
bilgilere sahip olması, her türlü hizmetin 
planlanması ve yürütülmesini kolaylaştı-
racak, hizmet kalitesini artıracaktır. 

Yeni sistemin hayatımızda neleri kolaylaş-
tıracağına birkaç örnek vermek istiyorum. 
Bakınız: Sağlık Bakanlığı tarafından her 
yıl hane hane dolaşarak gerçekleştirilen 
hangi evde, aşı veya diğer sağlık hizmet-
lerine ihtiyaç duyan kaç tane çocuk oldu-
ğunu tespit etme çalışmalarına gerek kal-
mayacaktır. Hangi mahallenin gelecekte 

ne kadar okul ihtiyacı olacağı, o mahallede 
yaşayan çocuk profiline bakılarak önceden 
planlaması yapılabilecektir. Hangi mahal-
lede hangi yaş grubunda ne kadar insan 
yaşadığı anlık olarak bilinebilecek ve ona 
göre politika geliştirip idari karar alınabi-
lecektir.

Seçmen listeleri oluşturmak için ayrı bir 
çabaya gerek kalmayacak ve her an güncel-
lenen bu veritabanından istenildiği anda 
bu listeler elde edilebilecektir. Devletimi-
zin verdiği genel hizmetlerin yanı sıra bazı 
kurumlar tarafından özel hizmet götürü-
len, engelli, yoksul, tek başına yaşayanlar; 
emekli veya yaşlılar gibi sosyal kesimlerin 
ikamet adresleri mükerrerlik olmaksızın 
kolayca ulaşılabilir hale gelecek, hizmetler 
çok daha etkin biçimde planlanıp gerçek-
leştirilebilecektir.

Değerli arkadaşlar…

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yeni sistemi 
kurup İçişleri Bakanlığına devredecek. İlk 
aşamada, belediye ve il özel idareleri tüm 
adresleri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
geliştirdiği Ulusal Adres Veri tabanına 
aktaracaklar. İkinci aşamada nüfus tespiti 
işlemleri başlayacak. Aksaray, Çankırı, Ka-
rabük, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde 
ve Sinop illerinde numaralama işlemleri 
tümüyle bitirilmiş ve bu illerimizde nüfus 
tespit çalışmalarına fiilen başlanmıştır. 
Ocak ayından itibaren tüm illerimizde nü-
fus tespit işlemleri başlamış olacak, nüfus 
tespit çalışmaları en geç 2007 Haziran ayı 
sonuna kadar tamamlanacaktır. 
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Sistem kurulduğunda ikamet adresine 
yönelik her türlü kamu hizmeti ile adli ve 
idari işlemlerde bu adres esas alınacaktır. 
Bu yeni sistemde, yanlış veya hatalı be-
yanın tespiti çok kolay biçimde yapılabi-
lecektir. Bir kişinin şimdi veya sonradan 
beyan edilen adreste ikamet etmediğinin 
ortaya çıkması halinde, bu beyan formun-
da imzası bulunan kişiye idari ve adli 
sorumluluk yüklenmektedir. Herhangi bir 
adli veya idari ihtilaf durumunda, diğer 
kayıtlar değil bu formla derlenen bilgiler 
geçerli kabul edilecektir. 

Değerli arkadaşlar…

Böylece kamu sistemimizde çok önemli bir 
reforma daha imza atmış oluyoruz. Ancak 
bu noktada bir konuya açıklık getirmekte 
yarar görüyorum. Ne yazık ki, Türkiye’de-
ki yapısal değişimi, vatandaşın hayatını 
kolaylaştıran olumlu gelişmeleri gölgele-
mek için zaman zaman asılsız haberlerle 
kamuoyumuz yanlış bilgilendiriliyor. Bu 
asılsız haberlerden biri de kısa adı MER-
NİS olan Merkezi Nüfus İşletim Sistemi ile 
ilgili üç gündür basında yer alan haberler-
dir. Bu haberler art niyetli, tümüyle asılsız 
ve mesnetsizdir. Mernis veritabanının 
çökmesi hiçbir şekilde söz konusu olma-
dığı gibi kayıtların %25’inden fazlasının 
hatalı olduğu iddiaları tamamen hayal 
ürünüdür.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının 
verildiği 28 Ekim 2000 tarihinden bu güne 
kadar yaklaşık 65 milyon kişinin nüfus 
cüzdanının yenisiyle değiştirilmesi sağ-
lanmıştır. Bu rakam nüfusun yaklaşık % 

90’nının nüfus cüzdanının değiştiğini gös-
termektedir. Ayrıca kamu kurum ve kuru-
luşları ile bankaların tutmuş oldukları kişi 
bilgilerine ilişkin yaklaşık 220 milyon veri 
MERNİS veri tabanından güncellenerek 
kontrolleri yapılmıştır. Halen KPS (Kimlik 
Paylaşımı Sistemi) kullanılarak ilgili ku-
rumların verileri doğrulanmaktadır. 

Bakanlığımızın kesin bilgilerine göre, 
merkez ve taşra arasında zaman zaman ile-
tişim hatlarında meydana gelen kesintiler 
nedeniyle iddia edildiği gibi hiçbir şekilde 
veri kaybı olması söz konusu olmamıştır. 
Kesintiler sırasında merkeze iletilemeyen 
datalar bağlantı tekrar açıldığında oto-
matik olarak merkeze yansıtılmaktadır. 
Teknolojik gelişme doğrultusunda Mernis 
yazılımının Web tabanlı merkezi yapıya 
dönüşmesi bakanlığımızın ve kurumları-
mızın gündeminde olan bir husustur.

Konuyla ilgili “ihalenin kamuoyundan 
gizlendiği” iddiası Mernis projesiyle ilgili 
haberlerin maksadını da deşifre eden tü-
müyle gerçek dışı bir iddiadır. MERNİS 
Veri tabanında yer alan bilgiler Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının paylaşımına 
elektronik ortamda açılmış olup bugün 
itibarı ile 53 Kurum ve Kuruluş tarafından 
kullanılmaktadır. Bu bilgiyle konuşmama 
son veriyor, sizleri bir kere daha sevgiyle 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım... Konuşmamın 
başında sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Öncelikle, bu akşam burada, 
Mevlana’nın şehrinde aranızda olmaktan 
büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek 
istiyorum.

Türkiye’nin aydınlık geleceğine doğru 
beraber yürüyor, bu yolculuğun heyeca-
nını birlikte hissediyoruz. Siyasetinden 
demokrasisine, ekonomisinden adaletine, 
milletimize yakışır bir ülke olma yolunda 
hızla ilerliyoruz. Bunu sadece ekonomik 
göstergelere dayanarak söylemiyorum. 
Bu dinamizmi ülkemizin şehirlerinde, 
caddelerinde, sokaklarında gözlediğim 
için, umudun pırıltısını insanımızın göz-
lerinde yeniden görmeye başladığım için 
söylüyorum.

Bu ülke artık değişim iradesinden, kalkın-
ma azminden asla vazgeçmeyecektir. Kon-
ya’mızın şu son dönemde aldığı mesafelere 
bakınız. Yeni bir dünya kenti, Anadolu’nun 
ortasında yeni bir ticaret merkezi doğuyor. 

Bakınız bugün Karaman’da TOKİ tara-
fından, sosyal donatılarıyla birlikte inşa 
edilen 735 konutun anahtarlarını hak 
sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Kara-
manlı kardeşlerimize sosyal ve ekonomik 
açıdan çok önemli katkılar sağlayacak, 
Karaman’ın kentsel standartlarını yüksel-
tecek fabrika ve işletmeleri, duble yolları, 
eğitim kurumlarını, hastane ve altyapı yatı-
rımlarını hizmete açtık. Yarın da Konya’da 
111 fabrikanın, Kızılay Hastanesi’nin, 
hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla 
inşa edilen 13 okulun, Konya Büyükşehir 
Belediyemizin yaptığı yolun ve kavşakla-
rın, onun ardından da Dedeman Oteli’nin 
açılışlarını yapacağız.

Her zaman söyledim, yine söylüyorum... 
İyi yönetildiği takdirde, Türkiye’nin sahip 
olduğu potansiyelin yurt sathında büyük 
bir dinamizm ortaya çıkardığını, son 4 yıl-
da hepimiz yaşayarak gördük. Cumhuriyet 
tarihinde bir ilke imza atarak partimizin 
iktidarının beşinci yılına girerken, mille-
timizle muhabbetimizin her geçen gün 

AK Parti Teşkilatı ile Akşam 
Yemeği

Konya | 17 Aralık 2006 
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daha da artmasının sırrı buradadır. Çünkü 
biz, ülke menfaatlerini, milletimizin ta-
lep ve beklentilerini, Türkiye’yi geleceğe 
taşıyacak değişimi siyasetin temel önce-
liği haline getirdik. AK Parti siyasetini, 
Türkiye’nin siyaseti haline getirdik. İşte bu 
yüzden milletimiz bize güveniyor ve gele-
ceğe umutla bakıyor.

Bunda her AK Partilinin payı vardır. Bunun 
için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum

Değerli arkadaşlarım...

Son dört yıl Türkiye için bir tazelenme 
mevsimi olmuştur. Ülkemizde her alanda 
bir bahar iklimi yaşanmıştır. Yakalanan 
birlik ve beraberlik ruhu, güven ve istikrar 
ortamı sayesinde daha güzel bir gelecek 
inşa etmek üzere milletçe dev adımlar at-
maya başladık. Bütün kesimlerimiz bu kal-
kınma mücadelesine omuz vermiş, insanı-
mız bu yolda yüreğini, bilgisini, emeğini 
ortaya koymuştur. Bundan kazançlı çıkan 
da yine milletimiz olmuştur.

Şu bir gerçek ki, ekonomimiz sadece içeri-
de yakaladığı gelişme dinamizmiyle değil, 
dünya ekonomisiyle bütünleşme anlamın-
da da çok önemli mesafeler almaktadır. 
2002 yılında 36 milyar dolar olan ihraca-
tımız, iki kattan fazla artış göstererek 80 
milyar doları aşmıştır. Uluslararası piyasa-
larda dalgalanmalara ve petrol fiyatlarının 
yüksekliğine rağmen enflasyon 30 yıl ara-
dan sonra tek haneli rakamlara inmiştir. 
Bunun doğal sonucu, mali kesimdeki fon-
ların giderek artan bir şekilde özel sektörü 
finanse edecek duruma gelmesidir. 

İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde, 
ekonomimizin bu kazanımlarını hem özel 
sektörümüz, hem de sokaktaki insanımız 
çok daha fazla hissedecektir. Zira artık, te-
mel sağlama alınmıştır. İnşallah bu sağlam 
temeller üzerine çok güzel, çok bereketli 
binalar inşa edeceğiz. Bu dinamizmi en iyi 
yakalayan illerimizden biri olarak Konya 
da, hiç şüphesiz Türkiye’nin girdiği bu 
yeni atılım döneminin lokomotiflerinden 
biri olacaktır.

Değerli arkadaşlarım...

Biliyorsunuz, milletimizin en büyük me-
ziyetlerinden biri dirayetidir. Zira, bizim 
kültür kodlarımızda Mevlana vardır, Yu-
nus vardır. Kardeşlik vardır, sevgi vardır, 
paylaşma vardır. Bizim kapımız iyi niyetli 
herkese yüzyıllardır açıktır ve açık ka-
lacaktır. Ancak bu millet tarihi boyunca 
varlığına kasteden her türlü tehlikeyle baş 
etmeyi de bilmiştir. Bugün de bu konuda 
en ufak bir zaaf içerisinde değildir, olma-
yacaktır. Hiç kimse milletimizin sabrını 
test etme hakkını, cüretini kendinde gör-
memelidir, göremez. Türkiye’nin gücünü 
toplayıp ayağa kalkma azmi gösterdiği her 
dönemde olduğu gibi şimdi de kötü niyetli 
bazı girişimler ortaya çıkmakta gecikme-
miştir.

Üzülerek söylemeliyim ki, içeride ve dışa-
rıda Türkiye’nin kendine gelmesini, ayağa 
kalkmasını, güçlü bir ülke haline gelmesi-
ni istemeyen bazı odaklar vardır. Bunlar 
bugün de Türkiye’nin önüne engeller çı-
karmak, insanımızın dikkatini dağıtmak, 
ilerleme azmimizi sekteye uğratmak için 
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faaliyet halindeler. Ancak şunu unutuyor-
lar. Bugün geleceğimizi kazanma yolunda 
ortaya koyduğumuz irade, sadece hükü-
metin, sadece siyasetin, sadece devletin 
iradesi değildir. Bu, bütün milletimizin 
ortak iradesidir.

Bizim gelişme azmimizi kırmaya, kon-
santrasyonumuzu bozmaya, vaktimizi ve 
enerjimizi çalmaya çalışanlar bilsinler ki 
hayal kırıklığına uğrayacaklar. Milletimiz 
içeride ve dışarıda yolunu kesmek isteyen-
lerin, hızını kesmek isteyenlerin kimler ol-
duğunun bilinci içerisindedir. Maalesef bu 
ülkeye hizmet etmesi gereken siyasetçiler 
arasında da hâlâ Türkiye’yi beyhude tartış-
malarla oyalama gayretinde olanlar vardır. 
Bu ülkeyi demokrasi yolundaki, adalet 
ve kalkınma yolundaki hedef lerinden 
saptırma gayreti içinde olanlara karşı her 
zaman uyanık olmalıyız, uyanık olacağız. 
Bu oyunlara alet olmayacağız, bu tuzaklara 
asla düşmeyeceğiz. Tansiyonumuzun yük-
selmesine, kontrolümüzün kaybolmasına 
izin vermeyeceğiz.

Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde ülkemi-
zin huzuruna, istikrarına kastedenlere bu-
radan sesleniyorum... Sakın memleketin 
huzur ve istikrarına zarar gelmesin diye 
gösterdiğimiz sabrı zaaf telakki etmeyesi-
niz. Her şey milletin gözü önünde cereyan 
etmektedir. Bu millet kimin iyi niyetli, 
kimin kötü niyetli olduğunu ayırt edecek 
dikkat ve basirete sahiptir. 

Değerli arkadaşlarım...

Milletimiz 3 Kasım 2002’de kararını ver-
miştir. Kısır siyasi çekişmelerin, krizlerin, 
siyaset üzerine düşürülmek istenen göl-
gelerin artık toplumsal hayatımızda yeri 
yoktur ve olmayacaktır. Bu karar, görüyo-
ruz ki bugün daha da pekişmiştir. Benim 
AK Partili her arkadaşımdan ricam, Türk 
siyasetinin istikametini, itibarını korumak 
için bugüne kadar gösterdikleri vakarı, 
ciddiyeti ve gayretleri aynı şekilde sürdür-
meleridir. Biz başkaları gibi değiliz; mille-
timizin yegane gelecek umudunu taşıma 
yükünün bizim omuzlarımızda olduğunu 
unutamayız. Dört sene içinde insanlarımı-
zın gözlerine aydınlık, kalplerine umut ve 
heyecan geri dönmüşse, bundan biz gurur 
ve mutluluk duyarız. Ama biliriz ki, asıl iş 
bundan sonra başlamaktadır. 

Bakınız, artık görev süremizin sonuna yak-
laşıyoruz, yakında yeniden milletimizin 
karşısına çıkacağız. Hiç korkumuz, endi-
şemiz yok; iyi niyetle, samimiyetle çalıştık 
çabaladık, bunun karşılığını da aldığımıza 
inanıyorum. Milletimizin karşısına al-
nımız ak, başımız dik çıkacağız. Onlara 
verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik. 
İstikrar için, demokrasinin, kalkınmanın, 
değişimin devamı için tekrar oylarını iste-
yeceğiz. İnanıyorum ki, milletimiz de biz-
den desteğini esirgemeyecektir, Türkiye 
için en hayırlı netice ortaya çıkacaktır. Mil-
let iradesi bir kere daha adalet ve kalkınma 
yönünde tecelli edecektir.

Bu milleti nasıl bugüne kadar hayal kırık-
lığına uğratmamışsak, inşallah gelecekte 
de uğratmayacağız. Benim bundan hiç 
şüphem yok. Türkiye’nin yolu açık, gele-
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ceği aydınlıktır. AK Parti’nin milletimizin 
teveccühü ve desteğiyle bu ülkeye kazandı-
racağı daha çok şey vardır. Başardık, yine 
başaracağız. Türkiye’yi dünyanın zirvele-
rine taşıyacağız. İnanıyorum ki aynı aşkla, 
aynı şevkle, durmadan, dinlemeden daha 
müreffeh bir Türkiye’ye doğru ilerlemeye 
devam edeceğiz. Birlikte çıktığımız bu yol-
da bütün arkadaşlarıma başarılar diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. 2007 yılının bu 
ilk grup toplantısının ülkemize, milleti-
mize hayırlı olmasını diliyorum. Kurban 
Bayramı süresi içinde trafik kazalarında 
vefat eden CHP Konya Milletvekili Nezir 
Büyükcengiz’e, eski bakanlarımızdan Mus-
tafa Taşar’a ve kaybettiğimiz vatandaşları-

mıza Allah’tan rahmet dileyerek sözlerime 
başlıyorum. 

Değerli arkadaşlar…

2007 yılının milletimiz, ülkemiz için ha-
yırlı ve başarılarla dolu bir yıl olmasını 
bir kez daha Allah’tan temenni ediyorum. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 9 Ocak 2007 
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Geride bıraktığımız 4 yılı nasıl Türkiye’nin 
kazanç yılları haline getirdiysek içinde 
bulunduğumuz yılı da güven ve istikrarlı 
büyüme çizgimizi genişletmek için aza-
mi bir dikkatle değerlendireceğiz. Bütün 
dikkatimizle Türkiye’nin bölgemizdeki 
ağırlığını artırmak, geleceği şekillendiren 
bölgesel ve küresel gelişmeler üzerinde 
milletimizin menfaatleri lehine etkili ol-
mak durumundayız. 

2007 perspektifimiz, bu yılı da geride bı-
raktığımız son 4 yıl gibi içeride ve dışarıda 
Türkiye’nin bir kazanç yılı haline getir-
mektir. Bizim, hükümet olarak irademiz ve 
hazırlıklarımız bu doğrultudadır. Milli çı-
karlarımızı en üst düzeyde temsile devam 
edeceğiz. Ülkemizi zaafa düşürecek, milli 
birlik ve beraberliğimizi tehdit edecek hiç-
bir girişime izin vermeyeceğiz. İzolasyo-
nist, içe kapanmacı bir yaklaşımla gelişme-
leri seyretmek yerine süreçlerin içinde yer 
alarak etkin ve aktif bir dış politika izleme-
ye devam edeceğiz. Açık söylüyorum, için-
den geçtiğimiz dönemin Türkiye’yi icbar 
ettiği siyaset, büyük düşünmektir. İktidar 
olarak, muhalefet olarak her zamankinden 
daha çok özen göstermemiz gereken bir 
süreçten geçiyoruz. Bu noktada siyaseti 
duygular üzerinden değil, hamasetle değil, 
milletimizi millet yapan değerleri aşındı-
rarak değil aksine güçlendirerek yapmak 
zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım…

Bizim, AK Parti iktidarı olarak bütün çaba-
mız, Türkiye’yi kendi bölgesinde belirleyi-
ci bir bölgesel güç ve küresel gelişmelerin 

yönlendirilmesinde etkin bir küresel ak-
tör haline getirmeye yöneliktir. Son dört 
yıl içinde bu doğrultuda ciddi mesafeler 
aldığımızı hepiniz biliyorsunuz. Gelecek 
perspektifimiz ülkemize aldırdığımız me-
safeleri daha ileri noktalara taşımaktır. 
Yeni bir yıla başlarken yanı başımızda 
cereyan eden gelişmeler bugünkü toplan-
tımızda dış politika ağırlıklı bir konuşmayı 
gerektirmiştir. Türkiye bugün, komşu ül-
kelerle barış, dostluk ve kardeşlik esasına 
dayalı bir ilişki içindedir. Bu süreç, sadece 
Türkiye’ye, sadece komşularına değil, tüm 
bölgeye, hatta tüm dünyaya yeni imkanlar 
sunmuştur. Gerek ülkemizin, gerek kom-
şularımızın uluslararası ticaretten aldık-
ları pay, elde ettikleri fırsatlar ortada… Ba-
kın, biz, Avrupa Birliği ile, Asya ile, Afrika 
ile, Amerika ile, dünyanın diğer kıta ve ül-
keleriyle çok yoğun ve atak bir diplomasi 
süreci başlattık. Bu çerçevede yine, hemen 
yanıbaşımızdaki Ortadoğu ülkeleriyle sıkı 
bir temas trafiği içinde olduk. 

Bugün dünya üzerinde, Ortadoğu’yu en 
iyi anlayabilecek, en iyi analiz edebilecek, 
bölgede neler olup bittiğini en iyi kavra-
yabilecek ülke Türkiye’dir. Nitekim bölge-
deki bütün ülkelerle ve bütün unsurlarla 
açık irtibat kanalları bulunduran ve barı-
şın imkanlarını zorlayan en önemli ülke 
de Türkiye’dir. Zira dünyanın hiçbir ülke-
sinin analisti, akademisyeni, politikacısı 
Türkiye kadar bu bölgenin dinamiklerine 
nüfuz edemez. Bu bölgenin tarihinin na-
sıl oluştuğunu, bugünlere nasıl gelindiği-
ni, çatışmaların, ayrışmaların, ittifakların 
nasıl oluştuğunu, çözümlerin ne olaca-
ğını anlamak için gerekli tarihi birikime 
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ülke olarak sahibiz. Bu birikim, sadece 
bölgeye yakınlığımızın getirdiği bir biri-
kim değildir. Bu birikim, bölgeyle tarihi 
ve kültürel birlikteliğimizin tabii sonucu-
dur. Bizim, bölgeye arkamızı dönüp, olan 
biteni görmemek, yangını seyretmek gibi 
bir lüksümüz yok. 

Değerli arkadaşlar…

Bakınız, geçmiş dönemlerde de büyük 
acılar yaşayan dost ve kardeş Lübnan, 
bugünlerde son derece kritik bir süreçten 
geçiyor. Bu kritik süreç, sadece Lübnan’ın 
kendisi için değil, aynı zamanda bölge-
mizin kaderi için de belirleyici bir faktör 
niteliği taşımaktadır. Bunun içindir ki, 
taşıdığımız tarihi ve insani sorumluluk 
bilinci, bu güzel ülkenin kaderi ile ilgi-
lenmeyi bizim için bir zorunluluk haline 
getirmektedir. Bizim Sur kentinde, bizim 
Sayda’da, bizim Beyrut’ta, Trablus’ta ortak 
hatıralarımız var… Orada ecdadımızın, 
şehitlerimizin mezarları var. Bunları gör-
mezden gelemeyiz. 

Geçtiğimiz yıl yaşadığı savaşta büyük 
yaralar alan Lübnan bugün de siyasi bir 
bunalım ile karşı karşıyadır. Lübnan’ı ve 
bölgeyi kutuplaşmaya yöneltme riski taşı-
yan bu gerilim karşısında Türkiye olarak 
sesiz kalamazdık, kalmadık da. Geçtiğimiz 
ay içinde gerçekleştirdiğim Ürdün, İran 
ve Suriye ziyaretleri yanı sıra başta Suudi 
Arabistan kralı Abdullah ve ABD Başkanı 
Bush olmak üzere yürüttüğüm telefon dip-
lomasisinin önemli konularından birini de 
Lübnan oluşturmuştur. Bütün bu ülkeler 
ve Lübnan-içi gruplar tarafından Türkiye, 

bir güven unsuru olarak görülmektedir. 
Geçtiğimiz hafta içinde Lübnan basınında 
Türkiye’nin katkıları ile ilgili olarak yayın-
lanan yazılar da, bu güvenin en canlı gös-
tergeleridir. Bu anlayışla Lübnan’a yaptığı-
mız ziyaret de ilgiyle karşılanmıştır. Başta 
Lübnan Cumhurbaşkanı sayın Emil Lahud, 
Başbakan sayın Sinyora, Meclis Başkanı 
sayın Nebih Berri, Hizbullah Meclis Grup 
Başkanı sayın Muhammed Raad, Lübnan 
İleri Sosyalist Partisi Lideri sayın Velid 
Canbolat ve Gelecek Hareketi Lideri sayın 
Saad Hariri olmak üzere bütün taraflarla 
yoğun görüşmeler yaptık, Türkiye’nin kat-
kı yapabileceği hususlar üzerinde durduk. 
Yine bu ziyaretimizde, Lübnan Başbakanı 
dostum Sinyora’nın tabiriyle “Lübnan’ın 
en değerli misafirleri” olarak orada bulu-
nan askerlerimizle bayramın son gününü 
birlikte geçirdik. 

Şunu gururla söylemek istiyorum ki, 
Türk askeri, bölgedeki farklılığını daha 
ilk günlerde belli etmiş, UNIFIL yetkili-
lerinin yaptığı denetimlerde örnek bölük 
seçilmiştir. Mehmetçiğin başarılarıyla dün 
olduğu gibi bugün de iftihar ediyoruz. Ha-
tırlayacaksınız, savaş sırasında kardeş Lüb-
nan halkının yaralarını sarmak amacıyla 
elimizden geleni yaptık. Savaş sonrasında 
da savaşın izlerini silmek, yaraları sarmak 
amacıyla yardımlarımız devam ediyor. 
Lübnan’a 70 kalıcı prefabrike okul ve 
sağlık merkezi kazandırmak için çalışma-
larımız sürüyor. Şu ana kadar 18 okulu bu 
ülkeye kazandırmış durumdayız. Umuyo-
rum ki tüm bu temaslar ve bundan sonra 
devam edecek girişimlerimiz, Lübnan’da 
istikrarın korunmasına, bölgemizde barı-
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şın muhafazasına önemli katkılar sağlaya-
caktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Yanı başımızda, bizi ve bölgenin gelece-
ğini çok yakından ilgilendiren bir başka 
ülke, biliyorsunuz Irak. 2007 yılı, Irak 
için bir kader yılı olacaktır; Açık ve net 
olarak söylüyorum; Irak, geçmişte kötü 
yönetildiği için bugünlere gelmiştir. Bugü-
nün de dünden daha iyi olduğunu kimse 
iddia edemez. Her gün katliam haberleri 
alıyoruz, her gün sokakların kan gölüne 
döndüğünü görüyoruz… O halde yarın 
nasıl bir Irak görmek istiyoruz? İçerideki 
ve dışarıdaki bütün aktörler bu soruya 
doğru cevap veremezse korkarım ki yarın 
bugünleri de arayabiliriz. Son olarak Sad-
dam Hüseyin’in idam görüntüleri ve davet 
ettiği tepkiler, bu yöndeki kaygılarımızı ne 
yazık ki doğrulamıştır. Gelecek açısından 
bakıldığında bu olayın, Irak’ın istikrarına, 
birlik ve bütünlüğüne katkıda bulunmak 
yerine; hem Irak’ta, hem de Arap dünya-
sında, tehlikeli kutuplaşmaların daha da 
derinleşmesine yol açmasından endişe 
ediyoruz. 

Altını çizerek söylüyorum; Irak’ta etnik ya 
da mezhep grupları arasında bir ‘kan da-
vası’ meydana getirilmemelidir. İçerideki 
ve dışarıdaki herkesi, kin ve nefreti tahrik 
edecek her türlü söz ve davranıştan uzak 
durmaya çağırıyorum. Bu kritik günlerde 
hangi mezhebe ve etnik kimliğe mensup 
olurlarsa olsunlar bütün Iraklı kardeşle-
rimizi sükunete, komşu ülkeleri yapıcı 
katkıya, başta ABD olmak üzere bütün 

küresel aktörleri birlikte çalışmaya davet 
ediyorum. Bu olayın, Arap dünyasındaki 
travmatik izlerini silmek için çok çaba 
göstermek gerekecektir. İçerideki aktörler 
kadar çevre ülkeler de, ABD başta olmak 
üzere küresel aktörler de bu sorumluluk 
içinde hareket etmek zorundadır. 

Değerli arkadaşlarım… 

Buradan bir dost olarak çok açık konuşa-
cağım. Türkiye başta olmak üzere komşu 
ülkeleri hesaba katmayan oldu-bittiler, 
Irak’ı istikrara kavuşturmayacaktır, bunu 
herkesin, bütün tarafların görmesi, bilme-
si, ona göre hareket etmesi lazım. Özellikle 
Irak’taki mezhep grupları ve etnik unsur-
lar bu uyarımızın üzerinde ciddiyetle dü-
şünmelidir. Bana göre bugün önlerindeki 
en önemli soru şudur: Kendi içinde ve 
komşu ülkelerle ihtilaflı bir Irak, huzur ve 
sükun bulabilir mi? Bu soruya doğru ve 
isabetli bir cevap üretmek, Irak’ın geleceği 
bakımından tayin edici bir öneme sahiptir. 
Özellikle Irak’ın bölünmesi ve Kerkük’te 
oldu-bitti peşinde koşanların niyetlerine 
yönelik olarak bu uyarıyı bugünden yap-
mak zorundayım. 

Biliyorsunuz, Irak meselesinin, bizim için 
AB sürecinden daha öncelikli bir hal aldı-
ğını söylemiştik. Burada bir kez daha bu 
hususu vurgulamakta yarar görüyorum. 
Bundan kastımız, Irak’taki gelişmelerin 
çok tehlikeli bir biçimde ivme kazanmış 
olmasına, iç ve dış kamuoyunun dikkatini 
çekmektir. İçinde bulunduğumuz AB sü-
reci, teknik olarak nasıl işlediği belli olan; 
tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri 
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zaten tanımlanmış; kısa ve orta vadeli tak-
vimi çizilmiş bir süreçtir. Buna mukabil, 
Irak’taki gelişmeler, Saddam Hüseyin’in 
idamı ve bilhassa Kerkük’te bir referan-
dum oldu-bittisine tevessül edilmesi, gerek 
Irak’ta, gerekse Irak’a komşu ülkeler başta 
olmak üzere bütün bölgede çok tehlikeli 
gelişmeleri tetikleyebilir. 

Bizim yaptığımız, özellikle medyamızın, 
gündem belirlerken, bu “ehem-mühim” 
ayrımını gözden kaçırmamasına yönelik 
bir uyarıdır. Geçtiğimiz günlerde yayınla-
nan Baker-Hamilton Raporu ve onu takip 
eden Uluslararası Kriz Grubu Raporu 
Türkiye’nin yıllardır sürdüregeldiği haklı 
kaygı ve uyarılarını yansıtır mahiyettedir. 
Bu nedenledir ki önümüzdeki yıl Irak bağ-
lamında bütün bölgesel ve küresel aktörler 
için ciddi bir sınav ve dönüm yılı olacaktır. 
Ortak çabalarımızla Irak’ın istikrar, güven-
lik ve siyasi birliğinin tesis edilmesi, inanı-
yorum ki, bu ülke sınırlarının çok ötesinde 
etki yapacaktır. Aksi halde Irak’ın daha yo-
ğun bir iç savaşa, hatta bölünmeye sahne 
olması, bölgesel ve küresel barış açısından 
tamiri güç sonuçlar doğuracaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Bu vesileyle, bir kez daha Irak politikamı-
zın ve Irak vizyonumuzun ana hatlarını 
sizlerle paylaşmak istiyorum: Türkiye 
olarak biz, Irak’ın siyasi birliğinin ve 
toprak bütünlüğünün korunması, Irak’ta 
güvenliğin ve istikrarın tesisi, Irak’ı oluş-
turan gruplar arasında bozulan dengenin 
yeniden kurulması, Mezhep çatışmasının 
önlenmesi, Sünni ve Şiilerin aynı devlet 

yapısı altında bir arada yaşayabilecekleri 
bir uzlaşıya varmaları, Irak’lı grupların 
“Iraklılık” bilincinin gerektirdiği asgari 
paydalarda buluşabilmeleri, Irak’ın petrol 
kaynaklarının denetimi ve gelirlerinin 
paylaşımında merkezi hükümetin ağırlığı-
nın korunması, Irak’ın tüm sınırlarının ve 
sınır kapılarının merkezi yönetimin kont-
rolünde olması, Irak anayasasının bölücü 
ve zayıflatıcı unsurlardan temizlenmesi, 
Kerkük sorununun Kerkük’ü oluşturan 
gruplar arasında varılacak bir uzlaşıyla 
çözülmesi, Terör örgütünün Irak’taki var-
lığının ve etkinliğinin sona erdirilmesi, bu 
konunun ilişkilerimizde sorun yaratan ko-
numdan çıkartılması, Irak’taki Türkmen 
varlığının korunması ve Türkmenlerin 
anayasal haklarının garantiye alınması, 
Türkiye ile Irak arasında ticari ve ekono-
mik işbirliğinin geliştirilmesi, petrol, do-
ğal gaz ve enerji alanında potansiyellerin 
değerlendirilmesi gibi konularda hassasi-
yetimizi dile getirdik, getirmeye de devam 
ediyoruz. 

Yine bu çerçevede, bu anlayış ve yak-
laşım doğrultusunda, Türkiye savaşın 
öncesinden başlamak üzere tutarlı bir 
Irak politikası yürütmüştür: Bütün bu 
süreç içinde Irak’ı oluşturan Şii ve Sünni 
Araplar, Kürtler, Türkmenler, Asuriler, 
Yezidiler ve diğer gruplarla süreklilik 
arz eden ve hiçbir ayrım gözetmeyen ya-
kın istişarelerde bulunulmuş; bütün bu 
gruplar Irak’ın birlik ve refahı için ortak 
çalışmaya teşvik edilmiştir. Savaş önce-
sinde Türkiye’nin inisiyatifi ile başlatılan 
Komşu Ülkeler Platformu yine bu kritik 
süreç içinde on kez resmi, iki kez gayri 
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resmi olarak toplanmıştır. Önümüzdeki 
süreçte bu istişareler yoğunlaştırılacaktır. 
Irak’ta yapılması gerekenler konusunda 
özellikle ABD ile gerekli telkin ve uyarıları 
da kapsayan açık bir diyalog içinde olduk. 
Bundan sonra da olmaya devam edece-
ğiz. Bir taraftan Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterliği’nin Ofisi ve Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ile yakın 
istişareleri sürdürürken diğer taraftan da 
İKÖ ve Arap Ligi’ni Irak’ın barış ve esenliği 
için daha yoğun çaba göstermeye teşvik 
ediyoruz. Önümüzdeki Cumartesi günü 
Irak Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı sayın 
Tarık El Haşimi ile İstanbul’da biraraya 
gelerek bu konuları ayrıntılı olarak bir kez 
daha görüşme imkanı bulacağız. 

Değerli arkadaşlarım… 

Son olarak, bölgedeki bir başka kanayan 
yara, Filistin’deki gelişmelere de kısaca 
değinmek istiyorum. Yaşadıkları acılar 
karşısında tek yürek olmaları gereken 
Filistin halkı, ne acıdır ki bugün yeniden 
nifak arenası haline getirilmek isteniyor. 
Son günlerde Filistin sokaklarından izledi-
ğimiz manzaralar, Filistin’e, Filistin halkı-
na, Hamas’a ve El Fetih’e asla yakışmayan, 
tarihleriyle, inançlarıyla, kültürleriyle asla 
örtüşmeyen manzaralardır. Bu iç çekiş-
meyi, bu sokak çatışmalarını acıyla, derin 
bir üzüntüyle izliyoruz. Türkiye olarak, 
Filistin’de bu çatışmaların sona ermesi, 
sorunların demokratik yollardan çözül-
mesi için taraflar nezdinde girişimlerimi-
zi sürdürüyoruz. Bu vesileyle, Filistinli 
kardeşlerimize de sesleniyor, bu anlamsız 
kardeş kavgasına son vermeye, güçlü, de-

mokratik, müreffeh bir Filistin için birlik 
olmaya davet ediyorum… Sözlerimin so-
nunda sizlere bir kez daha sevgiler saygılar 
sunuyorum. 
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Değerli arkadaşlar… Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. 

Biliyorsunuz bayram iklimiyle birlikte 
yeni bir yıla girmiş bulunuyoruz. Bunun 
bizim için çok ayrı, çok özel bir anlamı 
daha var. Milletimizin değişim talepleri ve 
gelecek hedefleri doğrultusunda iktidara 
gelen AK Parti hükümeti olarak 2007’de 
beşinci hizmet yılımıza da girmiş bulu-
nuyoruz. Bunun gururunu, mutluluğunu 
yaşıyoruz. 

Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinde ilk defa bir iktidar görev süresinin 
beşinci yılını görüyor; milletten aldığı 
emaneti Allah’ın izniyle son gününe kadar 
hakkıyla taşıyacak bir istikrar zemini ya-
kalıyor. Bu gelişmenin, Türk siyaseti için 
bir milat olmasını, bundan böyle bütün 
hükümetlerin milletten aldıkları vadeyi 
doldurarak, görev sürelerinin sonuna 
kadar iş başında kalmalarını samimiyetle 
temenni ediyorum. Çünkü Türkiye’nin is-
tikrara, özgüvene; oturmuş, planlamasını 
yapmış, hedeflerini sağlıklı tespit etmiş, 
yatırımlarını sonuna kadar takip edebile-
cek hükümetlere, yönetimlere ihtiyacı var. 

Zira hepimiz gayet iyi biliyoruz ki, bu ülke 
ne çektiyse istikrarsızlıklardan, plansızlık-
lardan, belirsizliklerden çekti. 

Bakınız son 60 yılda 45 hükümet gelmiş 
geçmiş, bunların ortalama görev süresi 16 
ay… Türkiye’nin çok partili hayata geçişin-
den bu yana yaşanan tablo budur ve maale-
sef bu, bir istikrarsızlık tablosudur. Bu tablo 
aynı zamanda Türkiye’nin alması gereken 
mesafeleri neden alamadığını, ulaşması 
gereken zirvelere neden ulaşamadığını 
da açıklayan tablodur. Halbuki sağlıklı bir 
siyasi zemin, istikrarın sağlandığı bir de-
mokratik ortam olsaydı son 60 yılda görev 
yapan toplam hükümet sayısı 15 civarında 
olurdu. Ekseriyeti koalisyonlardan oluşan 
bu kısa ömürlü hükümetler elbette bu ülke-
ye, bu millete gerektiği gibi hizmet edemez-
di. Manzara ortadadır; siyasetimiz bir türlü 
istikrar kazanamadığı için, ekonomimiz de 
istikrar kazanamamış, kalkınmamız rayına 
bir türlü oturmamıştır. 

Bu bakımdan AK Parti hükümetinin be-
şinci hizmet yılını idrak ediyor oluşunun 
demokrasimiz açısından, siyasi tarihimiz 
açısından, ülkemizin geleceği açısından 

AK Parti Il Başkanları Toplantısı

Ankara | 10 Ocak 2007 
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değeri büyüktür. Bu ilkin, Türkiye’nin 
uzun yıllar sürecek kalkınma ve istikrar 
döneminin miladı olmasını gönülden arzu 
ediyoruz. Çünkü Türkiye geleceğini ancak 
istikrarla kazanabilecektir. Hangi istikrarla? 
Çağın gerekleri, milletimizin ihtiyaçları ve 
Türkiye’nin gerçekleri doğrultusunda sür-
dürülen değişim istikrarıyla… Milletimizin 
de bu gerçeğin fazlasıyla farkında olduğun-
dan asla şüphe etmiyorum. Bana göre 2007, 
bu gerçeğin bir kere daha inkar edilemez bir 
şekilde ortaya konacağı bir yıl olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım… 

Buraya kadar söylediklerimin işaret ettiği 
gerçek şudur: AK Parti’nin gerek Türk 
siyasi hayatı, gerekse ülkemizin ve mil-
letimizin geleceği için taşıyıcı bir rolü, 
bir öncülük görevi, hayati bir misyonu 
vardır. Milletimizi, aydınlık ve müreffeh 
geleceğine taşıyacak olan değişim ruhunu, 
ülkemizin istikrarını korumak herkesten 
önce bizim görevimizdir. Neden bizim gö-
revimizdir? Çünkü bu değişimi milletimi-
zin iradesi ve beklentileri doğrultusunda 
biz başlattık, bugünlere biz getirdik. Şimdi 
başladığımızı bitirmek, Türkiye’nin son 
dört yıl boyunca her alanda elde ettiği ka-
zanımları kalıcı hale getirmek zorundayız. 
Yeniden aynı sıkıntıları yaşamamak için 
milletimizin büyük desteğiyle, katılımıyla 
sürdürdüğümüz bu değişimi tamamlamak 
zorundayız. Bu, bizim milletimize olan 
borcumuzdur. Bu, bizim sadece bizlere oy 
veren insanlarımıza değil, bu ülkenin ge-
leceğine, yeni nesillerimize de borcumuz-
dur. Biz bunun için siyaset yapıyoruz, bu 
emaneti bunun için taşıyoruz. 

Bu kalkınma sancağını geleceğe taşıyacak 
gücü kendimizde gördüğümüz sürece de 
siyasete devam edeceğiz. Her güne bir 
önceki günden daha ilerde başlayacağız. 
Zira bunun için gereken inancın, azmin, 
heyecanın ve birikimin AK Partinin her bir 
mensubunda fazlasıyla bulunduğuna ina-
nıyorum. Ben diyorum ki, AK Parti, siyase-
te sadece yeni bir soluk, yeni bir perspektif 
getirmekle kalmamış, demokrasimizin 
ihtiyacı olan ilkeli tavrı ortaya koymuş, 
örnek bir duruş sergilemiştir. 

Her zaman söylüyorum; kendi menfaati 
için siyaset yapma niyetinde olanların AK 
Parti çatısı altında yeri yoktur. Onun için 
biz ilk günden beri yolsuzlukla kararlı 
bir şekilde mücadele ediyoruz. Bu konu-
da bize gelen her türlü ihbarı ciddiyetle 
değerlendiriyor, hiç kimseye en ufak bir 
müsamaha göstermiyoruz. Şimdiye ka-
dar olduğu gibi önümüzdeki dönemde 
de yolsuzlukla mücadelemizi tavizsiz bir 
biçimde sürdüreceğimizden hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. Açık, net söylüyorum; 
yolsuzluğa bulaşan kim olursa olsun her 
zaman bizi karşısında bulacaktır. Ben, 
bizimle gönül bağı ve hedef birliği yapan 
bütün arkadaşlarımın da, yanlış yapanlara 
karşı uyanık olmaya ve bu mücadelede 
yerlerini almaya devam edeceğine bütün 
samimiyetimle inanıyorum. Zira ufkunu 
milletin ufkuna, kulağını milletin sesine, 
kalbini milletin hissiyatına bağlamayanla-
rın bizim aramızda yeri yoktur. 

Bu ülke için kalbinde bir gelecek heyecanı 
bulunmayanlarla aynı zemini paylaşma-
mız, ortak bir istikamette yol almamız 
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asla söz konusu olamaz. Bunu neden söy-
lüyorum? Çünkü bu millet bu tecrübeleri 
çok yaşadı, gördü. Şahsi ikballerini, parti 
menfaatlerini ülke menfaatlerinin önün-
de tutanlar olmasaydı Türkiye bütün o 
kayıp yılları yaşamazdı. Bu ülkenin çok 
değerli vakti, enerjisi, kaynakları zayi 
edilmezdi. AK Parti, siyaset hayatımızın 
bu menfi tecrübelerinden, kayıp yılla-
rından da dersler çıkartarak bugünlere 
gelmiştir. Bu ülkenin sadece siyasi uz-
laşmazlıklar, koalisyon uyumsuzlukları, 
boş çekişmeler nedeniyle ödediği fatura 
o kadar büyüktür ki, o faturayı ödemesek 
belki de bugün hedef olarak koyduğumuz 
her şeyi gerçekleştirmiş olacaktık. Bu 
yarışa çok daha ileride başlamış olacak-
tık. Ne yazık ki, insanlarımızın kaybolan 
yıllarını geri getiremezdik. Ancak yeni 
yılların, yeni kuşakların kaybedilmesini 
önleyebilirdik. Biz, işte bunu yaptık. 

Siyasetin kalıcı olarak şahsi menfaatler-
den, suiistimallerden arındırılması; millet 
öncelikli, insan öncelikli, ülke öncelikli 
hale getirilmesi gerekiyordu. İşte biz bu-
nun için yola çıktık, işte AK Parti bu ihti-
yaçtan doğdu. Türkiye’nin son dört yılının 
bu anlamda çok başarılı geçtiğine, çok 
umut verdiğine, geleceğin siyasetine de 
örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Bunda 
her arkadaşımın, her AK Partilinin payı 
büyüktür, inşallah önümüzdeki dönemde 
de bu vakur duruşumuzu aynen koruya-
cak, hizmetlerimize devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar…

İktisat tahsili yapanlarınız haksız rekabet 
teorisini bilir. Eğer rakiplerden biri kayıt-
dışı çalışıyor, vergi kaçırıyor, aldatmacala-
ra başvuruyorsa diğeri için iki yol vardır. 
Ya dürüstlükten vazgeçmeyecek ama 
sonunda rekabet edemeyeceği için zarar 
edecektir, batacaktır. Ya da haksız rekabet 
karşısında tutunabilmek için o da kayıt-
dışına kaçacak, vergi kaçırıp, kaçak işçi 
çalıştıracaktır. Onun için de kayıtdışıyla 
mücadele etmek, haksız rekabeti ortadan 
kaldırmanın temel şartlarından biridir. 
Haksız rekabet teorisi, siyasette de geçerli-
dir. Millet olarak kayıtdışı siyasetten yıllar 
yılı çok çektik. Partizan kadrolaşmalar, is-
tismarcı siyaset, arpalıklar, ulufe dağıtma-
lar, seçim ekonomisi kavramı, hayal tacir-
liği, bol keseden vaatler, kamplaştırmalar 
hep bu kayıtdışı siyasetin eseriydi. 

Değerli arkadaşlarım…

Artık Türkiye’de bunlardan bahsedilmi-
yorsa, hatta bu kavramlar unutulmaya yüz 
tuttuysa işte bu AK Parti’nin ilkeli siyaseti 
sayesinde olmuştur. 2002 seçimlerine 
giderken de iktidarda olduğumuz şu 4 yıl 
boyunca da haksız rekabete uğradığımız 
halde, açık söylüyorum, ilkelerimizden 
vazgeçmedik. Söylem bazında da, icraat 
bazında da demokratik rekabete dürüstlük, 
şeffaflık getirdik. Söylediğimizi yaptık, yap-
mayacağımızı ve yapmamamız gerekenleri 
söylemedik. Bunun elbette bir bedeli var. 
Ama biz o bedeli ödemeyi en başından göze 
alarak yola çıktık. Ne aldanan, ne de alda-
tan olacağız, dedik. Hoşa gitmese de milleti-
mize gerçeği söyleyeceğiz, dedik. 
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Biliyorum, AK Parti bu yola baş koymuş, 
bu millete inanmış, bu millete kendini 
adamış asil bir kadrodan oluşuyor. Ama 
yolunu şaşıranlar, başka yere gidecekken 
yanlışlıkla buraya gelenler olabilir. Onlar 
için söylüyorum. Tek başına varlıkları bile, 
dürüstlükte, hizmette yarışan arkadaşları-
mıza karşı yapılmış büyük bir haksız reka-
bettir. Aramıza bu şekilde karışanlardan 
eski alışkanlıklarla hala iltimas, imtiyaz 
peşinde koşanlar olabilir. Ama o devirler 
artık geçti. Eski hükümetlerin nasıl parti-
zanlık yaptığını, nasıl kadro dağıttığını, oy 
avcılığı yaptığını, nasıl kendi zenginlerini 
yarattığını kimse bize örnek göstermesin. 
Kötü misal, emsal olmaz. Ayrıcalık için 
partimize gelenler bundan sonra da hiç 
boşuna zahmet etmesinler. Bunun için ge-
lip umduklarını bulamayanlar da boşuna 
beklemesinler. Onları memnun etmemiz 
mümkün değil. Biz, partimizin menfaat-
leri için milletimizin menfaatlerini feda 
etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. 
Biz, ne kendimize ne de yandaşlarımıza ay-
rıcalık sağlamak, şahsi yarar temin etmek 
için siyaset yapmıyoruz. 

Hep söyledik, bir kez daha söylüyorum; 
biz milletimizle birlikte kalkınmak, mille-
timizle birlikte büyümek için buradayız. 
Kazanacaksak hep birlikte kazanacağız, 
kaybedeceksek de hep birlikte kaybedece-
ğiz. Biz, bu ülkeyle, bu milletle kader bir-
liği yapmış bir büyük kadroyuz. Geçmişte 
kendilerini kayıtdışı siyasetin rahatlığına 
kaptıranların Türkiye’yi hangi uçurumla-
rın kenarına getirdiğini yaşadık, gördük. 
Rakip parti ne veriyorsa 5 katını vaat 
edenleri gördük. Sonuç ne oldu? Hep bir-

likte kaybettik. Yandaşlarına dağıta dağıta 
sonunda memlekette dağıtacak bir şey bu-
lamadılar. 

Biz devraldığımızda içi boşaltılmış ban-
kalar, uçup gitmiş zorunlu kesintiler, içi 
boş bir kasa ve alınıp harcanmış borçlar 
bulduk. Siyaset kurumu, milletin güvenini 
böyle kaybetmedi mi? Siyasetçinin sokağa 
çıkacak yüzü var mıydı? Milletvekili ço-
cukları, okulda babalarının ne iş yaptığını 
gurur duyarak arkadaşlarına söyleyebili-
yor muydu? O günleri lütfen hatırlayın. 
Millet işte bu yüzden on yıl boyunca 
kimseye tek başına iktidar gücü vermedi. 
Gelen hükümetler, ayakta kalamadı. Yama-
lı, kısa ömürlü koalisyonlarla “siyasi felç” 
dönemleri yaşadık. “Fetret” dönemleri ya-
şadık. O günleri Allah bu millete bir daha 
yaşatmasın. Biz işte o günler geri gelmesin 
diye bu bedelleri ödüyoruz. 

Bazıları, hala kayıtdışında kalarak bizi zor-
lamaya çalışsa da, biz onlara uymayacağız, 
haksız rekabete boyun eğmeyeceğiz. Bu ül-
kede, milletin parasını göz boyamaya, koz-
metik işlere harcamadık, popülizm yapma-
dık, ulufe dağıtmadık, partililerimizi değil 
merkezi sınavdan geçenleri, ehil olanları 
işe aldık diye bizi eleştiren bir muhalefet 
anlayışı olsa da bu yoldan dönmeyeceğiz. 
Zira bu yol, milletçe hep birlikte bizi kal-
kınmaya, refaha götürecek olan yoldur. 

Dün Sayın Baykal yine konuşuyor. Bayram 
değil seyran değil bu afiş nereden çıktı 
diyor. Belki haberiniz olmaya bilir ama, 
onlar bayram afişi Sayın Baykal, bayram 
afişi. Kurban Bayramını kutladık. Milleti-
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mizle bayramlaşmak için size mi soraca-
ğız. Sonra diyor ki, bu afişler Türkiye’nin 
bir bölümünde var bir bölümünde yok. Sa-
yın Baykal sizin bayramdan bile haberiniz 
yokken, bu afişin hangi illerde olduğunu 
nereden biliyorsunuz. Sizi fena halde ya-
nıltmışlar. Ayrıca, kimsenin aklına gelme-
yecek böyle bir ayrım yaparak bölücülük 
yaptığınızın farkında mısınız? Bakınız ben 
size söyleyeyim. Doğudan batıya, kuzey-
den güneye bilboard yeri olan bütün ille-
rimizde o afiş asıldı. Bir daha öküz altında 
buza aramadan önce umarım iyice araştı-
rır öyle konuşursunuz. Yoksa her seferinde 
böyle mahcup olmak zorunda kalırsınız 
benden size söylemesi. 

Değerli arkadaşlarım… 

Biliyorsunuz 2007, Türkiye için gerçekten 
çok önemli bir seçim yılı… Her zaman 
ifade ettiğimiz gibi genel seçim milletten 
aldığımız vade dolduğunda, görev süre-
miz sona erdiğinde, yani yapılması gere-
ken zamanda yapılacaktır. O güne kadar 
AK Parti’nin farkını, değişim siyasetinin 
ülkemize, milletimize kazandırdıklarını, 
bu dönemde Türkiye’nin nereden nereye 
geldiğini insanlarımıza en iyi şekilde an-
latmamız lazım… Ben milletimizin hak-
kaniyet duygusuna her zaman güvendim, 
güveniyorum. Bize düşen, son dönemde 
attığımız tarihi adımları, aldığımız mesa-
feleri, Türkiye’nin nasıl bir karanlıktan çı-
karak bugün nasıl aydınlık bir ufka doğru 
ilerlemekte olduğunu çok iyi anlatmaktır. 

Bizim gündelik polemiklere cevap yetiş-
tirmek, her sataşana bir karşılık vermek, 

bu ülkeye yıllar kaybettirmiş boş tartış-
maların, ucuz polemiklerin, demokratik 
hazımsızlıkların parçası olmak gibi bir 
lüksümüz yok. Biz insanımıza daha iyi bir 
gelecek kazandırmanın gayreti içindeyiz. 
Onun için sizlerden dik durmanızı, vakar 
ve dirayetinizi korumanızı ve heyecanınızı 
asla kaybetmemenizi istiyorum. İnsanları-
mızla bir olunuz, beraber olunuz, hemhal 
olunuz, dost ve arkadaş olunuz. Bizim 
propaganda diline değil, gönül diline ih-
tiyacımız var. Bizim bu milletin sesine, 
hissiyatına kulak vermeye, onların taleple-
rini, beklentilerini dinlemeye ihtiyacımız 
var. Meclis kürsüsünden de ilan ettim, asla 
ne söylem olarak, ne icraat olarak popü-
lizme meyletmeyeceğiz; seçim ekonomisi 
uygulamayacağız. Milletimizin de bizim 
bu tutumumuzu hakkaniyetle değerlendi-
receğine; popülizm yapanla, ülkenin gele-
ceğini inşa edeni çok iyi ayırt edeceğine 
inanıyoruz. Biz, milletin terazisine sonuna 
kadar güveniyoruz. 

Bu millet, Türkiye’nin yarınlarını zayi 
etmeyecek, gelişme ve değişim iradesini 
bundan sonraki dönemde de ortaya koya-
caktır. Artık Türkiye’nin önündeki bütün 
engeller bir bir ortadan kaldırılmış, yolu 
açılmış, ufku aydınlanmıştır. Bu aydınlık 
yolda şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da hep birlikte aynı kararlılıkla 
ilerlemeye devam edeceğiz. Milletimizle 
birlikte yürüyeceğiz, milletimizle birlikte 
kazanacağız, milletimizle birlikte büyüye-
ceğiz. Bu inançla sözlerime son veriyor, ha-
yırlı bir yıl temennisiyle çalışmalarınızda 
başarılar diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli basın mensupları… 

AK Parti olarak 2007 yılının ilk MKYK top-
lantısını yaptık. Toplantı vesilesiyle par-
timizin en yüksek organı olan MKYK’da 
Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren iç ve 
dış gelişmeleri analiz etme ve değerlen-
dirme imkanı bulduk. Geçmişin değerlen-
dirmesini yaparken, tabii ki, Türkiye’nin 
geleceğine dönük siyasi perspektifimizi de 
ele aldık. Hükümet politikalarında ortaya 
koyduğumuz gibi, AK Parti şimdiden bü-
tün gelecek tasarımını 2023 yılına göre, 
yani Cumhuriyetimizin 100. yılına göre 
yapmaktadır. 

Yüzüncü yılına Cumhuriyetimizin kuru-
luş ideallerini gerçekleştirmiş, medeni 
milletler arasında layık olduğu seviyeleri 
yakalamış, özgür ve müreffeh bir Türkiye 
olarak girmek, en önemli meselemizdir. 
Kalkınma planlarımızdan bütçe perspek-
tifimize; dış politikadan altyapı ve üst yapı 
çalışmalarına kadar bütün hedeflerimizi 
ülkemizi gerçek anlamda mamur hale ge-
tirmek üzere belirliyoruz. İnanıyorum ki 
bu uzun menzilli siyasetimiz, 2007 yılını 
da bir kazanç yılı kılacaktır. 

Adalet ve Kalkınma Partisi olarak yola 
çıkarken Türk demokrasisinin gelişimine 
katkıda bulunmayı, milletimizin refah ve 
huzurunu artırmayı, ülkemizin gücüne, 
itibarına itibar katmayı amaç edindik. 
Gelecek hedefimizin de bu istikametten 
sapmamak olduğunu bu toplantımızda 
bir kez daha partimizin en üst organında 
teyit etmiş bulunuyoruz. Unutmayalım ki, 
siyasetin en önemli meselesi demokratik 
temsildir. Milli iradenin bizden istediği bu-
dur. Bu anlamda AK Parti’nin Türkiye’de 
siyaset kurumunun itibarına yaptığı güçlü 
katkıyı çok, ama çok önemsiyoruz. Ekono-
miyi olduğu gibi siyaseti de bir girdaptan 
çıkardık ve bugünlere getirdik. Bugün 
güven ve istikrar zeminini sağlamlaştıran 
en önemli dinamik AK Parti’nin ortaya 
koyduğu siyasi iradedir. Çok şükür, AK 
Parti’nin temsil ettiği bu sağlam iradeye 
milletimizin desteği artarak devam ediyor. 

Şimdi önümüzde demokratik yarış bakı-
mından önemli bir süreç var. Artık seçim 
yılına girmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede 
ne yazık ki siyasette seviyeyi düşüren, 
gerek kullanılan dil, gerekse içerik bakı-
mından kimseye hiçbir faydası olmayan, 

AK Parti MKYK Toplantısı

Ankara | 12 Ocak 2007 
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milletimizin gözünde siyaset kurumunun 
itibarını düşüren tartışmalara tanık oluyo-
ruz. Bizi de zaman zaman bu tartışmaların 
içine çekme, buna zorlama gayreti içinde 
olanlar var. Bunun için en ağır ifadelerle 
bizi tahrik ederek cevap vermeye zorlayan-
lar var. Biz diyoruz ki, gelin, seviyeli bir 
demokratik yarış olsun. Muhaliflerimiz, 
rakiplerimiz bizi eleştirsinler, kendi pro-
jelerini milletimize anlatarak oy istesinler 
ama bu üsluptan vazgeçsinler istiyoruz. 

Herkes bilmelidir ki, biz, hakareti siyaset 
zannedenlerin, bunda ısrar edenlerin se-
viyesine inmeyeceğiz, onlara hak ettikleri 
cevabı vermeyeceğiz. AK Parti olarak Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşlarının refah 
ve huzurunu artırmaktan daha önemli bir 
görevimiz yoktur. Bugün, süreçlerin içinde 
aktif bir şekilde rol oynayarak dünyadaki 
ve bölgemizdeki gelişmeleri milletimizin 
menfaatleri istikametinde etkilemeye 
çalışıyoruz. Milletimizin, ülkemizin ka-
zanç hanesine kaydettiğimiz başarılar 
ortadadır. Gelecekte de insanlarımızın, 
güçlü ve itibarlı bir ülkenin vatandaşları 
olmasından daha önemli bir meselemiz, 
daha büyük bir hedefimiz yoktur. Bu dü-
şüncelerle sözlerime son veriyor, yılın bu 
ilk MKYK toplantımızın sonuçlarıyla 2007 
yılı gibi partimize, ülkemize, milletimize, 
demokratik hayatımıza hayırlı olmasını 
diliyorum. 
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Değerli arkadaşlar… Grup toplantımızın 
başında sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. 

Bugün toplumsal barışımız ve demokratik 
hayatımız bakımından çok önem verdiğim 
bazı olumlu gelişmeleri sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Ama önce bu iyi gelişmelerin 

arkasında yer alan bir hususu özellikle 
dikkatlerinize getirmekte yarar görüyo-
rum. Hızla değişen gündem içinde bazı 
temel meselelerimiz ne yazık ki, çabuk 
unutuluyor. Biz, eksiksiz ve tam bir de-
mokrasi yolundayız. İmtiyaz değil adalet 
isteyen halkımız da bizden bunu bekliyor. 
Türkiye’nin kalkınması, refahı ve gelişme-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 16 Ocak 2007 
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sinin önünde “kurumsal engellerin” yanı 
sıra “zihnî engeller” de bulunduğunu bili-
yoruz. Bu engelleri kısmen aştık, ama ge-
ride kalanları da hızla aşmak zorundayız. 
Ne var ki, “zihnî engellerin aşılması” bazen 
“kurumsal engellerin aşılmasından” daha 
zor olabiliyor. Yönetimde şeffaflık ilkesi-
nin sağlanması, halkın bilgiye ulaşma ka-
nallarının açılması bize göre Türkiye’nin 
en önemli meselelerinden biriydi. Bu an-
lamda büyük mesafeler aldığımızı herhal-
de herkes kabul ediyordur. 

Yoksullukla mücadelede, yolsuzluklarla 
mücadelede ve yasaklarla mücadelede 
yönetimin şeffaf lığı ve saydamlığı çok 
önemlidir. Bize göre, ne yasakların, ne yol-
suzlukların ne de yoksulluğun gerekçesi, 
mazereti “hikmeti hükümet” olamaz. Biz, 
“hikmeti hükümet” mantığının arkasına 
saklanan bir hükümet hiç olmadık, bun-
dan sonra da olmayacağız. Zira biz inanı-
yoruz ki, hukuk devleti sırlar dünyasında 
değil şeffaf bir zeminde var olur. Üzülerek 
ifade etmeliyim ki, bugün hâlâ ülke olarak 
bedellerini ödediğimiz geçmişteki bazı 
yolsuzluklar, bazı yasaklar “devlet sırrı” 
tanımının ardına saklanarak yapılmıştı. 
O uygulamaların, o yaklaşımın tabii sonu-
cu olarak insanımızın ekmeği küçülmüş, 
yoksullaşmıştır. Ülkemizin acil meseleleri 
yüzünden üzerinde yeterince duramadığı-
mız bu mesele çok önemli. 

Bize göre altını çizerek söylüyorum “sır-
lar dünyası” açık ve şeffaf bir yönetimin, 
demokratik bir hukuk devletinin düzeni 
olamazdı. Biz, bu yanlış gidişatı değiştir-
dik. Halkın bilgi edinme kanallarını açtık. 

Demokrasinin, kalkınmanın, gelişmenin 
ancak şeffaflaşmayla mümkün hale geldi-
ğini icraatımızla ortaya koyduk. Siyasetin 
şeffaflaşması, bürokrasinin şeffaflaşması 
için elzem olan birçok yasal düzenleme 
yaptık. “Şeffaf devlet” ilkesinin hayata ge-
çirilmesinin ilk adımlarından biri olarak 
“Bilgi Edinme Hakkı Yasası”nı yürürlüğe 
koyduk. Göreve geldiğimizin ilk yılında, 
25 Haziran 2003’te TBMM’ye sunduğu-
muz Bilgi Edinme Hakkı Yasa Tasarısı, 9 
Ekim 2003 tarihinde Genel Kurulu’nda 
kabul edildi. 24 Ekim 2003 tarihli Res-
mi Gazete’de yayımlanan yasa, 24 Nisan 
2004’de yürürlüğe girdi. Demokratik ve 
şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, taraf-
sızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak 
vatandaşlarımız şimdi bu hakkı kullanı-
yor. Keza, 25 Mayıs 2005 tarihinde kabul 
edilen Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 
kurulması ile ilgili kanun da bu çerçevede 
yürürlüğe girmiştir. 

Bu alanda atılması gereken başka adımlar 
olduğunu da her zaman gündemimizde 
tuttuk. Bu bağlamda bir hususu daha ele 
alıyoruz. AK Parti grubundan bazı arka-
daşlarımız, siyasetin finansmanında daha 
çok şeffaflık sağlanması ve mal bildirim-
leri ile ilgili şeffaflık çerçevesinin genişle-
tilmesi ihtiyacına cevap olmak üzere bir 
yasa teklifi hazırlığı yaptılar. TBMM içinde 
bir “Siyasi Etik Komisyonu” kurulmasını 
öngören bu teklifi demokrasimizin gele-
ceği için önemsiyoruz. Zira “mal bildirim-
lerinin erişilebilir olması” sadece siyaset 
erbabı için değil, toplumsal sorumluluk 
alan herkes için çok önemlidir. Bu anlam-
da siyasi partilerin yönetim ve denetim 
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kurulu üyeleri başta olmak üzere Kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları-
mızın merkez ve taşra yönetimleri, gazete, 
radyo, televizyon gibi kitle iletişim garaç-
larının sahipleri ve yöneticileri ile mahke-
melerimizce atanan bilirkişiler için de mal 
bildirimlerinde daha açık bir düzenleme 
getirilmesini önemsiyoruz. Kuşkusuz bu 
teklif olgunlaşma sürecinde yeni katkılar-
la şekillenecektir. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye bugün çok şükür güven, istikrar 
ve huzur ortamına kavuşmuş, bunların 
etkisiyle de, on yıllardır bir türlü düzen 
tutmayan sorunlar tek tek çözüm yoluna 
girmiştir. Şimdi zaman zaman bizi eleşti-
riyorlar. Bizi eleştirenler haklı argümanlar 
kullansa başımızın üstünde yeri var ama 
bakıyorsunuz ki, bunların bir kısmı eski 
krizleri adeta birer “doğal afet”miş gibi 
gösteriyorlar. Kendi iktidarlarını, kendi 
yaptıklarını birer “doğal afet” olarak gös-
termeleri, manidardır. “Ekonomik göster-
geleri hep 2001 yılıyla, 2002 yılıyla kıyas-
lıyorsunuz. O yıllar kriz yıllarıydı. Herşey 
zaten dibe vurmuştu. O krizlerin ardından 
tabii ki göstergeler iyi olacaktı” diyorlar. 
Doğrudur; 2001 kriziyle Türkiye’nin tüm 
dengeleri alt üst olmuş, tüm göstergeleri 
dibe vurmuştur. Ancak biz, sık sık vurgu-
luyoruz: Türkiye, son 4 yılda yalnız 2001 
krizinin tahribatını gidermekle kalmadı, 
son 30 yılın 40 yılın rekorlarını kırdı. 

Bugün Türkiye, bütün göstergeleriyle 
Cumhuriyetin 100. yılı için bir atılım sü-
recine girmiştir. Enf lasyonla mücadele 

ederek, faiz ateşini düşürerek büyümek-
tedir Türkiye. Bütün bu başarılar, bizim 
iktidarımızla elde edilmiştir. Şimdi burada 
birkaç örneği sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Bakınız, yoksulluk ve gelir dağılımın-
daki eşitsizlik, bu ülkede son yıllarda, ya 
da son krizle oluşmuş bir sorun değildir. 
En alttaki gelir grubuyla, en üstteki ge-
lir grubu arasındaki uçurum, on yıllar 
boyunca süregelmiş kötü yönetimlerin 
eseridir. Önceki dönemlerde ‘orta sınıfın’ 
nasıl eriyip kaybolduğunu, en alttakilerin, 
yani dar gelirli, yoksul sınıfına girenlerin 
sayısında nasıl bir genişleme yaşandığını 
hepimiz çok iyi biliyoruz. O dönemlerde 
ne yazık ki, yoksullar daha da yoksullaş-
mış, orta sınıftakilerin hayat standardı 
düşmüş, birçoğu da yoksulluk sınırının 
altına gerilemiştir. Şimdi bunu tadil edi-
yoruz, bunu düzeltiyoruz. Yoksullarımızı 
zenginleştirmek, toplam gelirden aldıkları 
payı artırmak suretiyle orta sınıfı, yeniden 
güçlendiriyoruz. 

Değerli arkadaşlar…

Bizim için makro ekonomik hedeflere ulaş-
maktan daha önemlisi, yoksulluğun, işsiz-
liğin ne kadar azaldığı, gelir dağılımındaki 
makasın ne kadar kapandığıdır. Hamdol-
sun ki, Türkiye İstatistik Kurumu’nun en 
son açıklanan rakamları ile dün açıklanan 
son işsizlik rakamları bu alanda artık so-
mut neticeler almaya başladığımızı ortaya 
koyuyor. Bakınız biz devraldığımızda gıda 
ve gıda dışı yoksulluk oranı toplam nüfusu-
muzun yüzde 27’sine ulaşmışken, 2005’te 
bu oran yüzde 20’ye kadar düşmüştür. 
Kentlerimizde bu oran yüzde 12’lere kadar 
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gerilemiştir. 2006 verileri bu yılsonunda 
çıkacağı için sizlere 2005 rakamlarını veri-
yorum. TÜİK’in yeni açıkladığı bu tablo ne 
demektir biliyor musunuz? 2002 yılından 
2005 yılına kadar geçen sürede yaklaşık 4 
milyon insanımız yoksulluk sınırının al-
tında yaşamaktan kurtulmuştur. Orta sınıf 
bandına geçmiştir. Yine 2002’de günlük 
geliri 1 doların altında olan insanımızın 
sayısı 136 bin iken 2005’te bu rakam 10 
bine kadar düşmüştür. 

Sizlere bir başka tablodan daha söz etmek 
istiyorum. Bakınız, 2002 yılında, en alttaki 
yani en fakir yüzde 20’lik kesimin toplam 
gelirden aldığı pay, sadece yüzde 5.3’tü. En 
üstteki yüzde 20’lik kesimin, yani en zen-
ginlerin aldığı pay ise yüzde 50’ydi. Arada 
neredeyse 10 kata varan bir fark oluşmuş-
tu. Çok şükür bu noktada milletçe hepimi-
zi sevindiren gelişmeler kaydedilmiş, 2005 
yılında, bu makas bugün yüzde 6’ya yüzde 
44 oranlarına kadar daralmıştır. Yani gelir 
dağılımı uçurumunda en alttakilerin le-
hine 2-3 katlık bir kapanma sağlanmıştır. 
Artık her geçen gün durumu daha da iyiye 
giden bir orta kesim oluşmaktadır. Ben 
onun için, orta sınıfın yeniden hayata dön-
düğünü söylüyorum. 

Biz, AK Parti olarak siyasette merkezi nasıl 
yeniden inşa ettiysek, toplumumuzda da 
orta sınıfı aynı şekilde yeniden ortaya çıka-
rıyoruz. Kişi başına milli geliri nasıl 2 bin 
500 dolar seviyesinden alıp 5 bin dolar se-
viyesine çıkardıysak, inşallah önümüzdeki 
dönemde 10 bin dolar hedefini de öyle 
yakalayacağız. Aynı şekilde orta sınıfın 
bandını daha da genişleterek, en fakir ile 

en zengin arasındaki mesafeyi çok daha kı-
saltacağız. Sosyo-ekonomik tabakalarımızı 
inşallah birbirlerine çok daha yakınlaştıra-
cağız. Bizim Türkiye projemiz işte budur. 
Bizim, sosyal istikrar dediğimiz şey işte 
budur. İnanıyorum ki, toplumsal barışımız 
o zaman çok daha kuvvetlenmiş olacaktır. 
Bizden önce gelenler, kendi zenginlerini 
ortaya çıkarmak için çalışmış olabilir. 

Açık söylüyorum; bizim projemiz, halkı-
mızı bir bütün olarak kalkındırmaktır; 
Türkiye’yi zenginleştirmektir. İkinci dün-
ya harbinden çıkan Avrupa’yı hatırlayın. 
Şehirleri harabeye dönüşen, altyapılarını 
kaybeden, toplumsal dengeleri bozulan, 
aileleri parçalanan o ülkeler, kısa sürede 
yeniden ayağa kalkmayı başardıysa, bizim, 
Türkiye’nin bugün ulaştığı seviyeleri yeter-
li görmemiz mümkün değildir. Onlar, sava-
şın enkazından mamur ülkeler çıkardılar; 
toplumsal dengelerini yeniden kurmayı 
başardılar. Savaş sonrasında Avrupa’nın 
yeniden doğuşunu en iyi anlatan kavram, 
“sosyal restorasyon”dur. Ağır ekonomik 
krizlerin altında ezilen Türkiye, şimdi işte 
böyle bir süreçten geçiyor. 

Türkiye’de ortalama bir ailenin yaşam 
kalitesine bakın, umut verici gelişmelerin 
emarelerini rahatlıkla görürsünüz. Orta 
sınıf bir ailenin profilini çıkarabileceğiniz 
bazı göstergelere birlikte bakalım. Artık, 
ev sahibi olmak, araba sahibi olmak insan-
larımız için bir hayal olmaktan çıkmıştır. 
Kira öder gibi taksitle ev sahibi olunan, 
arabanın galeride uzaktan seyredilmedi-
ği, satın alınabildiği günlerde yaşıyoruz. 
Uçağa binmek artık sadece en üsttekilerin 



265

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-3

imtiyazı değildir. Beyaz eşya, ulaşılmaz bir 
lüks olmaktan çıkmıştır. Eğitim ve sağlık 
hizmetlerinde hem yaygınlık, hem de 
kalite artmıştır. Yoksulluk, bu temel hiz-
metlerden yararlanmak için artık bir engel 
olmaktan çıkıyor. Çocuklarımız borçlu 
doğmuyor. Hayata yenik başlamıyor. Yakın 
gelecekte ise bizi çok daha iyi günlerin 
beklediğini hepimiz görebiliyoruz. 

2002’den bu yana 3 yılda 4 milyon insanı-
mız yoksulluk sınırının üstüne çıkmıştır, 
orta sınıfa katılmıştır. Bir de kişi başına 
milli gelirde 10 bin doları yakaladığımız 
bir Türkiye’yi düşünün. O günler inşallah 
çok uzağımızda değil. Bugün hala geçim 
derdindeki insanlarımıza orta sınıf bir 
ailenin hayat standardını sağlayacağımız 
günler çok uzak değil. Bir ev, bir araba, 
okuyan çocuklara iyi bir eğitim, hastalara 
kaliteli bir sağlık hizmeti, hayata atılanlara 
da rahat geçindirecek bir iş. Milyonlarca 
insanımızı, son 4 yılda bu özlemlerine ka-
vuşturduk. Kalan milyonlara da böyle bir 
hayatın kapılarını açacağız. 

Değerli arkadaşlarım…

Bakın işsizlik sorununda da son aylarda 
sevindirici haberler almaya başladık. Eko-
nomide elde ettiğimiz başarılar, özellikle 
Türkiye ekonomisinin istikrarlı şekilde 
büyüme sürecine girmiş olması, istihda-
mın yapısında da önemli değişiklikleri 
beraberinde getirmiştir. Dün, Ekim ayı 
istihdam verileri yayınlandı. Son bir yıl 
içinde, 608 bin kişi iş bulmuş ve çalışmaya 
başlamıştır. Bunlardan 144 bini işsizken 
iş bulmuş, geri kalan 464 bin kişi ise ilk 

kez iş aramaya başlamış ve bir iş bulup is-
tihdama katılmışlardır. Yine bu dönemde, 
işsizlik oranı da yüzde 10.1 seviyesinden, 
yüzde 9.3 seviyesine gerilemiştir. Burada 
yine önemli bir gelişme de, tarım sektö-
ründe olmuştur. Tarım sektöründe çalışan 
104 bin vatandaşımız, ağırlıkla sanayi ve 
hizmetler sektörüne geçiş yapmış, bu sek-
törlerde iş bularak çalışmaya başlamıştır. 
Yani Türkiye, hem işsizlikle mücadelede, 
hem de istihdamın yapısında sevindirici 
gelişmelere şahit olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım… 

Dış politikada da, önemli bir süreçten 
geçiyoruz. Biliyorsunuz, Irak’ta yaşanan 
son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 
Geçtiğimiz hafta grup toplantımızda 
Ortadoğu’da cereyan hadiseleri etraflıca 
değerlendirmiştik. Bugün de arkadaşları-
mız bir önerge ile Irak konusunda genel 
görüşme talebinde bulundu. Kabul görür-
se, Dışişleri Bakanımız Abdullah Gül bey, 
bir kez daha ayrıntılı olarak hükümetimi-
zin Irak politikası hakkında meclisimizi ve 
kamuoyumuzu bilgilendirecektir. Ben bu 
sebeple tekrar ayrıntılarına girmeye gerek 
görmüyorum. 

Şu kadarını söylemekle iktifa edeceğim. 
Biz, dostluğumuzu arzu eden herkesle 
dostluk hukuku içinde ilişki geliştirmeyi 
biliriz. Daha önce de defaetle ilan ettiği-
miz gibi, komşu olduğumuz, aramızda 
tarihi ve insani bağlar olan Irak halkının, 
bütün unsurlarıyla birlik ve bütünlük 
içinde, refah ve huzur içinde yaşaması en 
büyük arzumuzdur. Irak’ta güvenlik ve 
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istikrarın tesisi için bugüne kadar müm-
kün olan her türlü katkıyı yaptık, bundan 
sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ancak 
tek taraflı iyi niyet ne yazık ki her zaman 
yeterli olamamaktadır. Türkiye, geçmişte 
nasıl ölümden, şiddet, baskı ve sindirme 
uygulamalarından kaçan Irak’taki Kürt 
peşmergelere kayıtsız kalmadıysa, onlara 
akrabalık sıcaklığı içinde kucak açtıysa, 
bugün Kerkük’te de Türkmen akrabaları-
mıza yönelik benzer gelişmeler karşısında 
kayıtsız kalmayacaktır. Terör örgütünün 
Irak topraklarında faaliyetlerine devam et-
mesi de bizim iyi niyetle izah edebileceği-
miz, sessiz kalacağımız bir husus değildir. 
Ulusal güvenlik bakımından olumsuz etki-
lerine maruz kaldığımız bu tür gelişmeler, 
milletimizin menfaatleri kadar insani ve 
tarihi sorumluluklarımız bakımından da 
bizi buna icbar etmektedir. 

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi hafta sonunda partimizin 
geleneksel hale gelen ve geçen zaman zar-
fında çok da yararını gördüğümüz istişare 
toplantılarımızdan bir yenisini gerçekleş-
tirmek üzere Kızılcahamam’da bir araya 
geleceğiz. Türk siyaseti için örnek teşkil et-
mesi gerektiğine inandığım bu toplantıla-
rın sadece partimizin gidişatı konusunda 
değil, Türkiye’nin meselelerinin çözümü 
noktasında da ufuk açıcı sonuçları oluyor. 
Bu bakımdan hafta sonu gerçekleştirece-
ğimiz bu istişare toplantısından da önemli 
beklentilerimiz var. Seçim yılı olması ba-
kımından önemli bir sürece girmiş bulu-
nuyoruz. Geçen dört yılda hepimiz çok şey 
öğrendik, çok değerli tecrübeler edindik. 

Bugün gelinen noktada artık bütün mese-
lelerimizi çok daha zengin biçimde değer-
lendirecek, çok daha farklı açılımlar geti-
rebilecek ve en önemlisi çok daha ileriyi 
görebilecek siyaset birikimlerine sahibiz. 

Elbette dile getirilmesi gereken sıkıntılar, 
problemler, öneri ve uyarılar da olacaktır. 
Daha ileri noktalara ulaşabilmemiz, daha 
büyük hedeflere yönelmemiz için varsa gö-
rülen yanlışlar, bunların da mutlaka ifade 
edilmesi lazımdır. İstişare toplantımızın 
bütün bu kapsamlı değerlendirmelerle son 
derece yararlı, son derece zengin bir plat-
form olarak geçeceğini ümit ediyorum. Bu 
hissiyatla sözlerime son veriyor, hayırlı bir 
hafta diliyorum.
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Değerli arkadaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Öncelikle, 
bu toplantı vesilesiyle aranızda olmaktan, 
büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, milletimizden aldığımız 
emaneti geçen dört yıl boyunca bihakkın 
taşımaya var gücümüzle gayret ettik. Çok 
şükür kısa zamanda ülkemizi, içine düştü-
ğü derin girdaptan çıkardık ve bugünlere 
getirdik. AK Parti iktidarının beşinci yı-
lında, milletimize verdiğimiz sözlerin bir 
gereği olarak inşallah başladığımız işleri 
bitirecek, görev süremizin sonunda da al-
nımız ak, başımız dik yine milletimizin 
huzuruna çıkacağız. 

Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etme-
liyim ki, 3 Kasım öncesinde meydanlarda 
milletimize verdiğimiz sözleri, geçen 
zaman içinde bir bir yerine getirdik. Eği-
timden sağlığa, tarımdan sanayiye, ekono-
miden dış politikaya kadar her alanda mil-
letimizle, sizlerle el ele, gönül gönüle çok 
büyük işler başardık. Dünya, gerçekleştir-
diğimiz bu büyük atılıma “sessiz devrim” 

dedi. Bugün hayatın her alanında alınan 
bu mesafeleri, bu kazanımları korumak, 
kalıcı hale getirmek ve elbette çok daha 
büyük hedeflere ulaşmak için çalışmaları-
mızı, gayretlerimizi sürdürüyoruz. Geriye 
dönüp baktığımızda, yaşanan küresel 
ekonomik dalgalanmalara, bizim de için-
de bulunduğumuz coğrafyada meydana 
gelen savaş ve çatışmalara rağmen görev 
süremiz boyunca Türkiye parlak kalkınma 
performansını sürdürmüştür. Sebebi çok 
basit, bu zaman boyunca Türkiye’nin hu-
zur ve istikrarı korunmuştur. Yediden yet-
mişe bütün insanlarımız Türkiye’yi değiş-
tirmek, yepyeni bir gelecek inşa etmek için 
seferber olmuştur. Biz Hükümet olarak bu 
millet dalgasının hızına hız kattık. Çünkü 
milletimizin beklentilerine hiçbir zaman 
sağır kalmadık. Yerimizde sağlam durduk, 
doğru adımlar attık, suistimale izin verme-
dik. Kaynaklarımızı milletimizin, ülkemi-
zin hayrına olacak işlere harcadık. 

Değerli arkadaşlarım… 

Bu ülkenin kaynakları yok deniyordu, biz 
olduğunu gösterdik. Bu ülkenin, memu-

AK Parti Il Başkanları Toplantısı 

Ankara | 17 Ocak 2007 
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runun maaşını ödeyecek parası yok deni-
yordu. Biz devletin memurundan alıp yıl-
larca üstüne yattığı nemalarına varıncaya 
kadar ne gerekiyorsa tıkır tıkır ödedik. 
Bunun için de geçmiştekiler gibi para bas-
madık. Mali disiplinden ayrılmadık, hor-
tumcuların hortumlarını kestik, istikrarı 
koruduk. Devleti bu milletin sırtında yük 
olmaktan çıkaracak adımlar attık. Yıllar 
boyunca çözülemeyen sorunların üstüne 
cesaretle gittik. Elbette, bütün bunları 
milletimizden aldığımız büyük güçle, des-
tekle, enerjiyle yaptık. 

Enflasyon asla düşmez deniyordu. Yeni ne-
sillere tek haneli enflasyonla tanışma mut-
luluğu yaşattık. Türkiye bu kadar borçla 
büyüyemez, küçülür ve batar deniyordu. 
Hatırlayınız, “hasta adam” sözü yeniden 
dillerde dolaşır hale gelmişti. Biz hem is-
tikrarlı büyümeyi sağladık, hem borçları 
ödenir hale getirdik. Hem sosyal yaraları 
saracak ciddi destek programları yürüt-
tük, hem de geleceği planladık. Birçok 
alanda 40-50 yılda yapılamayan yatırım-
ları, geçen dört yıl içinde gerçekleştirdik. 
Bu ülkenin insanları hastane kapılarından 
geri çevriliyordu, servislerde rehin kalı-
yordu, o günleri unuttuk mu? Unutmadık, 
unutmayacağız, bir daha o günlere dönme-
mek için insanlarımıza da hatırlatacağız. 

Bugün artık, doğan her çocuğun güven-
cesi olacak diyoruz. Güvencesi olmayanın 
güvencesi devlet olacak diyoruz. Bakın 
nereden nereye gelmişiz. Dikkatinizi çe-
kiyorum, bu sadece bir icraat değildir, bu 
sadece basit bir yöntem değişikliği de-
ğildir, bu büyük bir zihniyet değişimidir. 

Artık bu ülkenin hastaneleri şifa aramaya 
gelen herkese sonuna kadar açıktır. Hiçbir 
vatandaşımız tedavi masrafları yüzünden 
hastanelerde alıkonulmamakta, rehin tu-
tulmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım… 

Bu ülkenin insanlarına aydınlık bir gele-
cek inşa edeceksek, geçmişte yanlış giden 
ne varsa düzeltmek zorundayız. Biliyorsu-
nuz, devlet, üstüne vazife olmayan işlere 
enerjisini harcamaktan temel hizmetleri 
veremez hale gelmişti. Biz ne yaptık? Ce-
saretle yapısal dönüşümü gerçekleştirdik. 
Sorunlar yerinde çözülsün diye devletin 
üstündeki yüklerden bazılarını yerel yöne-
timlere devrettik. Yine hatırlayın, geçmişte 
çocuklarımıza, onları geleceğin dünyasına 
hazırlayacak bir eğitim verilebildi mi? 
Çocuklarımıza çağdaş seviyede bir eğitim 
imkanı vermeden geleceğe güvenle baka-
bilir miyiz? Elbette bakamayız, bunu başa-
ramazsak o geleceği de Türkiye’nin kayıp 
yıllarına ekleriz. İşte, müfredatı bugünün 
ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun olarak 
değiştirmemiz bundandır. Türkiye’nin en 
ücra köşelerine kadar bütün okullarımızı 
internet imkanına kavuşturmamız, ders 
kitaplarını ücretsiz dağıtmamız bundan-
dır. Bütçeden en çok payı eğitime ayır-
mamız da bundandır. Çünkü kaybedecek 
fazla vaktimiz yok. Çünkü çocuklarımızın 
eğitimine yaptığımız her yatırım, bu ül-
keye taşla, kumla, çimentoyla, demirle 
yapabileceğimizden çok daha sağlam, çok 
daha faydalı binalara, yapılara, hizmetlere 
dönüşecektir. -
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Değerli arkadaşlarım… 

Uzun uzun ekonomik göstergelerden, yap-
tığımız duble yollardan, tek tek yapmaya 
yetişemediğimiz için onar, ellişer, yüzer 
toplu açılışlarla hizmete açtığımız tesisler-
den söz etmeyeceğim. İhracat rakamların-
dan, turizmdeki atılımlardan, Türkiye’nin 
dünyadaki itibarının nasıl artmakta 
olduğundan bahsetmeyeceğim. Ben her 
AK Partili arkadaşımı, bütün bu gelişme-
lerden en az benim kadar haberdar olarak 
görüyorum. Türkiye’de AK Parti’den önce 
ne yaşanıyordu, bugün neredeyiz. Bütün 
bunları en iyi şekilde değerlendirebilecek, 
vatandaşlarımıza da her zeminde anlatabi-
lecek, aktarabilecek durumda olduğunuz-
dan şüphem yok. Çünkü biz AK Parti’yiz, 
başkalarına benzemeyiz, milletin, memle-
ketin meselelerine bigane değiliz. Bugün 
artık insanımızın kalplerini saran gelecek 
heyecanını biz başından beri yaşıyoruz. 
Biz milletimizden başka değiliz, ayrı deği-
liz, ırak değiliz. Biz milletin ta kendisiyiz, 
millet hissiyatının temsilcisi, millet siya-
setinin sesiyiz. Bu ülkeye hizmet etmekten 
başka muradımız yoktur, olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım… 

2007 yılının Türkiye için ne kadar önemli 
olduğunu her zeminde tekrar tekrar vur-
guluyorum. Önümüzde çok önemli, çok 
hayati kavşaklar var. Türkiye’de istikrarın 
devamı, değişim adımlarının devamı, 
kalkınmanın devamı mutlaka gelmeli-
dir. Bugün atılan sağlam temelin üstüne 
muhteşem bir bina inşa etmek zorunda-
yız. Bunu artık dünya da bizden bekliyor. 

Ülke olarak zirvelerdeki yerimizi en kısa 
zamanda almalıyız. İstikrarın devamı, de-
ğişimin devamı, millet iradesinin iktidarı 
için sizlere önemli roller, hayati görevler 
düşüyor. Teşkilatlarımızı, iyi hazırlayın; 
dinç, dinamik ve zinde tutun. 

Lü t f e n  3  Ka s ı m  2 0 0 2 ’ d e n  b u  ya n a 
Türkiye’de nelerin değiştiğini insanları-
mıza iyi anlatınız. Zaman zaman bizler 
bile o günleri unutabiliyoruz. “Hafızayı 
beşer nisyan ile maluldür,” biliyorsunuz; 
hatırlamak ve sürekli hatırlatmak lazım… 
Bırakın başkaları ne diyeceğini düşünsün, 
bu dört yılı aşkın zaman için bizim göğsü-
müzü gere gere anlatacak çok şeyimiz var. 
Bırakın başkaları yaptırmamak için nasıl 
çırpındıklarını anlatsınlar, bizim yaptık-
larımız yeter. Bu millet, inanıyorum ki, 
olan biten her şeyi dikkatle izliyor. Onun 
için kararını da hakkaniyetle verecektir. 
Unutmamalıyız ki, bizler kavgaların, çatış-
maların, boş polemiklerin, demokrasi dışı 
gölgeleme siyasetlerinin insanları değiliz. 
AK Parti, adı üstünde, siyaseti de alnının 
akıyla, gönlünün aydınlığıyla yapanların 
adresidir, öyle de kalacaktır. 

Sizlere inanıyor, sizlere güveniyorum. 
Gelin hep birlikte bir kere daha huzuru, is-
tikrarı, demokrasiyi, değişimi, kalkınmayı, 
adaleti, özgürlüğü iktidar yapalım. Millet 
siyasetini bir kere daha iktidara getire-
lim. Elbette uzun ve zor bir yolumuz var. 
Türkiye için daha yapacak çok işimiz var. 
Ancak biz bu yola hep birlikte çıktık. İlk 
günkü heyecanımızı, ilk günkü aşkımızı ve 
milletimize olan inancımızı hiçbir zaman 
kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bugün 
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de aynı azim ve gayretle hep birlikte mil-
letimiz için çalışmaya devam ediyoruz. 
Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra 
da, birer AK Parti’li olarak aynı onur ve 
sorumluluk şuuruyla yürüyeceğimiz bu 
yolda bütün arkadaşlarıma başarılar dili-
yor, sizleri sevgiyle selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekil-
leri… Konuşmamın başında sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 

Dün öğleden sonra Agos gazetesi yayın 
yönetmeni Hrant Dink’i menfur bir cina-
yete kurban vermenin acısıyla sarsıldık. 

Millet olarak bir kez daha açık ve hain bir 
provokasyonla karşı karşıya bulunuyoruz. 
Hrant Dink, basın dünyamızın önemli 
bir şahsiyetiydi, bu toprakların evladıydı. 
Dün de söyledim, eli kanlı provokatörlere 
cevap olsun diye buradan bir kez daha ilan 

AK Parti 8. Istişare ve 
Değerlendirme Toplantısı  

Açılış Konuşması

Kızılcahamam, Ankara | 20 Ocak 2007 
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ediyorum; Hrant Dink’i hedef alan kur-
şunlar, hepimize sıkılmıştır. Hrant Dink, 
Türkiye’dir. Onu vuranlar, Türkiye’yi vur-
muştur. Birlik ve beraberliğimize, özgür 
düşünceye, huzur ve istikrarımıza kaste-
dilmiştir. Kendisine bir kez daha rahmet, 
kederli ailesine, mensubu olduğu basın 
dünyamıza ve aziz milletimize başsağlığı 
diliyorum. 

Bu menfur cinayeti işleyenler, adalete 
hesap vermekten kurtulamayacaklardır. 
Bunun için ilgili bütün birimlerimizi sefer-
ber ettik. Fail ya da faillerinin, planlayan 
ve azmettirenlerin en kısa sürede adalet 
önüne çıkarılması için ne gerekiyorsa 
yapılmaktadır, yapılacaktır. Milletimizin 
tarihten gelen derin sağduyu ve basiretine 
inanıyorum. Bu cinayet amacına ulaşa-
mayacak, milletimiz üzerinde oynanan 
bu oyun mutlaka boşa çıkarılacaktır. Aziz 
milletimiz, inanıyorum ki, daha çok kenet-
lenerek, birlik ve beraberliğimize daha çok 
sahip çıkarak, Hrant Dink’i bağrına basa-
rak kanlı ellere en güzel cevabı verecektir. 

Değerli arkadaşlarım…

Bugün, 4 yıllık iktidarımızın ardından 
geriye dönüp baktığımızda gördüğümüz 
tablo şudur; siyasi ve Ekonomik istikrar 
artık yerleşmiştir. Temel meselelerimiz ya 
hallolmuştur ya da en azından çözüm yo-
luna girmiştir. Onun için bir süreden beri-
dir yeni bir kavram üzerinde duruyorum. 
Şimdi sıra sosyal istikrarımızı güçlendir-
mektir, diyorum. İlk 4 yıl bizim için ekono-
mik ve siyasi istikrarın sağlanması, ekono-
mik kalkınma ve demokratik reformların 

birlikte gerçekleştirilmesi dönemi oldu. 
Bundan sonrasını ise, toplumsal barışımızı 
tahkim etmeyi önceleyen bir “sosyal resto-
rasyon dönemi” olarak görüyorum. İçerde 
ve dışarıda karşılaştığımız tehlikeler, iç 
barışımızı, toplumsal barışımızı konsolide 
etmemizi bir zaruret olarak karşımıza çı-
karmaktadır. Kendisiyle barışık olmayan 
insanlar gibi sürekli kendisiyle kavgalı bir 
toplum olarak mı kalacağız? Bu soruyu 
artık geride bırakmanın zamanı çoktan 
gelmiştir. 

Toplumsal yapımızı, her türlü, manipü-
lasyon ve provokasyona açık olmaktan 
kurtarmak zorundayız. Toplumsal yapı-
mızda gedikler, menfezler bırakarak gele-
ceğe yürüyemeyeceğimiz açıktır. Türkiye, 
çok değerli enerjisini ve zamanını içeride 
tüketerek dışarıda neler kaybettiğini gör-
mek durumundadır. Bu süreçte herkese, 
hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. 
Öncelikle cumhuriyetimizin değerlerini 
toplumsal ihtilaf konusu olmaktan çıkar-
malıyız. 83 yıl aradan sonra kazanımları-
mızı geriye çevirecek hiç bir güç yoktur, 
olamaz. Gereksiz korkulardan da kurtul-
malıyız. İnanıyorum ki, bizi zayıflatmaya 
çalışanlara karşı etnik, dini, mezhepsel 
ya da felsefi inanç farklılıklarına bakma-
dan, kadın-erkek ayırmadan kardeşlik 
bağlarımızı daha da sağlamlaştıracak, 
vatandaşlık bilincimizi daha da yükselte-
ceğiz. Elbette toplumsal değişim, dönüşüm 
sürecimiz devam edecektir. Hiçbir kanlı 
provokasyon milletimizi özgürlük ve refah 
yolundan döndüremeyecektir. Demokra-
tik gelişmemiz ve ekonomik kalkınmamız 
aynı hızla devam edecektir. 
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Değerli arkadaşlar…

Bugün hem geçmiş dönemi değerlendir-
mek, hem de geleceğimize ışık tutacak 
fikirleri bir araya getirmek, siyasetimizi 
zenginleştirmek üzere bir aradayız. Ge-
leneksel hale gelen bu buluşmalarımızın 
Türk siyasetine önemli açılımlar getirdi-
ğine inanıyorum. Bizler siyasi rotamızı 
istişareyle, ortak akılla, öz eleştiriyle hep 
birlikte belirliyoruz. Özellikle bugünün, 
istikrar ve güven, demokrasi ve adalet 
kavramları başta olmak üzere ülkemizin 
gelecek hedefleri üzerinde daha çok yo-
ğunlaşmamız gereken bir gün olduğunu 
düşünüyorum. Bu toplantımızda birlikte 
düşünerek daha çok adalet, daha çok 
demokrasi, daha çok özgürlük, daha çok 
refah talepleri üzerinde duracağız. Sizler, 
fikir ve uyarılarınızla Türkiye’nin makûs 
talihini değiştirecek adımların atıldığı 
bir döneme yön verdiniz, ışık tuttunuz. 
İnşallah Türkiye’nin geleceğine de ışık tu-
tacaksınız. Zira milletimiz, yıllar boyunca 
siyasetten bekleyip de sukut-u hayale uğra-
dığı ne varsa, sizlerde onu bulmuştur. Bu 
vesileyle, Türkiye’yi büyütme ve kalkındır-
ma siyasetinin sahibi olan, omuzdaşı olan, 
bu siyasete artı değerler kazandıran ve in-
sanımızın gelecek umudunu canlandıran 
her arkadaşımı bir kere daha kutluyorum. 

Değerli arkadaşlarım… 

Son dört yıl içinde elde ettiğimiz her kaza-
nımın altında, gelecek umutlarını yeşerten 
her ilerlemenin ardında bu kadronun sağ-
ladığı istikrar ortamının büyük payı vardır. 
Bu istikrar ortamı bütün o kayıp yıllar 

boyunca milletimizin en büyük beklentisi, 
özlemi olmuştur. Milletimiz bize, biz mille-
timize inandık. Bu duygu ve gönül birliğin-
den, bu ruh beraberliğinden istikrar çıktı, 
değişim çıktı, dinamizm çıktı. Bu demokra-
tik dönüşümü ve kalkınma yolundaki bü-
yük değişim iradesini sabote etmek isteyen-
ler beyhude bir çaba içindedir. Demokratik 
istikrar ve güven sayesinde Türkiye yeni-
den bir üretim ve kalkınma sürecine girdi. 
İnsanlarımızı üretmenin, ürettiğini değere 
dönüştürmenin, değişen dünyanın hızını 
yakalamaya azmeden bir değişimin heyeca-
nı sarmıştır. Bu, Türkiye adına, geleceğimiz 
adına paha biçilmez bir kazanımdır. Artık 
buradan dönüş olmayacaktır. 

Bütün ekonomik göstergeler milletimi-
zin mutluluğunu, refahını artıran bir 
çizgide gelişiyor. Türkiye, bu doğru yolda 
hızını kesmeden, tereddütlere düşmeden 
yürüyüşünü sürdürecektir. 73 milyon 
insanımızın hak ettiği medeniyet seviye-
sine mutlaka ulaşacağız. Çocuklarımızın, 
gençlerimizin; aidiyetiyle, mensubiyetiy-
le, vatandaşlığıyla gurur duyacağı mutlu 
ve müreffeh Türkiye’yi adım adım inşa 
ediyoruz. Bugün artık ne yapabileceği-
mizi, neleri başarabileceğimizi gayet iyi 
biliyoruz. Allah’ın izniyle başaracağız, hep 
birlikte tarihe bir medeniyet destanı daha 
armağan edeceğiz. Türkiye’nin adım adım 
ulaştığı hedefler, negatif düşünmeye, her 
şeye olumsuz bakmaya alışmış olan zih-
niyetlere söyleyecek söz bırakmamıştır. 
Gölgeleme, karartma, vehim üretme siya-
setine, kaygı ve korku yayma taktiklerine, 
karamsarlık üretme yöntemlerine prim 
verecek bir toplumsal zemin kalmamıştır. 
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Değerli arkadaşlarım… 

Bugün ekonomik göstergelerde geldiğimiz 
seviyeler son 10 yılın, 20 yılın, 30 yılın, 
hatta ülkemiz tarihinin en iyi seviyeleri-
dir. Bakınız açık konuşuyorum, biz hükü-
met olarak sadece geçmişin günahlarını 
temizlemekle, hatalarını tamir etmekle, 
açıklarını kapatmakla yetinseydik, bu 
sözleri aynı coşkuyla söyleyemezdim. Ama 
biliyorum ki Türkiye’nin geçen 4 yılda kat 
ettiği mesafe, önümüzdeki 20 yılı, 30 yılı 
bugünden şekillendiren bir mesafedir. 
Bugün biz gönül rahatlığıyla Cumhuriye-
timizin 100. yılına hazırlanan müreffeh 
bir Türkiye fotoğrafını milletimizin önüne 
koyabiliyoruz. Attığımız adımlar meyvele-
rini vermeye başlamıştır, bundan sonra ka-
zanımlarımız çığ gibi büyüyecektir. Bunu 
Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna es-
mekte olan değişim ve kalkınma rüzgarına 
bakarak söylüyorum. Bu başarının ardın-
da samimiyet var, cesaret var, kararlılık 
var. Bu başarının ardında milletin duası 
var, milletin kendisi var. Ve şunu bütün 
hissiyatımla söylüyorum: Bu başarının 
ardında millet emanetini hakkıyla taşıyan 
ve siyaset tarihimizin yüz akı olan sizler 
varsınız. 

Bu ülkenin zamanına, kaynaklarına, ener-
jisine, geleceğine asla ihanet içinde olma-
dınız. Bütün eylemlerinizle sosyal barışı ve 
adaleti perçinlediniz, bir arada yaşama ira-
desine güç verdiniz. İşçi kardeşim, memur 
kardeşim, köylü kardeşim, sanayicimiz, 
esnafımız, tüccarımız, ihracatçımız bu 
dönemde istikrarın tadına vardı. Yatırım-
cılarımız önünü görmeye, hedeflerini bü-

yütmeye, rekabeti göğüslemeye, dünyanın 
her köşesinde Türkiye’de üretilen mallara 
pazar aramaya başladı. Bu ülkenin zengin-
liklerinin, bu ülkeyi nerelere taşıyabilece-
ğine yine bu dönemde başardıklarımızla 
şahit oluyoruz. 

Bugün Türkiye dünyanın 19. büyük eko-
nomisi… Bugün Türkiye ekonomisi böl-
gesinin, hatta dünyanın yükselen yıldızı… 
Daha birkaç yıl önce memuruna maaş 
olarak ödeyeceği parayı denkleştiremeyen 
ülke bu ülke değil miydi? Enflasyonun dü-
şeceğinden, işlerin yoluna gireceğinden, 
sıkıntıların çözüleceğinden umudun ke-
sildiği ülke bu ülke değil miydi? Nereden 
nereye geldiğimizi asla unutmayacağız; 
unutursak korkarım ki, o girdaplara bir 
gün yeniden sürükleniriz, milletçe yeni-
den o sıkıntıları yaşamak mukadder olur. 

Değerli arkadaşlar…

Biz ne yaptık, neler yapıyoruz? Öncelikle 
“bütünlüklü bir siyaset” izledik ve bütün 
alanlardaki politikalarımız birbirini ta-
mamladı. Bakınız, Türkiye’nin “jeo-stratejik 
önemi” ile yıllarca övünürdük ama, bu 
iddiamızın içini bir türlü dolduramazdık. 
Avrasya’ya, Balkanlara, Ortadoğu’ya dönük 
bir açılım yapmamızın gereğini ifade eder-
dik ama, bunu dünyanın gerçekleriyle bir 
türlü buluşturamazdık. Oysa şimdi dış poli-
tikamızı güçlü bir ekonomi politikasıyla, ih-
racatla, enerji politikasıyla tamamlıyoruz. 

Bugün Türkiye bir “enerji koridoru” ha-
line geldiği için ülkemiz Orta Asya ile, 
Türk dünyası ile, komşu ülkelerle olduğu 
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kadar Avrupa Birliği için de vazgeçilmez 
bir ülke olmuştur. Uluslararası toplum 
ile ilişkilerimiz şimdi “karşılıklı bağımlı-
lık” esasında gelişiyor, güçleniyor. Artık 
“enerji koridoru” olmakla yetinmiyoruz, 
Ceyhan’dan başlayarak hedeflerimizi daha 
ileri bir merhaleye taşıyor Türkiye’yi bir 
“enerji terminali” haline getiriyoruz. Avru-
pa Birliği’nin Türkiye’ye atfettiği önem ge-
niş bir vizyonun yanında şimdi “enerji arz 
güvenliği”ndeki stratejik rolümüz ile de 
doğrudan ilgili hale gelmiştir. Bakü-Tiflis 
-Ceyhan Projesi, Mavi Akım Projesi, Şah-
deniz Projesi, Nabucco projesi, Yunanistan 
İtalya Doğalgaz Hatları muhatap ülkeleri 
birbirine bağlayan hayati projelerdir. Keza, 
Rusya, İran, Irak, Azerbaycan ve Kazakis-
tan için de “enerji tedarik güvenliği”nin 
sağlanmasında Türkiye, vazgeçilmesi im-
kansız bir anahtar ülke haline gelmiştir. 

Ekonomi politikalarımız sosyal politika-
larımızı tamamlıyor. Doğalgaza kavuşan 
vilayet sayısını nasıl 43’e çıkardıysak, 73 
milyonun ışığı, aydınlığı için nasıl elekt-
riğe zam yapmadıysak, aynı adalet ve 
kalkınma mantığıyla şehirlerimizi birbi-
rine, ülkemizi dünyaya bağlıyoruz. Sosyal 
adalet, bölgeler arası kalkınma adaleti 
bu değil mi? Türkiye’nin dünya ile enteg-
rasyonunu görmek isteyenler Türk Hava 
Yollarının uçuş noktalarındaki artışa bak-
sınlar. Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya 24 
yeni uçuş noktası ilave etmişiz. THY’nin 
Pazar payı yüzde 100’den yüzde 60’a in-
miş, yani sektör rekabete açılmış ama, 
yolcu sayısı yüzde 70 oranında artmış. Atıl 
havaalanlarımız Sabiha Gökçen’i, Sivas’ı, 
Tokat’ı, Uşak’ı, Siirt’i, Kahramanmaraş’ı, 

Çanakkale’yi, Adıyaman’ı hizmete açmışız. 
Bütün bu gelişmeler eş zamanlı olmuş. Sa-
dece dört havaalanımız, Ankara, Antalya, 
Dalaman, İzmir havaalanları 25 milyon 
yolcuya hizmet verecek biçimde modern 
yapılar olarak inşa edilmiş. Bugüne kadar, 
üç tarafı denizlerle çevrili olmanın strate-
jik özelliğiyle övünmüşüz ama gemileri-
miz yıllarca Türk Karasularına hapsolmuş. 
Biz, bir yandan Kars–Tif lis ve Bakü’yü 
demir ağlarla Ankara’ya bağlamaya çalışır-
ken, öte yandan Atina ile İstanbul’u dost-
luk treniyle birbirine bağlı hale getirmişiz. 
Milli gelirimiz ikiye katlanırken Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de milli geliri 
iki mislini aşmış.

Türkiye’nin iddialarına, tezlerine, onuru-
na sahip çıkmak, işte budur. Milletin men-
faatlerini gözünün ışığı gibi korumak, işte 
budur. Milleti ayrıştıran temalar üzerinde 
slogan atarak Türkiye’yi büyütemezsiniz. 
Her kim adalete, kardeşliğe değil de ayrış-
maya vurgu yapıyorsa onun bu milletin 
gönlünde yer tutması mümkün değildir. 
Türkiye’nin gücü, milletimizin birliğidir, 
güven ve istikrarın devamıdır. Türkiye’nin 
gücü barış ve adaletin alabildiğine derin-
leşmesidir. Türkiye’yi büyütecek irade top-
luma güven esasında istikrara, demokrasi-
ye, adalete sahip çıkacak iradedir. Kimse, 
manevi haritamızı zedelemeye, birlik ve 
beraberlik ruhumuzda gedikler açmaya 
kalkışmamalıdır. Tarihin kritik bir kavşa-
ğındayız. Özellikle bu süreçte köklü millet 
şuurumuz üzerinde hesaplar yapanları 
mutlaka kendi hesaplarıyla baş başa bırak-
mak durumundayız. 
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Değerli arkadaşlar… 

Bütün politik mülahazalardan arınarak 
millet ve devlet adına samimi bir değerlen-
dirmemi de burada sizlerle paylaşmak isti-
yorum. Siyasette akıl elbette gereklidir. An-
cak siyasi aklın ihtiraslarına gem vurmak, 
ahlaki sınırlar koymak için bir siyasi vic-
dan da olmalıdır. Onun için siyasetin aklı 
gibi vicdanı da olmalıdır, diyorum. Millete 
hizmeti amaç edinen, varlık sebebi millet 
olan siyasetçiler olarak iktidarıyla muhale-
fetiyle bunu görmeli ve göstermeliyiz. AK 
Parti işte bu anlayışla üzerinde bina edil-
miştir. Milletin ve siyasetin vicdanı olma 
iddiasını da bu geçen süre zarfında ortaya 
koymuştur, bundan sonra da aynı ilkelerle 
yoluna devam edecektir. 

Biz yola çıkarken ahlaklı siyaset yapaca-
ğımızı, siyaset yaptığımız ahlaki zemini 
yitirmeyeceğimizi ilan ettik. 3 Kasım önce-
si siyasetçinin, siyasi partilerin ve siyaset 
kurumunun en önemli sorunlarından 
birisi yozlaşmaydı, amacını yitirmesiydi, 
menfaat üzerine dönmeye başlamasıydı. 
AK Parti bu gerçeği görerek siyasetin ah-
laki zeminini yeniden inşa etmeye soyun-
muştur. Siyasetin ilkeli, dürüst, adil, şeffaf 
ve hesap verebilir bir karakter kazanması 
için gerek parti olarak gerekse siyasetle uğ-
raşan bireyler olarak kendimizi ahlaki il-
kelerle tanımladık ve sınırladık. Yolsuzluk, 
kayırmacılık, iltimas, çekememezlik gibi 
tüm siyasal hastalıklara karşı kurumsal bir 
mücadele başlattık. 

Dört yılı aşan iktidar dönemimizde şükür-
ler olsun ki, şeffaf, dürüst ve adil bir yöne-

tim sergilemek için başarılı bir mücadele 
ortaya koyduk. Yanlışa düşmedik, yanlışa 
tevessül edenleri de aramızda barındırma-
maya özen gösterdik. AK Partililer olarak 
erdemli bir siyaset yapmaya çalıştık. Tüm 
AK partililer biliyor ki, erdemli olmak 
sadece kötüye bulaşmamak değil, aynı 
zamanda iyiyi inşa edebilmektir. Siyase-
tin amacı iyiyi, güzeli, mutluluğu, adalet 
ve hakkaniyet üzere olanı bulmak, ona 
ulaşmak için çaba göstermek; toplumun 
huzur ve refahı için hizmet üretmektir. AK 
Partililer olarak biliyoruz ki, Yanlış yollar-
la doğru hedefe ulaşılmaz. Kötü söylem, 
davranış ve kişilerle “iyi” inşa edilemez. 
Yine hepimiz çok iyi biliyoruz ki, Saydam-
lık, hesap verebilirlik, dürüstlük, kurallara 
uygunluk ne kadar gerekliyse iltimas, ka-
yırma, yolsuzluğa bulaşma, haksız kazanç 
ve menfaat sağlama o kadar sakınılması 
gereken hususlardır. 

Herkes de çok iyi bilsin ki, ahlaki yörün-
gesini yitiren, yasal zeminini kaybeden, 
meşruiyet pusulası şaşanların AK Parti 
içinde yeri olmamıştır, bundan sonra da 
olamaz. Merkezi idarede, belediyelerde ve 
teşkilatlar da asıl olan ilke ve değerlerdir. 
Bunlardan şaşanlar topluma hizmet etme 
idealini de yitirmiş demektir ki, yolsuzluk 
konusunda AK Parti’nin temel politikası 
sıfır tolerans ve etkin mücadeledir. Gerek 
İçişleri Bakanımıza gerekse Mahalli İda-
relerden sorumlu Genel Başkan Yardım-
cısı arkadaşıma her zaman talimatım, AK 
Partili belediyelerle ilgili küçük büyük her 
hangi bir iddia gelirse kararlılıkla üzerleri-
ne gitmeleri, hemen inceleme başlatmaları 
ve gereğini yapmalarıdır. Hizmet idealini 
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yitiren ya da hukuki ve ahlaki zeminden 
sapanlar AK Parti’nin hizmet çatısı altında 
barınamazlar. Dün bir grup AK Partili mil-
letvekili arkadaşımız Siyasi Etik Yasası’nı 
Meclis’in gündemine taşıdılar. Mal bildi-
riminin şeffaf hale getirilerek kapsamının 
genişletilmesinden Etik Kurul oluşturul-
masına kadar önerilen bir dizi düzenleme 
inanıyorum ki, kamuoyunda derinlemesi-
ne tartışılacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Biz kısır tartışmaların, sonu gelmez kavga-
ların içinde değiliz. Biz bu ülkenin kayıp 
yıllarına yenilerini ekleyecek bir umur-
samazlık, bir rehavet, bir atalet içinde hiç 
değiliz, olamayız. Biz Türkiye’yi bir daha 
asla ve asla “hasta adam” durumuna düş-
meyecek sağlam bir konuma taşımanın 
derdindeyiz. Biz kişi başına milli geliri 10 
bin dolara çıkarmanın peşindeyiz. Biz, işçi-
mize, memurumuza, çiftçimize, esnafımı-
za insanca bir hayat sunmanın peşindeyiz. 
Biz Türkiye’yi dünyanın en güçlü ülke-
lerinden biri, en güçlü ekonomilerinden 
biri yapmanın peşindeyiz. Bunun için ülke 
aidiyetini, millet bilincini güçlendirmeye 
çalışıyoruz. Bunun için bütün dünya ülke-
lerine Türkiye’nin imkan ve kaynaklarını 
anlatıyoruz. 

Bütün bunlar elbette kolay olmuyor, bü-
yük fedakarlıklarla, büyük gayretlerle, 
geceli gündüzlü çalışmalarla oluyor. Geldi-
ğimiz yol uzun bir yoldu, ama gideceğimiz 
yol daha da uzun ve çetin olacaktır. Aynı 
istikamette aynı kararlılıkla yolumuza 
devam edeceğiz. Bundan sonrası için he-

defimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni yüzüncü 
kuruluş yılına dünyanın zirvesindeki bir 
ülke olarak taşımaktır. Ve inanıyorum ki 
bu millet, bu milletin değişim iradesini 
en iyi şekilde temsil eden bu parlamento, 
bu parlamentodan güç alan bu hükümet, 
dünün hedeflerine ulaştığı gibi, yarının 
hedeflerine de ulaşacaktır. 

Değerli arkadaşlar… 

2007 yılını Türkiye’nin seyri açısından son 
derece önemli gördüğümü huzurlarınız-
da bir kere daha ifade etmek istiyorum. 
Ancak şunu da açıkça ifade etmekte yarar 
görüyorum. Türkiye koşmak ile durmak 
arasında, istikrar ile kaos arasında, içine 
kapanmakla dünyaya açılmak arasında bir 
tercih yapmak durumunda değildir. Ül-
kemize kazandırdığımız 4 yılın güveniyle 
söylüyorum. Önümüzde “ya demokrasi ya 
yasaklar kazanacak” diye iki ihtimal yok. 
Türkiye’nin tercihi bellidir. İstikrardır, de-
ğişimdir, dünyaya açık, özgür ve müreffeh 
bir ülke hedefidir. Ne olursa olsun, Türki-
ye bu istikametten şaşmayacaktır. Ben mil-
letimizin şaşmaz terazisine sonuna kadar 
güveniyorum. 

Gerçeği görünür kılmak, yaşadığımız acı 
tecrübelerin toplum hafızasından silinme-
sine engel olmak, umutların, hayallerin 
kırılmasına izin vermemek bizim göre-
vimiz… Daima yükseklerde tuttuğumuz 
adalet ve kalkınma meşalesini yarınlara 
taşımak mecburiyetindeyiz. Biliyorum ki 
bu kritik yolculuğun yükünü de birlikte 
hakkıyla taşıyacağız. Ortalama hükümet 
ömrünün iki yılı bile bulmadığı, istikrar 
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yıllarının her zaman azınlıkta kaldığı bir 
ülkede, AK Parti ışığı bu talihsiz kısırdön-
güyü bozan istisna olarak daima parla-
yacaktır. 2007 AK siyasetle milletimizin 
kucaklaşması bakımından hem bir tama-
ma erme, hem de taze bir başlangıç yılı 
olacaktır. Yeni bir beş yıla, yeni bir güçle, 
yeni bir enerjiyle ve fakat ilk günkü he-
yecanla, ilk günkü sevdayla yürüyeceğiz. 
Sözlerimi bitirirken milletimize huzur ve 
barış dolu bir yıl diliyorum. Bu milletin, 
bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeş-
lik ruhuna, medeniyet birikimine kaste-
denleri bir kez daha telin ediyorum. Allah, 
birliğimize kardeşliğimize kast edenlere 
fırsat vermesin. Milletimize, devletimize 
zeval vermesin. Hepinizi sevgiyle saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlayarak sözlerime 
başlıyorum. 

Gerek ülkemiz, gerek partimizle ilgili 
meseleleri konuşmak, paylaşmak, ileriye 
dönük vizyonumuzu belirlemek, yeni 
açılımlar kazanmak amacıyla gerçekleş-
tirdiğimiz bir istişare toplantısının daha 
sonuna geldik. Cuma günü İstanbul’da 
kaybettiğimiz gazeteci yazar Hrant Dink 
cinayeti ile ilgili gelişmeler istişare top-
lantımızın önemli bir konusu oldu. Olayı 
bütün boyutlarıyla aydınlatmak için 
ilk dakikadan itibaren hükümet olarak, 
millet olarak gösterdiğimiz kararlı irade, 
32 saat gibi kısa bir zaman içinde sonuç 
verdi. Hrant Dink’in cenazesi toprağa 
verilmeden, emniyet güçlerimizin, savcı-
larımızın, istihbarat birimlerimizin tam 
bir koordinasyon ile, bütün verileri tek 
elde değerlendirerek, kılı kırk yaran bir 
dikkatle çalışarak cinayet zanlısını yaka-

lamaları ve adalete teslim etme aşaması-
na getirmeleri çok önemlidir. Bu önemli 
başarının altını özellikle çiziyorum ve 
burada emniyet teşkilatımıza özellikle 
teşekkür ediyorum. 

Olay artık yargı aşamasına gelmiştir. Bu 
noktada sağduyunun sesini öne çıkaran, 
gelişmeleri kamuoyuna aktarırken ge-
rekli özen ve hassasiyeti gösteren değerli 
medyamıza da teşekkür ediyorum. Zira 
bu tür olaylarda Türkiye’nin fotoğrafı 
medyamız üzerinden dünyaya yansımak-
tadır. Bundan sonraki süreçte de aynı 
hassasiyetin devam edeceğini umuyo-
rum. Bütün boyutlarıyla, bütün derinli-
ğiyle, bütün bağlantılarıyla bu cinayetin 
aydınlanması için aynı kararlılıkla çalış-
malarımızın devam edeceğinden herke-
sin emin olmasını istiyorum. 

Hepimizi sarsan bu alçakça cinayet el-
bette bir çok boyutuyla tartışılacaktır, 

AK Parti 8. Istişare ve 
Değerlendirme Toplantısı  

Kapanış Konuşması

Kızılcahamam, Ankara | 21 Ocak 2007 
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tartışılmalıdır. Ben burada özellikle bir 
hususa işaret etmek istiyorum. Bir sü-
redir Türkiye’yi içe kapamaya yönelik 
çabalar, gayretler olduğunu görüyoruz. 
Ben Türkiye’ye,  Türkiye’nin değerli 
enerjisine, birliğine, bütünlüğüne karşı 
işlenecek daha büyük bir fenalık düşüne-
miyorum. Bu nedenle, açık ifade ediyo-
rum. Bu tür çabalar içinde olanlar belki 
her şey olabilirler ama asla kendilerine 
vatansever diyemezler. Meselenin şu aşa-
mada dikkat çeken sosyal ve psikolojik 
boyutları da olduğu görülüyor. Gencecik 
dimağları kirleten, onları nefret duygu-
larıyla zehirleyen zemini çok iyi analiz 
etmek durumundayız. Bunu medyamız, 
akademisyenlerimiz, aydınlarımız, sivil 
toplum örgütlerimiz ile birlikte yapmak 
durumundayız. Zira sorunun güvenlik 
boyutu kuşkusuz önemlidir, hayatidir 
ama, bu boyutu aşan tedbirlere de mutla-
ka odaklanmalıyız. 

Tam bu noktada çocuklarımızı, gençleri-
mizi zehirleyen bu zemini kurutmak için 
aileden, okuldan başlayarak herkese, 
önemli sorumluluklar düşüyor. Gençleri-
mizi zehirleyenler hangi siyasi, ideolojik 
saiklerle hareket ederlerse etsinler, hu-
zurumuza, birliğimize, bütünlüğümüze 
kast etmişlerdir. Onları büyük milletimiz 
asla affetmeyecektir. Eğer böyle olaylarla 
Türkiye’yi içe kapanmaya, infiale, karam-
sarlığa zorlayacaklarını düşünüyorlarsa, 
bilsinler ki, bunu asla başaramayacaklar. 
Milletin varlığına, bütünlüğüne, değer-
lerine, huzur ve istikrarına kastedenler 
asla bir kez, daha söylüyorum, asla va-
tansever olamazlar, yurtsever olamazlar. 

Bu olayı kullanarak Türkiye’nin yakala-
mış olduğu huzur ortamını gölgelemek, 
devletimizi, milletimizi zora düşürmek, 
duruşumuzu zaafa uğratmak isteğinde 
olanlar varsa onlar derin bir hayal kırık-
lığına uğrayacaktır. İnanıyorum ki, daha 
önce defalarca oynanmış bu kirli oyun, 
milletimizin vakar ve metaneti karşısın-
da bir kere daha bozulacak, etkisiz hale 
gelecektir. 

Değerli arkadaşlar… 

Türkiye’nin meselelerini ele aldığımız, 
bugününü ve yarınlarını konuştuğumuz 
İstişare toplantımızda ortaya çıkan güçlü 
irade de bir kez daha teyit etmiştir ki, 
Türkiye’nin huzur ve istikrarı yakaladığı, 
ileri hedeflere doğru adımlarını hızlan-
dırdığı yürüyüşümüz kararlılıkla devam 
edecektir. Bu ülke büyük gayretlerle, bü-
yük fedakarlıklarla elde ettiği kazanım-
larından geri dönmeyecektir. Bu toplum 
için asırlardır en büyük servet, bir arada 
yaşamak, aynı mecrada dostça-kardeşçe 
akmak, aynı hedeflere beraberce koşmak 
meziyeti olmuştur. Bizi millet yapan, en-
gin bir coğrafyada gönülleri aynı ışıkla 
aydınlatan, kalpleri aynı aşkla dolduran 
bir tarihin mirasçısı yapan güç budur. 
Hiçbir güç, bu vatanı insanlarımızdan 
bir tekinin bile kalbinde bir gurbete dö-
nüştüremeyecektir. Bunu ülkem adına, 
milletim adına, tarihimiz adına ve ge-
leceğimiz adına söylüyorum. İçeride ya 
da dışarıda her kim Türkiye üstünde bir 
kara hesap yürütmeye çalışıyorsa, bilsin 
ki kendi ayaklarının altına bir kuyu kazı-
yor, kendi bindiği dalı kesiyor. 
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Değerli arkadaşlar… 

İki günlük istişare toplantımızda 48 arka-
daşımız bütün ülke meseleleri ve gelecek 
hedefleri üzerinde düşüncelerini, öneri-
lerini dile getirmişlerdir. Bakanlarımız ve 
parti yönetimimiz çalışmaları hakkında 
grubumuza ayrıntılı sunumlar yapmışlar, 
sorulara cevap vermişler, yapılan teklifler 
üzerine düşüncelerini paylaşmışlardır. 
Öncelikle her arkadaşıma gösterdikleri 
yapıcı yaklaşım ve samimi katkıları için 
teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Bu buluşmada dile getirdiğiniz önemli fi-
kirler, uyarı ve öneriler, gerek partimizin, 
gerekse Türkiye’nin önündeki sürece çok 
olumlu açılımlar getirecektir. Benzer or-
tamlarda daha önce de vurguladığım gibi, 
AK Parti siyaseti, kişilerin, kurulların, mil-
letten saklanan stratejilerin oluşturduğu, 
belirlediği bir siyaset değildir. AK Parti, bü-
tünün her parçasının kendisini bu yolun, 
bu istikametin, bu siyasetin sahibi saydığı, 
bu millet emanetinin taşıyıcısı saydığı bir 
siyaset tarzının adresidir. Bunu çok önem-
siyorum, tekrar tekrar vurguluyorum; 
çünkü Türk siyasetinin bugüne kadar en 
önemli eksiklerinden, zaaflarından biri si-
yasetin muhteviyatında ortak aklın, millet 
iradesinin, toplumsal hissiyatın yeterince 
varlık kazanamamış olmasıdır. Aksi ola-
bilseydi; millet olarak bugün kaybedilmiş 
yılların ateşiyle yanmaz, bugünkünden 
çok daha ileri noktalara ulaşmış olurduk. 

AK Parti, siyasetin kritik zaaf noktala-
rının farkında olan kadrolar tarafından 
kurulmuş, yol haritasını çizerken ortak 

aklın oluşmasına vurgu yapmış, bu temel 
esas üzerinde yükselerek iktidara taşın-
mıştır. İktidarımızın en önemli özelliği de 
Türkiye’nin haysiyetini, onurunu, itibarını 
yükseltmek olmuştur. Bütün konuşmala-
rımızda, bütün eylemlerimizde 73 milyon 
vatandaşımızın mutluluğuna, huzuruna 
vurgu yapıyoruz. Bu toplantımızda ortaya 
konan gelecek perspektifi çocuklarımızın, 
gençlerimizin yarın nasıl bir Türkiye’de 
yaşayacaklarıdır. Bugünkü kazanımları-
mızın güveniyle ifade ediyorum ki; bugün 
nasıl dünden daha iyiyse, yarınki Türkiye 
de bugünden daha adaletli, daha müreffeh 
bir Türkiye olacaktır. Yarınki Türkiye’nin 
gençliği ülkesine tam bir güven duygusu 
içinde olacak, bütün istismar kapılarını 
kendi eliyle kapatacaktır. 

Her evladımız, her gencimiz, her vatanda-
şımız güven ve huzur içinde olsun. Allahın 
izniyle millet olarak çok daha yüksek he-
deflere ulaşacağız. Hak ettiğimiz başarıları 
elde etmek için gerekli her şeyimiz var. 
Aklımız var, birikimimiz var, gücümüz var, 
aşkımız var, irademiz var. Yeter ki, gözümü-
zü bu ülkenin hak ettiği engin ufuklardan 
ayırmayalım. Yeter ki, geçmişimizin zengin 
hazinelerinden yarınlarımızı aydınlatacak 
ilhamlar almaya devam edelim. Yeter ki, 
maddi ve manevi değerlerimizi birbiriyle 
çatıştırmadan gönül zenginliğine dönüştü-
relim. Yeter ki, çocuklarımıza, gençlerimi-
ze hayat kadar aziz gördüğümüz adaleti, 
merhameti, sevgiyi, hoşgörüyü, kardeşliği 
miras bırakalım. Bir kere daha istişarenin 
hakkını vererek, ülkemiz ve partimiz için 
son derece değerli kazanımlar elde ederek; 
Türkiye için güç tazeleyerek, aşk tazeleye-
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rek, umut tazeleyerek buradan ayrılıyoruz. 
Milletimizin siyaset kurumunda görmek 
istediği üretken, dinamik, zengin, aydın-
lık fotoğrafı sergileyerek geri dönüyoruz. 
Sizleri yeniden en kalbi duygularımla se-
lamlıyor, hayırlı günler, hayırlı çalışmalar 
diliyorum. Allah, milletimizin, ülkemizin 
yolunu, ufkunu, bahtını açık etsin.
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Değerli AK Partililer, sevgili arkadaşlar… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Ege’ye önemli artı değerler kazan-
dıracak çeşitli yatırımları hizmete açmak 
için yaptığımız bu ziyaret sırasında sizlerle 
beraber olma imkanı bulmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye önemli bir sürecin 
eşiğindedir. 2007 yılı hem ülkemiz için, 
hem partimiz için, hem de demokrasimiz 
için son derece önemli bir yıldır, bir im-
tihan zamanıdır. Milletimizin 3 Kasım 
2002’de verdiği değişim kararının, ülke-
mize dört yılı aşkın bir zaman içinde ne ka-
zandırdığının, Türkiye’nin nereden nereye 

AK Parti Il Teşkilatı Toplantısı

İzmir | 2 Şubat 2007 
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geldiğinin değerlendirileceği bir toplum-
sal muhakeme dönemidir. Türkiye, AK 
Parti döneminde çok önemli kazanımlar 
elde etmiştir. Bunların bir kısmını ra-
kamlarla ifade etmek mümkündür, bunu 
da zaten zaman zaman yapıyoruz. Ama 
daha önemli bazı kazanımlarımız var ki, 
bunları sadece rakamlarla, göstergelerle 
açıklayamayız. Nedir o kazanımlar? Tür-
kiye geçen dört yılı aşkın zaman içinde 
huzur ve istikrarı yakalamıştır. Milletimi-
zin değişim iradesi doğrultusunda tek ba-
şına iktidara taşınan AK Parti hükümeti, 
kararlı, cesur, vizyon sahibi politikalarla 
Türkiye’de hem siyasi istikrarı, hem eko-
nomik istikrarı tesis etmiştir. Elbette bu-
nun her ülke için önemi büyüktür. Ancak, 
Türkiye gibi ne çekmişse istikrarsızlıklar-
dan çekmiş bir ülke için istikrarın önemi 
çok daha büyüktür. 

Bugün Türkiye, bu istikrar sayesinde 
büyüyor. Bu istikrar sayesinde art arda 
büyük yatırımlar yapabiliyoruz, büyük 
hedef ler belirleyebiliyoruz. Yerli olsun, 
uluslararası olsun, Türkiye’de yatırım 
yapmak isteyen hiçbir sermaye sahibi, 
artık yarınlarda neler yaşayabileceğinin 
endişesini taşımıyor. Türkiye artık gönül 
rahatlığıyla para yatırılabilen, iş kurulabi-
len, işletme kurulabilen, fabrika kurula-
bilen bir ülkedir, böyle olduğunu da zaten 
rakamlar gösteriyor. Türkiye’ye doğrudan 
uluslararası sermaye girişinde önemli bir 
canlılık yaşanıyor. Önümüzdeki dönemde 
bu konuda çok daha kayda değer tablola-
rın ortaya çıkacağına inanıyorum. Çünkü 
Türkiye artık, gerek mevcut ekonomik 
canlılığıyla, gerekse geleceğe dönük büyük 

potansiyeliyle her geçen gün cazibesini 
arttıran bir dünya ülkesidir. 

Değerli arkadaşlar… 

Bizim yönetimde bulunduğumuz dönem 
içinde ülkemizin elde ettiği bir başka 
önemli kazanım, siyasetin insanlarımız 
nezdinde kaybettiği itibarına yeniden 
kavuşmasıdır. Demokrasilerde ülke me-
selelerine çözüm aranan zemin siyaset 
zeminidir, öyle de kalmalıdır. Ancak üzü-
lerek ifade ediyorum, geçmişte siyaset sah-
nesinde rol alanlar bu emaneti hakkıyla 
taşıyamamış, siyaseti zaafa uğratmışlardır. 
Elbette siyasetin zaaflarını gidermek için 
demokrasi dışı çarelere meyletmek kabul 
edilebilir bir şey değildir. Ancak siyasetin 
de, siyasetçinin de kendi sorumluluğunu 
iyi bilmesi, ülke yönetiminde boşluk bırak-
maması lazımdır. 

Göreve geldiğimiz ilk günden beri demok-
rasinin Türkiye için ne kadar hayati öneme 
sahip olduğunu vurguluyoruz. Milletimiz, 
siyasetin sunduğu temsil imkanlarıyla 
kendini yönetecek bilince, liyakate, dira-
yete fazlasıyla sahiptir. Evet, bugüne kadar 
bundan şüphe edenler olmuştur, şimdi 
onları bu milletin sırtına kambur olarak 
bıraktıkları kayıp yıllarla hatırlıyoruz. Ta-
rihe iyi bakmak lazım, Türkiye’nin aşama 
yaptığı, atılım gerçekleştirdiği, ülkenin 
önünün açıldığı dönemler demokrasinin 
en iyi işlediği, özgürlüklerin sınırlanma-
dığı dönemler olmuştur. Bu gerçeği iyi 
görmek, demokrasiye gölge düşürebilecek 
anlayışları artık gündemden çıkarmak 
lazımdır. Özellikle kendini siyaset sahne-
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sinin aktörü görenlerin siyasete ve demok-
rasiye ihanet içinde olmamaları lazımdır. 
Maalesef zaman zaman demokrasinin ni-
metlerinden yararlanarak seçilmiş olanla-
rın arasında da, bu ülkenin insanlarından 
bir kısmına seçilme hakkını çok görenler 
çıkabiliyor. İşte bu siyaset arızalı siyasettir, 
bu siyasetlerden Türkiye’ye fayda gelmez, 
gelmemiştir. 

Bu ülkenin ne meselesi varsa, biz bunu 
milletimizden aldığımız yetkiyle, milleti-
miz adına, milletimizin beklentileri doğ-
rultusunda Milletin Meclisinde çözeriz. 
Buna herkes inanmalı, içine sindirmeli, 
milletten aldığı emaneti layıkıyla taşıma-
lıdır. Demokrasi tahammül ve diyalog res-
midir. Tahammül duygusuna, uzlaşı kül-
türüne sahip olamayanlar demokrasiyi de 
içlerine sindiremezler. Herkes bilmelidir 
ki Türkiye keyfilik ve hukuksuzluğa karşı 
çağdaş bir hukuk devleti olma yolunda ka-
rarlı adımlarla ilerlemektedir. Bu ülkenin; 
Türkiye’nin meselelerine vakıf, milletin 
sesine, beklentilerine duyarlı, bilgili, dona-
nımlı, vizyon sahibi siyasetçileri var artık. 
Bu gerçek son dört yıl içinde ispat edilmiş-
tir, 2007 sonbaharında da inşallah yine 
millet kararıyla tescil edilecektir. 

Değerli arkadaşlar… 

Hükümetimiz döneminde ülkemiz adına 
elde ettiğimiz kazanımlar arasında belki 
de en anlamlısı insanlarımızın kalplerin-
de umudun yeniden yeşermesidir. Bun-
dan sadece birkaç yıl öncesinin o karanlık 
Türkiye’sini bir düşününüz, hiç kimsenin 
bu ülke adına umudu, beklentisi kalma-

mıştı. Çocuklarımızın, gelecekleri adına 
hiçbir ideali yoktu. Çarenin bu ülkeden 
uzaklaşmak olduğunu düşünen genç in-
sanlarımızın sayısı da az değildi. Ne oldu 
peki? O gençler bugün Türkiye’nin üretim 
ordusunun içinde yeni hedef lere koşu-
yorlar. Artık onların büyük umutları var. 
Artık onların bu büyük ülke için büyük 
idealleri var. Türkiye’nin mutlu ve müref-
feh geleceğini inşa etmek için canla başla 
çalışıyorlar. 

Türkiye’nin kalkınma atılımının can 
damarlarından biri de İzmir’dir, bakın 
gençlerimizdeki o umudu, o heyecanı 
sizler de gözleyeceksiniz. İşte o umut, o 
heyecan Türkiye’nin parlak geleceği adına 
en büyük güvencemizdir. Ben o gençlere 
inanıyorum, ben bu ülkenin geleceğine 
inanıyorum, ben aydınlık ve müreffeh 
büyük Türkiye idealine inanıyorum. Buna 
İzmir de inanıyor, İstanbul da inanıyor, 
Gaziantep de inanıyor, Diyarbakır da 
inanıyor, Trabzon da inanıyor, bu ideale 
Türkiye inanıyor, yediden yetmişe bütün 
insanlarımız inanıyor. İnşallah bu idealin 
gerçek olması da artık çok yakındır. 

Değerli arkadaşlar… 

Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarını, 
demokrasiye olan inancını kaybetmemesi 
lazım… İnsanlarımızın, gençlerimizin, 
çocuklarımızın gelecek heyecanını kay-
betmemesi lazım… Türkiye’nin değişim 
rotasından asla şaşmaması lazımdır. İşte 
bunun için 2007 yılı son derece önemli bir 
yıldır, tarihi bir kavşaktır. 
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Şunu iyi bilin ki, yakasında AK Parti rozeti, 
kalbinde AK Parti ruhu taşıyanlar olarak 
değişim iradesinin devamında en önemli 
rol size aittir, en ağır yük sizlerin omuz-
larınızdadır. Bu ülkenin nereden nereye 
geldiğini her insanımıza tek tek anlatma-
mız gerekiyor ve bunu sizler yapacaksınız. 
Türkiye’nin son dört yılı aşkın zaman 
içinde nasıl bir değişim gerçekleştirdiğini 
örneklerle anlatacaksınız. Bunu AK Parti-
liler olarak yapacaksınız, ama daha da çok 
Türkiye sevdalıları olarak yapacaksınız. 
Çünkü yaptığımız işi tamamlamak, kaza-
nımlarımızı kalıcı hale getirmek, değişim 
atılımını her alanda sürdürmek zorunda-
yız. Biz bu ülkeye hizmet etmek için yola 
çıktık, inşallah bu medeniyet yolculuğunu 
başarıyla tamamlayacağız. Bu hepimizin 
ortak görevidir, ortak sorumluluğudur. 
İnanıyorum ki bu şuura fazlasıyla sahip 
olan sizler, bu ülkeye hizmet etmek için 
ilk günkü heyecanla, ilk günkü aşkla, aynı 
azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ede-
ceksiniz. Onun için diyorum ki, artık mil-
letimizin yolu hep açık, ülkemizin geleceği 
hep aydınlık olacaktır. Bu duygularla söz-
lerime son veriyor, şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonraki çalışmalarınızda da 
başarılar diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar… Haftalık grup toplan-
tımızın başında sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum. 

AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye, birçok 
uluslararası projenin merkez ülkesi haline 
geliyor. Türkiye yeni bir vizyona kavuşu-
yor, daha geniş, daha büyük düşünmeye 
başlıyor. Geçmişte büyük ölçüde kendi 
içine kapalı yaşayan Türkiye, hükümeti-
miz döneminde sağlanan yeni açılımlarla 
artık dünyayla bütünleşiyor, milletimizin 
uf ku genişliyor, hedef lerimiz büyüyor. 
Bildiğiniz gibi, yarın Gürcistan’a gideceğiz. 
Burada, hem Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Projesi’ne ilişkin anlaşmanın imza töre-
nini, hem de bir Türk Firmasının da için-
de bulunduğu konsorsiyum tarafından 
yapılan Tiflis Uluslararası Havaalanı’nın 
açılışını gerçekleştireceğiz. Daha önce, 
Azerbaycan ve Gürcistan ile birlikte, böl-
gedeki en önemli, en büyük enerji proje-
lerden biri olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru 
Hattı’nın açılışını gerçekleştirmiş, üç ülke 
arasındaki dostluğun her zamankinden 
fazla güçlenmesini sağlamıştık. 

Dünya siyasetinin önde gelen isimlerinin 
de katıldığı Ceyhan’daki dev açılış töre-
niyle, Türkiye’nin jeostratejik öneminin 
bir kere daha altını çizmiş olduk. Şimdi, 
Türkiye’nin jeostratejik önemini, jeopoli-
tik konumunu daha da güçlendirecek bir 
büyük yatırımın imza törenini Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ve Gürcistan 
Devlet Başkanı Sayın Saakaşvili ile gerçek-
leştiriyoruz. 105 kilometre uzunluğunda 
olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının 
76 kilometresi Türkiye topraklarında, 
29 kilometresi Gürcistan topraklarında 
inşa edilecek. Yine hattın devamındaki 
Gürcistan ve Azerbaycan demiryolları da 
iyileştirilerek standart hale getirilecek. 
Bu hatla birlikte Türkiye, Asya ve Avrupa 
kıtaları arasında ulaşım koridoru olma 
özelliğini daha da güçlendirecek. Çin ile 
Kazakistan’ın Aktau limanı arasındaki de-
miryolunun inşa edilmesi ve Boğaz geçişli 
Marmaray tüp geçidinin tamamlanma-
sıyla Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu kıtaları 
birbirine bağlayan bir hatta dönüşmüş 
olacaktır. 

Biz, demiryollarımızın uzandığı her hat-
tı, aynı zamanda bu coğrafyada yaşayan 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 6 Şubat 2007 
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toplumları birbirine daha sıkı bağlayacak, 
kaynaştıracak bir dostluk hattı olarak 
görüyoruz. Trenlerimizin ulaştığı her 
istasyona vagonlar dolusu dostluk ve 
kardeşlik götürüyoruz. Elbette Türkiye’de 
hızla devam eden büyük demiryolu atılı-
mını da bu tabloya ilave ederek düşünmek 
gerekiyor. İnşaat çalışmaları hızla devam 
eden Boğaz Tüp Geçişi, Ankara-İstanbul 
Hızlı Tren Projesi, Ankara-Konya Hızlı 
Tren Projesi gibi yeni demiryolu hatlarıyla 
birlikte Türkiye bir Demiryolu ülkesi olma 
yolunda önemli mesafeler almış oluyor. 
Bildiğiniz üzere, Doğu-Batı koridorundaki 
mevcut demiryolu hatlarımızdan Ankara-
Kars, Kayseri-Adana-Gaziantep-Mardin 
güzergâhlarını da hem yeniliyor, hem de 
bu hatların kapasitelerini arttırıyoruz. 
1980 yılından bu yana kapalı durumda 
olan Türkiye ile Suriye arasındaki üçün-
cü demiryolu sınır kapısı olan Çobanbey 
İstasyonu’nu da inşallah yakın zamanda 
yeniden hizmete açacağız. 

Türkiye’nin tarihi boyunca daima bir 
parçası olduğu geniş bir coğrafya ile bu-
gün demiryolu bağlantısı tesis edilmiştir. 
Avrupa’dan Asya’ya, Ortadoğu’ya kadar 
uzanan bu geniş coğrafyada demiryolları 
üzerinden hem kültürel, hem ticari, hem 
de insani açıdan önemli köprüler kurula-
caktır. Bakınız Türkiye-Ortadoğu, Türkî 
Cumhuriyetler, Avrupa, Rusya ve Çin’e 
kadar uzanan koridorda yıllık yirmi mil-
yon tonun üzerinde bir ithalat-ihracat ve 
transit yük taşımacılığı mevcuttur. 2002 
yılı itibariyle ülkemizin bu koridordaki 
taşımacılık pastasından aldığı pay top-
lam 1.3 milyon ton iken, hükümetimizin 

geliştirme çalışmalarıyla 2006 yılında bu 
miktar 3.2 milyon tona ulaşmıştır. Bunlar 
önemli ilerlemelerdir, umut verici geliş-
melerdir. 

Değerli arkadaşlarım… 

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Afrika 
Birliği Komisyonu Başkanı Sayın Alfa 
Ömer Konare’nin davetlisi olarak Afrika 
Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları 
Zirvesi’nin açılış oturumuna katılmak 
üzere Etiyopya’ya bir ziyarette bulunduk. 
Türkiye Nisan 2005 tarihinden bu yana 
Afrika Birliği zirvesine gözlemci statü-
süyle katılıyordu, bu kez ilk defa zirveye 
başbakan seviyesinde bir katılım gerçek-
leştirmiş olduk. Afrika yerkürenin yüzde 
22’sini oluşturan, 53 bağımsız ülkenin yer 
aldığı doğal ve kültürel açıdan son derece 
zengin dev bir kıta… Önemli problemleri 
olduğu gibi, büyük bir potansiyeli de var. 

Hükümet olarak ilk günden beri Afrika 
ülkeleriyle ilişkilerimize ayrı bir önem ve 
ağırlık verdik, Afrika’nın problemlerine 
ilgisiz, duyarsız, sağır kalmadık. Bu yak-
laşımımızın bir göstergesi olarak yine hü-
kümetimizin kararıyla 2005 yılını “Afrika 
Yılı” ilan ettik. Son Etiyopya ziyaretimiz-
de gördük ki, son dört yılı aşkın zaman 
içinde ülke olarak Afrika ülkelerine ve o 
ülkelerde yaşayan insanların meselelerine 
karşı göstermiş olduğumuz ilgi ve has-
sasiyet, bu coğrafyada makes bulmuştur, 
etkisini göstermiştir. Bu doğrultuda Afrika 
Zirvesi’nde Türkiye’ye gösterilen büyük 
ilgi ve itibarı müşahede etmiş olmanın 
mutluluğunu yaşıyorum. 
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Elbette diplomasi önemlidir, elbette ticaret 
önemlidir, ama daha önemlisi insanlığın 
vicdanındaki yaraların kapatılmasıdır. Af-
rika kıtasında yaşayan insanların sıkıntıla-
rının, açlıklarının, yoksulluklarının, hasta-
lıklarının, dünyanın müreffeh toplumları 
tarafından dikkate alınması, bu sıkıntılara 
çareler bulunması lazımdır. Yoksa insanlık 
medeniyet mücadelesinden sonuç ala-
mayacak, geleceği aydınlatamayacaktır. 
Afrika Zirvesi’nde de söylediğim gibi, ülke 
olarak bu medeniyet sorumluluğunu hak-
kıyla taşıyacağımızı ve bundan böyle de 
Afrika’nın sorunlarının çözümü yolunda 
her zeminde gayret göstereceğimizi bura-
da bir kere daha ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar… 

Anayasamız, Türkiye Cumhuriyeti’ni “laik, 
demokratik, sosyal bir hukuk devleti” ola-
rak tanımlamaktadır. Mutlulukla söyleye-
bilirim ki, milletimiz, Cumhuriyetimizin 
temel niteliklerini benimsemiş, laiklik gibi 
demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkele-
rini de özümsemiştir. Bu itibarla, bütün 
değer ve kurumlarıyla Cumhuriyetimizin 
de, demokrasimizin de en büyük güvence-
si, aziz milletimizdir. Dün laiklik ilkesinin 
Anayasamızda yer almasının 70. yıldö-
nümüydü. Geçen sürede laiklik ilkesinin, 
farklı inanç ve yaşam biçimleri için özgür-
leştirici bir güvence olarak taşıdığı önem 
çok daha iyi anlaşılmıştır. Laikliği, ayrıştı-
rıcı değil birleştirici bir ilke olarak yaşatıp 
gelecek kuşaklara taşımak için gündelik si-
yasi tartışmaların üstünde tutmaya büyük 
bir özen göstermeliyiz. Hükümet olarak bu 
sorumluluk şuuruyla, Cumhuriyetimizi ve 

demokrasimizi daha da güçlendirmek için 
çalışmaya devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar… 

Cumhuriyet, demokrasi ve laiklik kadar 
önemli bir anayasal kavram da hukuk 
devletidir. Cumhuriyeti de, demokrasiyi 
de, laikliği de yaşatmanın, korumanın 
yolu hukuk devleti anlayışını koruyabil-
mekten, geliştirebilmekten geçmektedir. 
Adalet mülkün temeli; hukuk, demokratik 
sistemin ana taşıyıcı sütunudur. “Hukuk 
devleti, bir ülkede yaşayan herkesin ve 
her kurumun hukuk kurallarına bağımlı 
olduğu, herkesin uyması gereken objektif 
kuralların kayıt altına alındığı devlet ya-
pısıdır. Hukuk devletini, yasa devletinden 
ayıran özellik ise temel ve hak özgürlükler 
gibi evrensel değerleri kabul etmesidir. 

Hükümetimiz döneminde demokratikleş-
me adımları kadar hukuk devleti anlayışını 
da geliştirmenin, çağdaş normlara kavuş-
turmanın mücadelesini verdik, veriyoruz. 
Hukuk devleti anlayışını koruyamazsak, 
ne hukuku ve adaleti, ne de toplumsal 
birlik ve bütünlüğümüzü koruyabiliriz. 
Bu yüzden hükümetimiz geçen dört yılda 
sadece adi suçlarla mücadele etmekle kal-
mamış, hukuk sistemini hiçe sayan, hukuk 
sistemi içinde kendilerine karanlık odalar, 
imtiyazlı alanlar oluşturmak isteyen ya-
pılanmalarla da etkin mücadele etmiştir, 
etmeye de devam edecektir. 

Türkiye, hükümetimizle birlikte faili 
meçhullerle anılan dönemlerden olayla-
rın faillerinin kısa sürede yakalandıkları 
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aktif mücadele dönemine girmiştir. Eğer 
kendilerini kanunlardan azade, hukuktan 
bağımsız görenler, hukuk kurallarına kar-
şı imtiyaz ve kayırma bekleyenler varsa, 
bunlar büyük bir yanılgı içerisindedirler. 
Kayıt dışı yönetim, kayıt dışı ekonomi, 
kayıt dışı güvenlik anlayışı olamaz, olma-
malıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesinin 
zedelenmesine kesinlikle göz yummadık, 
yummayacağız. Eğer birileri kalkıp ülkeyi 
ve vatanı kurtarmak adına hukuku ayak-
lar altına alıyorsa orada masum ve göz 
ardı edilecek bir durumdan söz edilemez. 
Hiçbir gerekçe hukuku çiğnemeyi masum 
gösteremez. Birileri şimdi kalkmış diyor 
ki, bunları söyleyerek devleti, milliyetçili-
ği töhmet altında bırakıyorsunuz. Hayır, 
yanılıyorsunuz veya milletimizi bilerek 
yanıltıyorsunuz. Mugalata yapıyorsunuz; 
hatta çetelerin tam da istediği gibi tehlikeli 
bir şekilde kurumlarımızı karşı karşıya 
getiriyorsunuz. 

Kimse yanlış yapan birkaç kişi üzerinden 
devletimizi, devletimizin kurumlarını 
yıpratmaya tevessül etmesin. Bilsinler ki, 
buna da asla müsaade etmeyiz. Kamuoyu-
muzda ‘Derin devlet’ olarak adlandırılan 
olgudan ne anladığımızı ben çok açık söy-
ledim. Derin devlet dedikleri, devletimizin 
kurumları değildir, devletin kendisi hiç de-
ğildir. Derin devlet, kurumlar içinde kendi 
anlayışları adına yetkilerini aşarak huku-
kun dışına çıkan çeteleşmelerin adıdır. Bu 
tür çeteleşmeler, dünyanın başka memle-
ketlerinde olduğu gibi öteden beri ne yazık 
ki bizde de var olagelmişlerdir. Devlete ve 
devletimizin kurumlarına en büyük zararı 
bu tür yanlışların içinde olanlar vermiştir. 

Kimse devleti töhmet altında bırakamaz, 
bırakmamalıdır. Diyorlar ki, bunlar sizin 
döneminizdeki kadrolaşmaların sonucu-
dur. Diyorlar ki, madem vardı, niye 4 yılda 
bunları tasfiye etmediniz? 

Değerli arkadaşlar…

B u n l a r ı  s ö y l e y e n l e r e  s o r u y o r u m ; 
Türkiye’de tarih, AK Parti ile mi başladı? 
Türkiye’nin bizden evvel de bir geçmişi 
yok muydu? O zaman siz, nerelerdeydi-
niz? Bugün kamu kurumlarında görev 
yapan kadroları, biz gökten zembille mi 
indirdik? Eğer buralarda politik bir kad-
rolaşma yaşandıysa bu kimin eseridir? 
Siz önce bunlara cevap verin? Tabii eğer 
verecek bir cevabınız, hala konuşacak yü-
zünüz varsa? Bakın, ben size söyleyeyim, 
Türkiye’de sizin göstermeye çalıştığınız 
gibi her şey AK Parti ile başlamadı ama çok 
önemli bir sürecin miladı AK Parti olmuş-
tur. O da, şeffaflaşmadır, demokratikleşme 
reformlarıdır, hukukun üstünlüğü ilkesi-
nin güçlendirilmesidir. Derin devlet türü 
yapılanmaların panzehiri bütün dünyada 
‘şeffaf devlet’tir, hukukdışı oluşumlarla 
mücadelede en etkili yöntem devletin, 
kamu kurumlarının şeffaflaştırılmasıdır, 
demokrasinin bütün kurum ve kurallarıy-
la işletilmesidir, yerleştirilmesidir. Bizim 
bu mücadelede attığımız adımlar ve aldı-
ğımız mesafeler ortadadır. Dünyada ‘sessiz 
devrim’ olarak yankı bulan demokratikleş-
me reformlarının altında bizim, sizin, bu 
yüce meclisin imzası vardır. 

Biz, işbaşına gelirken dedik ki, dünyaya 
açık bir ekonomi, dünyaya açık bir top-
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lum istiyoruz. Bunu da çok büyük ölçüde 
başardık. Türkiye’yi dünyaya, dünyayı da 
Türkiye’ye açtık. Çağımızda artık devletler, 
online olanlar ve offline olanlar şeklinde 
ikiye ayrılıyor, dedik. Türkiye’yi off line 
bir devlet haline getirdik. Yine karşımıza 
Türkiye’nin büyümesini, kalkınmasını, 
gelişmesini istemeyenler çıktı, Türkiye’nin 
önünü kesmek için türlü türlü oyunlar çe-
virmeye başladılar. 

B u n l a r ı n  e n  t e h l i ke l i s i  b a n a  g ö re , 
Türkiye’yi dünyadan koparmaya, tekrar 
içe kapamaya, yalnızlaştırmaya yönelik 
gayretlerdir. Bu oyuna özellikle milletimin 
dikkatini çekmek istiyorum. Türkiye’nin 
artık gündemi belirlenen değil, gündem 
belirleyen bir ülke haline gelmesinden 
rahatsız olanlar var. Türkiye’nin bölgesin-
deki ve dünyadaki gelişmeleri kenardan 
seyretmek yerine kendi menfaatleri isti-
kametinde yönlendirmeye başlamasından 
rahatsız olanlar var. Türkiye’nin bölgesel 
ve küresel bir aktör olmaya başlamasın-
dan rahatsız olup, içine kapanmasını, iç 
çekişmelerle enerjisini boşa harcamasını 
isteyenler var. Çıkarları zedelenenler var. 

Açık söylüyorum, içeride de var, dışarıda 
da var. Onun için buradan bir kez daha mil-
letime sesleniyorum, özellikle üzerlerinde 
oyun oynanan gençlerimize sesleniyorum; 
içinde hamaset, öfke, şiddet ve nefret olan 
söylemlere, telkin ve davranışlara karşı 
uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Biz, top-
lumsal sorumluluk üstlenen, yüreği sevgi 
dolu bir gençlik istiyoruz. Genç kardeşle-
rimizin, evlatlarımızın, hiçbir provokasyo-
na, hiçbir tahrike alet olmamasını istiyo-

ruz. Irkçılık yapmak, kafatasçılık yapmak 
dışlayıcı milliyetçiliktir, ayrımcılıktır, 
bölücülüktür. Bu millete yapılabilecek en 
büyük kötülüktür. Devleti de, milleti de, 
milliyetçiliği de, töhmet altında bırakan 
asıl bu anlayıştır. Milleti sevmek, millete 
hizmet etmekle olur. Milleti bir ve bütün 
olarak kucaklamakla olur. 

Türkiye’yi içine kapatmak isteyenler, ara-
mıza nifak tohumları ekmek isteyenler, 
kışkırtıcılık yapanlar, milletin soluduğu 
havayı zehirleyenler karşımıza her ne 
sıfatla çıkarlarsa çıksınlar, belki her şey 
olabilirler ama asla vatansever, yurtsever 
olamazlar. Bunlara karşı özellikle uyanık 
olmak mecburiyetindeyiz. Hiçbir illegal 
oluşumun kamu düzenimizi, millet ola-
rak birlik ve bütünlüğümüzü bozmasına, 
hukuk devleti anlayışımızı zedelemesine 
izin vermemeliyiz, vermeyeceğiz. Zira 
Türkiye’nin büyüme iradesini, sahip oldu-
ğu zengin imkanları bir zaafa döndürmek 
isteyenlerin elini boşa çıkarmak duru-
mundayız. Kirli oyunların en kirlilerinin 
“masumiyet” ve “kutsal değerler” üzerin-
den oynandığını bu ülkenin evlatları geç-
mişte acı tecrübelerle yaşayarak gördü. 

Bugünkü dünyayı ne 19. yüzyıldan kalma 
kavramlarla, ne de soğuk savaş yıllarında 
dünyaya ve ülkemize pompalanan çatış-
macı kavramlarla açıklayamayız. O günler 
geride kaldı. Türkiye, o zor günleri Allah’a 
şükür ki çoktan aştı. Türkiye Cumhuriyeti 
bugün dünyanın en saygın, en güçlü ülke-
leri arasındadır. Bazı politik mülahazalar-
la, bazı yanlış hesaplarla Türkiye’yi küçük 
düşürmeye çalışanların iddiaları, imaları 
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asılsızdır. Düşünce üretemeyenler, proje 
üretemeyenler hamaset ve slogan üretirler. 
Dostluk köprüleri kuramayanlar husumet 
tohumları saçarlar. Bugün hepimiz daha 
dikkatli, daha özenli olmak durumunda-
yız. Değerlerimizi çatıştırmak yerine, mut-
laka birleştirmeliyiz. Hepimizin haklarını 
koruyacak olan bir hukuk devletinde yaşa-
dığımızı bilmek ve herkesin hukukuna ria-
yet etmek durumundayız. Hükümet olarak 
bugüne kadar attığımız adımların hepsi 
vatandaşı güçlendiren adımlar olmuştur. 
Bundan sonra da atacağımız adımlar 
demokrasi ve insan hakları istikametin-
de olacaktır. Hiç kimse kendini devletin 
yerine koyamaz ve hiç kimse hukuk dışı 
oluşumlara göz yummamızı bekleyemez. 

Değerli arkadaşlar… 

Sözlerime son verirken bu haftaki meclis 
çalışmalarında sizlere başarılar ve kolay-
lıklar; aziz vatandaşlarıma ise huzur ve 
barış dolu günler diliyorum. Hepinizi say-
gıyla, sevgiyle selamlıyorum.
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Sevgili AK Partililer, değerli arkadaşla-
rım… Sizleri, en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. İnanç, cesaret ve kahramanlık 
timsali bu güzel şehirde, Türkiye’nin gele-
ceğine yön veren değişim siyasetinin, AK 
siyasetin temsilcileri olan sizlerle bir arada 
bulunmaktan büyük bir mutluluk duydu-
ğumu ifade ederek sözlerime başlıyorum. 

İnanıyorum ki, burada Türkiye’nin mese-
lelerini, milletimizin aydınlık geleceğini 
kendine dava edinerek toplanmış olan 
her bir arkadaşımın, her bir kardeşimin 
yüreği umutla, heyecanla ve gururla do-
ludur. Gururla doludur diyorum, çünkü 
Türkiye Cumhuriyeti’nin artık yüz yıla 
yaklaşan tarihi içinde, bu memlekete yap-
tığı hizmetler bakımından pek az topluluk, 
gururlu olmayı bu kadar hak etmiştir. Bu 
parti çatısı altında siyasetin gönüllü erleri 
olarak gece gündüz çalışan, bu ülke için fi-
kir üreten, proje üreten, hizmet üreten, bu 
milletin dertlerine çare üreten, bu milletin 
en yakın sırdaşı, dostu, arkadaşı olan her 
bir AK Partili yeni bir seçime daha alnı ak, 
başı dik hazırlanmaktadır. 

Türkiye’nin, 2002 Kasım’ından bu yana 
gelişme adına, kalkınma adına, tepeden 
tırnağa değişim adına aldığı her mesafede, 
milletimizle kader birliği içinde mücadele 
eden siz AK Partililer’in büyük payı var-
dır. Çünkü biz, Türkiye’nin büyüklüğüne, 
milletimizin dünyanın en ileri seviyelerini 
hak eden büyük potansiyeline inandık, 
inanıyoruz, inanmaya devam edeceğiz. 
Bizim gönüllerimizde bu ülkenin her bir 
köşesinde yaşayan insanlarımızın sevdası-
na denk bir Türkiye sevdası vardır. Bizim 
siyasetimiz, Türkiye’nin siyasetidir, mille-
timizin siyasetidir, geleceğimizin siyaseti-
dir. Biz siyaseti meslek olarak değil, hizmet 
yarışı olarak, dava olarak, aşk olarak, görev 
olarak biliyoruz, bu şuurla hareket ediyo-
ruz. Bizim siyasetimiz şahsi menfaati de-
ğil, kamusal menfaati, parti çıkarını değil 
toplumsal ve ulusal çıkarı esas alır. 

Değerli arkadaşlarım… 

Türkiye’yi çağdaş dünyanın hızından geri 
bırakmayacak büyük değişim atılımını 
gerçekleştirme yükü bizim omuzlarımız-

AK Parti Il Teşkilatıyla 
Akşam Yemeği

Kahramanmaraş | 12 Şubat 2007 
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dadır. Milletimizin kutsal bir emanet ola-
rak bize verdiği bu sorumluluğu hakkıyla 
taşımak, milletimizi asla hayal kırıklığına 
uğratmamak zorundayız. Bugüne kadar 
bu sorumluluk şuuruyla, bu emanet bilin-
ciyle hareket ettik bundan sonra da öyle 
yapacağız. Onun için, önümüzdeki kritik 
süreçte milletimizin mümkünse her bir 
ferdine Türkiye’nin son dört yılı aşkın 
zaman içinde her alanda yaşadığı büyük 
değişimi iyi anlatmak zorundayız. AK Par-
ti olarak bizim, milletimizle aramızda bir 
iletişim kopukluğu, bir mesafe yok. Her 
günümüz halkımızın içinde, milletimizin 
arasında geçiyor. 

Milletimiz, AK Parti iktidarının ve deği-
şim siyasetinin Türkiye için ne anlama 
geldiğini gayet iyi biliyor. Türkiye’nin 
nereden nereye geldiğini de bütün insan-
larımız gayet iyi biliyor. Ancak yine de 
yaptığımız icraatları, Türkiye’nin nereden 
nereye geldiğini, bugün elde ettiğimiz 
başarıların anlamını daha iyi anlatmalı-
yız. Halktan kopuk iktidarların seçimden 
seçime anlattıklarını halkla iç içe olan 
bir iktidar olarak biz her an anlatmalıyız. 
Öncekilerin bir yıla sığdırdıklarını biz bir 
aya sığdırıyoruz, onun için anlatmalıyız. 
Türkiye bugün geldiği noktaya istikrarla 
gelmiştir, işleyen bir parlamentoyla gel-
miştir, hareket kabiliyeti olan bir yöne-
timle gelmiştir. Bu istikrarı kaybetmeme-
miz gerekiyor, bu ahengi, bu dinamizmi, 
bu vizyonu kaybetmememiz gerekiyor. 
Mesele AK Parti’ye oy kazandırmak değil-
dir, Türkiye’ye geleceğini kazandırmak-
tır. Mesele iktidarımızı korumak değil, 
Türkiye’nin geleceğini, milletimizin men-

faatlerini, çocuklarımızın umutlarını, 
ideallerini korumaktır. 

Değerli arkadaşlarım… 

Bu ülke, siyasetini milletin rotasında tuta-
mayan yönetimler yüzünden yıllarını kay-
betti. Bugün hala o kayıpların sıkıntısını 
çekiyoruz. Açıkça ifade edeyim, Türkiye 
büyüklüğünde bir ülkenin, bunca zengin-
liği varken, bunca potansiyeli varken bu 
sıkıntıları çekmemesi gerekirdi. Milletini 
kendinden daha çok seven, ülkesinin men-
faatlerini, kendi menfaatlerinden daha 
önemli, daha öncelikli gören yönetimler 
olsaydı, yani siyasetçi en temel görevini 
yapabilseydi, Türkiye bugün çok daha ileri 
noktalarda olurdu. İşte biz öncelikle bu 
kayıp yılları telafi etmek, açığı kapatmak 
zorunda kaldık. 

Bakınız, sadece dört yıllık bir sürede, 
on yıllardır çözüm bulunamayan kronik 
dertlerimizi, nasıl bir bir ortadan kal-
dırdık. Elimizde sihirli değnek yok, ama 
arkamızda milletimizin gönülden desteği 
var. Çünkü biz onlara güveniyoruz, onlar 
bize güveniyorlar. Biliyorlar ki, biz bu 
milletin ideallerini gerçekleştirmek için 
gece gündüz çalışıyoruz. Biliyorlar ki, bu-
gün bu ülkenin geleceği demek olan her 
bir kuruşun hesabı kılı kırk yararcasına 
dikkat ve hassasiyetle yapılmaktadır. Bili-
yorlar ki, bu ülkenin kaynakları, bu ülke-
nin hazinesi, hırsıza, arsıza, hortumcuya, 
nayloncuya peşkeş çekilmemektedir. 
Biliyorlar ki, bu ülkede sadece bugünün 
değil, çok daha aydınlık olacağına inan-
dığımız mutlu ve müreffeh bir geleceğin 
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hesabını tutan bir hükümet vardır. İşte 
Türkiye bu duygu birliğinin, bu hedef 
birliğinin, bu ülke aşkının, bu memleket 
sevdasının, bu birlik ve beraberlik ruhu-
nun bereketini yaşıyor bugün. 

Biliyorsunuz, daha birkaç gün önce 2006 
yılı bütçesine ilişkin sonuçlar açıklandı. 
2006 yılı başında bütçe açığı hedefimizi 
13.9 milyar YTL olarak belirledik. O tarih 
itibariyle bu rakam da oldukça cesur bir 
rakamdı, hatta muhalefet taraf larından 
da bu cesur öngörümüz nedeniyle epeyce 
top atışına tabi tutulduk. Bakın bugün 
rakam ortaya çıkmış durumda… 2006 
yılında bütçe açığı bizim hedefimizin 10 
milyar YTL altında gerçekleşti. Dikkatinizi 
çekiyorum, 2006 yılı bütçe açığı sadece 
3.9 milyar YTL’dir. Bu ne demektir biliyor 
musunuz, enflasyondan sonra bütçe açı-
ğını da tek haneye indirdik demektir. İşte 
bu gerçek, Türkiye’nin ne kadar disiplinli, 
ne kadar dikkatli, ne kadar gerçekçi bir 
yönetime sahip olduğunu gösteriyor. Üs-
telik biz bu ilerlemeyi bu ülkenin ihtiyacı 
olan yatırımların hızını kesmeden, aksine 
tarihe geçecek büyüklükte dev yatırımlara 
imza atarak, insanımızın ideallerini ger-
çeğe dönüştürerek sağlıyoruz. Biz bu ba-
şarıyı, Türkiye’nin yarınlarına da yatırım 
yaparak gerçekleştiriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım… 

Bu gelişme rotasını korumamız lazım. Bu 
rotadan saparsak bu ülkeye yazık ederiz. 
Değişime her alanda devam etmek zorun-
dayız. Dünyanın nereye gittiğini bilmez-
sek, buna uyum sağlamazsak, yerimizde 

sayarsak, kaybeden biz oluruz. İşte bizim 
tek tek bütün insanlarımıza anlatmamız 
gereken gerçek budur. Bugünün kazanım-
larını, bu değişim rotasını iyi koruyarak 
çok güçlü, çok dayanıklı, ufku çok açık bir 
Türkiye inşa edebiliriz. O Türkiye, özünde-
ki değerlerle muasır medeniyetin ötelerine 
ulaşacak, büyük medeniyet sıçramasını 
zaten gerçekleştirecektir. Burada büyük 
görev sizlerindir. 

Türkiye’yi krizlerden, kavgalardan, ka-
ranlıklardan, darlıklardan alıp bugünlere 
getirdiniz. Daha öteye, daha güzele, daha 
aydınlığa taşımak da sizlerin görevinizdir. 
Her bir arkadaşımın bu hassasiyete, bu 
dikkate, bu memleket aşkına fazlasıyla 
sahip olduğunu biliyorum. O halde gelin 
Türkiye’yi hak ettiği yere el birliğiyle, 
gönül birliğiyle taşımaya, bunun için var 
gücümüzle çalışmaya devam edelim. İna-
nıyorum ki, şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da aynı aşkla, aynı azim ve 
kararlılıkla bütün engelleri aşacak, bütün 
zorlukların üstesinden geleceksiniz. Onun 
için ben diyorum ki, artık Türkiye’nin yolu 
açık, geleceği aydınlıktır. AK Parti ahlaklı 
siyaset tarzıyla, dürüst yönetim anlayışıyla 
sonsuz hizmet aşkıyla Türkiye’nin aydın-
lık geleceğini inşa etmeye muktedirdir. 
Bu inançla sözlerime son verirken, çalış-
malarınızda başarılar diliyor, her bir ar-
kadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, sevgili arkadaşlar, 
saygıdeğer misafirlerimiz… Grup toplan-
tımız vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade ederek, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

AK Parti hükümeti olarak görevi teslim al-
dığımız günden bu yana ülkemiz için çok 

önemli hizmetlerle geçen bir süreyi geride 
bıraktık. Yaklaşık 4 yıl 3 aydır aziz milleti-
mize hizmet ediyor, Türkiye’yi kalkındır-
ma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 
İlk günkü heyecanımızı muhafaza ederek 
yolumuza devam ediyoruz, milletimize 
hizmet aşkımız her geçen gün azalmıyor, 
artıyor. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 13 Şubat 2007 
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AK Parti hükümeti olarak 5. yılımıza gir-
memiz, 5. bütçesini yapan bir hükümet 
olmamız bir başarı olarak görülebilir. An-
cak asıl başarı 5 yıldır istikrarlı bir çizgi 
izlememizden çok, her yılımızı dolu dolu 
geçirmemiz, başka hükümetlerin yıllar 
içinde yaptıkları hizmetleri bizim aylara 
sığdırmamızdır. Hamdolsun başlattığımız 
medeniyet yürüyüşü duraklamadan, ya-
vaşlamadan kesintisiz bir şekilde devam 
ediyor. Milletimizin huzurunda en başta 
ortaya koyduğumuz hedef leri, idealleri 
gerçeğe dönüştürmenin, milletimize ver-
diğimiz sözleri tek tek yerine getirmenin 
onuruyla, başımız dik, alnımız ak yolumu-
za devam ediyoruz. 

Hükümetimizin 5. yılına girmesi gibi, ilk 
olması hasebiyle demokrasi tarihimize de 
geçen beşinci yasama yılını da bu anlayış-
la; ülkemiz ve milletimiz için bir kazanç 
yılı olarak tamamlamak azmindeyiz. Bu 
amaçla başlattığımız adalet ve kalkınma 
hamlesi ülkemizin her yanında bütün 
hızıyla sürmektedir. Sizler de mutlaka 
haberdarsınız, her hafta ülkemizin çeşitli 
köşelerinde Türkiye’nin geleceğini aydın-
latacak, milletimize çok uzun yıllar hizmet 
verecek, ülkemize artı değerler kazandıra-
cak yatırımları, tesisleri hizmete açıyoruz. 

H a f t a  s o n u  R i z e ’ d e ,  d ü n  i s e 
Kahramanmaraş’ta milletimizin ihtiyaçla-
rına, taleplerine karşılık gelen tesislerimi-
zi, vatandaşlarımızın yoğun, coşkulu katı-
lımıyla hizmete açtık. Vatandaşlarımızla 
kucaklaşma, hallerini sorma, halkımızın 
gelecek umutlarını paylaşma imkanı bul-
duk. Milli mücadele tarihimiz açısından 

çok büyük bir önemi olan, gerek bağım-
sızlık destanımıza, gerekse Cumhuriyet 
tarihimize her alanda büyük kahramanlar 
hediye etmiş Kahramanmaraş şehrimizin 
kurtuluş bayramını vatandaşlarımızla bir-
likte kutladık. Vatanı, bağımsızlığı, özgür-
lüğü, mukaddes değerleri uğruna canını 
feda eden Kahramanmaraşlılar, dün nasıl 
bütün dünyaya bizim cesur bir millet oldu-
ğumuzu gösterdiyse, bugün de yatırım ve 
girişim ruhuyla nasıl çalışkan ve gayretli 
bir millet olduğumuzu göstermektedir. 
Yine tarihiyle, kültürüyle, insani değerle-
riyle her zaman bu ülkenin en renkli, en 
zengin, örnek şehirlerinden biri olmuş 
Trabzon’da sivil toplum örgütlerimizin 
temsilcileriyle geniş katılımlı bir toplantı-
da bir araya geldik. Son güncel gelişmeleri 
değerlendirdiğimiz toplantıda bütün top-
lum kesimlerini temsilen görüşler, fikirler 
dile getirildi. 

Milletin topyekün hissiyatının test edildi-
ği böyle kritik zamanlarda karşımızdaki 
soruna odaklanmak yerine, bazen analiz 
yapmak, bazen duyarlılığımızı göstermek 
adına sorunu etrafa yayan yaklaşımlar 
sergilenebiliyor, yanlış genellemeler ve 
haksız yorumlar yapılabiliyor. Oysa hiç 
kimseyi töhmet altında bırakmadan, her 
veriyi kendi zemininde değerlendire-
rek, sabırla, metanetle, dikkatle, adalete 
güvenerek, birlik ruhunu zedelemeden 
yanlışın yayılmasına mani olmalıyız. Aksi 
takdirde suçlu bölgeler, suçlu şehirler, suç-
lu mahalleler aramanın bu ülkeye hiçbir 
yararı yoktur. Bunu yapan bu ülkeye iyilik 
yapmaz, bu ülkenin insanlarına, bu ülke-
nin birlik ve beraberliğine iyilik yapmaz. 
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Milletimizin birlik ve beraberliğine, huzur 
ve istikrarına kastedenlerin oyunlarına 
karşı hep birlikte dikkatli ve uyanık olmak 
durumundayız. 

Bütün hücrelerimle inanıyorum ki, Türk 
milleti, öfke ve nefretin tuzağına düşmeye-
cek kadar aklı selim ve sağduyu sahibidir. 
Trabzonlu vatandaşlarım da üzerlerinde 
hesap yapanlara sağduyu ve sükunetini 
koruyarak en iyi cevabı vermiştir. Trabzon 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da sağduyunun, sevginin, kardeşliğin, 
birlik ve beraberliğimizin örnek şehirle-
rinden biri olacaktır. Elbette suç nerede 
oluşuyorsa orada araştırılacaktır, ipin ucu 
nereye kadar gidiyorsa adaletin kolu oraya 
kadar uzanacaktır. Bundan bütün vatan-
daşlarımızın emin olması gerekir. 

Değerli milletvekilleri…

Bugün Türkiye’nin çok temel bir mesele-
sine radikal bir çözüm getirdiğimiz gün-
dür. 5576 Sayılı Petrol Piyasası Kanunun-
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
bugün Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
Bu yasa, çok boyutlu sonuçlar doğuracak, 
birçok yanlışı aynı anda düzelterek ülke-
mize önemli kazanımlar getirecektir. Bu 
adım, yolsuzlukla mücadele konusunda 
sonuna kadar kararlı olan hükümetimi-
zin attığı dev bir adımdır. Bu önemli ba-
şarısından dolayı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’mizi ve tüm milletvekillerimizi 
özellikle kutluyorum. 

Yolsuzluğun en büyük kalemini kırdık. 
Akaryakıt kaçakçılığı, değişmez gündem 

maddelerinden biriydi. Bakınız, ülkemiz-
de, 1990 yılından bugüne, toplam araç 
sayısı tam 4 kat artmıştır. Ama 2006 yılı 
boyunca, Türkiye’de satılan akaryakıt 
miktarı, zar zor 1990 yılındaki seviyeyi 
yakalamıştır. Araç sayısı tam 4 kat artıyor, 
akaryakıt tüketimi ise tam 17 yıl önceki se-
viyede duruyor. Ne kadar büyük bir soru-
na neşter attığımızı göstermesi açısından 
sadece bu örnek yeter. 

Ekonomik sonuçları bütün toplumu, eko-
nominin bütün kalemlerini ilgilendiren bu 
önemli konuyu Başbakan Yardımcım Ab-
dullatif Şener Bey bütün boyutlarıyla araş-
tırdı ve ilgili bütün kurumlarla müzakere 
ederek ayrıntılı sonuçlara ulaştı. Yapılan 
araştırmalar sonunda, Dış Ticaret Müste-
şarlığımız, petrol ithal ettiğimiz 48 ülke-
den kayıtları istedi. Bu ülkelerin 31’inden 
cevaplar geldi. Bu kayıtları ülkemiz kayıt-
larıyla karşılaştırdık ve çarpıcı sonuçlara 
ulaştık. Şuraya dikkatinizi çekiyorum: Bu 
cevapların geldiği 31 ülke diyor ki, Türkiye 
bizden, son iki buçuk yıl içinde, 28 milyar 
dolarlık petrol ithal etti. Buradaki kayıtlara 
göre ise bu 31 ülkeden aynı dönemde ithal 
edilen akaryakıt miktarı sadece 9.3 milyar 
dolar. Arada tam 18.7 milyar dolarlık bir 
fark var. ÖTV, KDV ve EPDK payını ekledi-
ğiniz zaman, bu fark, 38 milyar dolar sevi-
yesine çıkıyor. Ve henüz 17 ülke kayıtları-
nı göndermedi, bunlar da geldiği zaman, 
aradaki fark daha da büyüyecek… Peki, 
nerede bu fark? Bu fark, ülkem adına üzü-
lerek ifade ediyorum ki, bu fark kaçakçıla-
rın cebine haksız kazanç olarak giriyor. Bu 
fark, milletimizden çalınıyor, ülkemizden 
çalınıyor, maliyemizden, hazinemizden 
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çalınıyor. Buna dur demek zorundaydık 
ve bugüne kadar hiçbir hükümetin cesaret 
edemediği kararları aldık, bunları da cesa-
retle uyguladık, uygulayacağız. 

Biliyorsunuz akaryakıt bayilerinde yazar 
kasa uygulaması başlattık. Yine 1 Ocak 
2007 itibariyle ulusal marker uygulama-
sına geçtik. Bugün uygulamaya giren yeni 
yasamızla birlikte, kaçakçılığı çok büyük 
oranda engellemiş, bu büyük yolsuzluk 
zeminini ortadan kaldırmış oluyoruz. Geç-
mişte yapılan kaçakçılıklar ile ilgili takibat 
da devam etmektedir. Yıllar yılı süregelen 
yanlışlıklara, adaletsizliklere, haksızlıkla-
ra nasıl dur dediysek, bu büyük yanlışlığa 
da dur diyoruz. Cesur ve kararlı bir şekil-
de üzerine gidiyoruz. Maliye Bakanlığı, 
Gümrük Müsteşarlığı, Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu ve İçişleri Bakanlığına 
zamanaşımı süreleri geçirilmeden gerekli 
incelemelerin yapılarak sorumlulardan 
vergilerin tahsili için gerekli incelemelerin 
yapılması istenilmiştir. Böylece geçmiş 
dönemde akaryakıt kaçakçılığı yoluyla 
haksız kazanç sağlayanlardan, sağladıkları 
kazançlar cezası ile tahsil edilecektir. 

Şu gerçeği bu vesileyle bir kez hatırlatmak-
ta fayda görüyorum: Bizim, yolsuzluklar ko-
nusundaki tavrımız çok açıktır, çok nettir. 
Nerede olursa olsun, her ne şekilde olursa 
olsun, tüm yolsuzluklar karşısında en sert 
tepkiyi verdik, vermeye de devam edeceğiz. 
Akaryakıt kaçakçılığında da bu tavrımız ga-
yet açıktır. Milletimizin hakkını, milletimi-
zin vergisini çalanlardan, çalmaya teşebbüs 
edenlerden bunun hesabı sorulacak, hiç 
kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Bugün burada, sizlerin aracılığıyla, mil-
letimize tarihi bir müjdeyi de açıklamak 
istiyorum. Kamuoyunda mortgage olarak 
bilinen, taksitle konut sahibi olma siste-
mini düzenleyen yasa tasarısı, çalışmalar-
da bir sarkma olmazsa bu hafta Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 
görüşülmeye başlanıyor. Yıllar boyunca 
çalışan, didinen, emek sarfeden ve başını 
sokabileceği bir yuva sahibi olmak iste-
yen vatandaşlarımız, bu yasayla birlikte 
artık hayallerine çok daha fazla yaklaşmış 
olacaklar. Gelişmiş ülkelerde neredeyse 
200 yıldır uygulanmakta olan bu sistem, 
gerekli alt yapı hazırlıkları yapılarak, yasal 
zemini oluşturularak nihayet ülkemizde 
de uygulamaya geçiyor. Bu yasayla birlikte 
artık vatandaşlarımız, kira öder gibi taksit-
lerini ödeyerek, ev sahibi olabilme imkanı-
na kavuşacaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız; Türkiye ekonomisi, geride bırak-
tığımız 4 yıl içinde çok önemli bir mesafe 
kat etmiştir. Her şeyden önce, ekonominin 
tüm aktörleri, tüm muhatapları, artık gele-
ceği daha net olarak görebilmeye, geleceğe 
ilişkin daha somut adımlar atabilmeye 
başlamıştır. Bugün artık öyle birkaç ay, 
birkaç sene değil, 20 yıl, 30 yıl sonrasına 
ilişkin gönül rahatlığıyla kararlar alınabil-
mekte ve uygulamaya konulabilmektedir. 
İstikrarın, güven ortamının, tek partili bir 
iktidarın, AK Parti iktidarının Türkiye’ye 
sağladığı işte budur. 
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Bakın mortgage bizim iktidarımıza kadar 
telaffuz bile edilememişti. Neden? Pamuk 
ipliğiyle birbirine bağlanan zayıf koalisyon 
hükümetleri acaba kaç gün daha ayakta 
kalabilecek diye düşünülen bir ortamda 
uzun vadeli hesaplar nasıl yapılabilirdi? 
Kan uyuşmazlığı aşikar olan koalisyonla-
ra ne kadar güvenilebilirdi? Ekonominin 
bırakın 10 yılı, 10 günü bile tahmin edile-
miyordu. Faizler fırlayacak mı? Enflasyon 
tırmanacak mı? Bankalar sağlam mı, yok-
sa batacak mı? Siyasi iktidarlar kalıcı mı, 
gidici mi? Ekonomik kararlara uyulacak 
mı, yoksa bir noktada kararlardan cayıla-
cak mı? Bu ve benzeri birçok belirsizlik 
vardı. Çok şükür bunların tamamı, bütün 
bu belirsizlik ortamı, bugün artık tarihe 
karışmıştır. Türkiye, zemine çok daha 
sağlam basmakta, sağlıklı bir yolda ilerle-
mekte, geleceğe ilişkin bugünden büyük 
planlar yapmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım…

Bu hafta Genel Kurul’a gelecek olan, “Ko-
nut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanun Tasarısı” ile, hem Finansal 
sektörde, hem de konut sektöründe kayda 
değer bir hareketlilik başlayacak, bu da 
doğrudan ekonomimizi etkileyecektir. 
Bunun yanında, biliyorsunuz, kaçak ya-
pılaşma, niteliksiz konut üretimi, plansız 
kentleşme, yüksek kiralar, ülkemizin hep 
karşı karşıya olduğu önemli sorunlar ol-
muştur. Bu yasayla bu olumsuzlukların da 
artık önüne geçilmiş olacaktır. Tasarının 
yasalaşmasıyla birlikte, mali kesim konut 
sektöründe belirleyici konuma geçecek, 

bu yolla da konut sektörüyle mali sektör 
bütünleşecektir. Yasa, planlı kentleşmeye 
katkıda bulunurken, aynı zamanda gayri-
menkul sektörünün bütünüyle kayıt altına 
alınarak rekabet eşitsizliğinin önlenmesi, 
standartlara uygun modern konutların 
üretilmesini sağlayacaktır. Konut sektörü-
nün canlanması ile birlikte, 250’yi aşkın 
alt sektör de hareketlenecektir. Bu da, özel-
likle işsizlik sorunumuzun çözümüne çok 
önemli katkılar sağlayacaktır. Her şeyden 
önce, ev sahibi olmak isteyen vatandaşla-
rımız, düşük faiz oranlarıyla, uzun vadeli, 
ödeme güçlerine göre düzenlenmiş taksit-
lerle, kaliteli, güvenilir ev sahibi olacaklar-
dır. Biliyorsunuz TOKİ ile yapmakta oldu-
ğumuz konutlarla vatandaşlarımıza uzun 
vadeli ve düşük faizli konut sahibi olma 
fırsatı kazandırdık. Yaklaşık 220 bine ula-
şan konutlarımızla hem vatandaşlarımızı 
ev sahibi yaptık, hem de kentsel dönüşüm 
projelerini hayata geçirdik. Mortgage sis-
temi ile ise vatandaşlarımız istedikleri yer-
den daire alma fırsatına kavuşmuş olacak. 

Değerli arkadaşlarım…

Burada yasa tasarısının ayrıntılarına gir-
meyeceğim. Ancak birkaç hususu dikkatle-
rinize sunmak istiyorum: Yasa tasarısında, 
mevcut konutların fiyatlarının artmasını 
önlemek ve konut arzını desteklemek 
amacıyla sadece bitmiş konutlar değil, “ya-
pılmakta olan” konutlar da kapsama alın-
mıştır. Böylece yapılmakta olan konutların 
alınması için verilen krediler de kanunla 
getirilen avantajlardan faydalanabilecek-
tir. Konut kredileri, hem sabit faizli, hem 
de değişken faizli olarak verilebilecektir. 
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Vatandaşlarımız, sabit veya değişken faizli 
kredi seçenekleri arasında tercih yapma 
imkânına sahip olacaklardır. Diğer ta-
raftan, sabit faizli kredilerde tüketicinin 
vadesinden önce ödeme yapması halinde 
kredi veren konut finansman kuruluşları, 
kalan anaparanın % 2’sine kadar erken 
ödeme ücreti uygulayabilecektir. 

Bu uygulamalar, kredi kuruluşlarının 
kredi planlamalarını daha sağlıklı yapma-
larına ve kredi maliyetlerinin düşmesine 
imkan tanıyacaktır. Vergi kanunlarında 
yapılan değişikliklerle sistemin tümü 
üzerindeki maliyetlerin azaltılması ve sis-
temin işleyişinin gerektirdiği faaliyetlerin 
yürütülmesi sırasında ortaya ek vergiler 
çıkmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Bu 
yasa tasarısının hazırlanmasına emeği 
geçen tüm arkadaşlarımıza bu vesileyle te-
şekkür ediyor, Meclisimizde görüşülecek 
olan yasanın şimdiden ülkemize, milleti-
mize hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar… 

Önümüzdeki günlerde Meclisimize gele-
cek olan bir yasadan daha söz etmek istiyo-
rum. Elektronik Ortamda İşlenen Suçların 
Önlenmesi ile ilgili 2559 ve 2937 sayılı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, diğer bir deyişle internetle 
ilgili düzenlemeleri içeren tasarı gençli-
ğimizin korunması açısından önemli bir 
adımdır. Bugün insanlık olarak baş döndü-
rücü bir değişime tanıklık ediyoruz. Küre-
sel ölçekte tecrübe ettiğimiz bu değişime 
kayıtsız kalmak mümkün değildir, bu ger-
çeğin hepimiz farkındayız. İçinde bulun-

duğumuz hızlı değişim çağının en belirgin 
özelliği bilginin serbest dolaşımıdır. Söz 
konusu değişim, birçok fırsatla birlikte, 
sayısız tehlikeyi de insanlığın önüne koy-
muştur. Bunlardan ilki çevre kirliliği ve 
küresel ısınma gibi maddi neticeleri olan 
tehlikelerdir. İkincisi, belki de en önemlisi, 
manevi tahribata yol açan, ahlaki dünya-
mızı tehdit eden, bilgi kirliliğidir. 

Bilgi çağının en önemli aracı olarak inter-
net, doğru ve amacına uygun kullanılma-
dığı takdirde aynı zamanda bir tehdit po-
tansiyeli taşımaktadır. İyi ile kötü, güzel ile 
çirkin, doğru ile yanlış birbirine karışmış 
vaziyette ışık hızı ile dünyayı dolaşmak-
tadır. Nasıl ki hava kirliği insanlarımızın 
ciğerlerini tehdit ediyorsa ve bundan en 
önce aydınlık geleceğimizin teminatı ola-
rak gördüğümüz gençlerimiz etkileniyor-
sa, aynı şekilde söz konusu bilgi kirliliği 
de gençlerimizin zihinlerini, ruhlarını et-
kisi altına alabilmektedir. Bunun neticesi 
olarak da gazetelerde her gün bir yenisini 
gördüğümüz, millet olarak hiç alışık olma-
dığımız ve alışmak da istemediğimiz bazı 
suçlar işlenmektedir, buna uygun zemin 
bulunabilmektedir. 

Şunu unutmamalıyız; gençlerimiz içtimai 
hayatımızın ön saflarında yer almaktadır. 
Güzel ve çirkin her türlü etkiye açık olan 
gençliğimizi bilgi kirliliğinin ve sanal suç 
zemininin olumsuz etkilerinden korumak 
hayati bir önem taşımaktadır, bu aynı 
zamanda bizim anayasal sorumluluğu-
muzdur. İnternet üzerinden gençlerin, 
vatandaşların suça teşvik edilmesi, kanun-
suzluğa alet edilmeye çalışılması, zihinsel, 
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ruhsal ve bedensel açıdan kötü etkilenebi-
lecekleri yönlendirmelere maruz bırakıl-
ması hiçbir devletin görmezden gelebile-
ceği, sessiz kalabileceği bir durum değildir. 
İşte bu yüzdendir ki hükümet olarak bu 
konuda daha fazla vakit kaybetmeden bir 
şeyler yapmamız gerek dedik. Bunu yapar-
ken de yasakçı bir zihniyetle değil, düzen-
leyici ve planlayıcı bir anlayışla meseleye 
yaklaşarak gerekli düzenlemeleri yaptık. 

Hazırlanan yasa tasarısı önümüzdeki 
günlerde Meclis’e gelecek, görüşmeye 
açılacak. Bu tasarı ile Anayasanın hüküm-
leri uyarınca, aileyi, çocukları ve gençleri 
internet dahil elektronik iletişim araçla-
rının suiistimal edilmesi suretiyle kötü 
alışkanlıkları teşvik eden yayınların içe-
riklerinden korumayı ve gerekli önleyici 
tedbirleri almayı amaçlıyoruz. İnşallah bu 
tasarının yasalaşmasıyla gençlerimizin, 
çocuklarımızın bilgi teknolojilerinden gö-
nül rahatlığıyla yararlanmasının önü açı-
lacak; sakıncalar, ailelerimizin kaygıları, 
endişeleri ortadan kalkmış olacak. Bu yasa 
tasarısını bu çerçevede ele alacağınızdan, 
bu hassasiyetle değerlendireceğinizden 
şüphe duymuyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Son olarak, geçtiğimiz hafta Kudüs’te mey-
dana gelen ve İslam dünyasını infiale sev-
keden bir konu hakkında da bazı görüşleri-
mi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz 
gibi İsrail Hükümeti, Harem-i Şerif ’in Mağ-
rip Kapısı önündeki, Memlüklüler’den 
kalma tarihi köprünün kullanılamaz hale 
geldiği gerekçesiyle, burada bir kazı çalış-

ması başlattı. Geçmişte de İsrail’in bu tür 
girişimleri olmuştu. 1996 yılında İsrail 
Harem-i Şerif ’in yakınında bir tünel inşa-
sına başlamış, ardından çıkan olaylarda 
çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmişti. 
Yine 2000 yılında Ariel Şaron’un Mescid-i 
Aksa’ya girmek istemesi neticesinde 
Filistin’de İkinci İntifada başlamıştı. Bu-
gün, tam da El Fetih ve Hamas arasında 
bir Ulusal Birlik hükümeti kurulmasına 
karar verildiği bir anda, yeniden böyle 
bir girişimde bulunulması manidardır. 
Provokatif bir görüntü arzeden bu girişim 
karşısında İsrail Hükümetine çok açık ve 
net bir şekilde şunu hatırlatmak istiyo-
rum: Harem-i Şerif, tüm dünya Müslüman-
larının en kutsal mekanları arasında yer 
almaktadır. 

Buraya yönelik her türlü girişim, İslam 
dünyasının haklı tepkisi ve hassasiyetiyle 
karşılaşacaktır. Ortada, Kudüs’te Müslü-
manlara ait dini mekanların korunmasına 
ilişkin anlaşmalar var, düzenlemeler var. 
İsrail bu anlaşmalara uymak zorundadır. 
Üç büyük dinin de kutsal mekanlarının 
yer aldığı Kudüs’te, “ben yaptım, oldu” 
şeklinde bir politika izlemeye hiç kimse-
nin hakkı yoktur, olamaz. İsrail hükümeti 
tek taraflı ve kaygı uyandıracak şekilde 
girişimlerde bulunmamalı, Eski Kudüs 
bölgesinde yapacağı her türlü girişimde 
uzlaşmaya ve her kesimin onayına baş-
vurmalıdır. İsrail’in bölgenin kutsallığına 
saygı gösteren ve gerilimin daha fazla tır-
manmasına mahal vermeyecek bir hareket 
tarzı benimsenmesini bekliyoruz. Barış 
sürecinin canlandırılması yolunda yeni 
fırsat pencerelerinin açıldığını düşündü-
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ğümüz bir dönemde bu olayların yaşan-
masından üzüntü duyuyoruz. Bu düşün-
celerimizi Dış İşleri Bakanlığımız İsrail’li 
mercilere aktardı, ben de Perşembe günü 
ülkemize gelecek olan İsrail Başbakanı 
Sayın Olmert’e hassasiyetlerimizi birinci 
elden aktarma fırsatı bulacağım. 

Değerli arkadaşlar…

Bu düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, sevgili AK Partililer… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Öncelikle, mutad olarak yaptığımız İl 
Başkanları toplantımız vesilesiyle bir kere 
daha aranızda olmaktan büyük mutluluk 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye’nin geleceğinin şe-
killeneceği, milletimiz için çok hayırlı yeni 

gelişmelerin yaşanacağı bir dönemin ba-
şındayız. İnşallah 2007 yılı, Türkiye’yi hak 
ettiği güce ve itibara taşımak için başlatmış 
olduğumuz değişim ve kalkınma atılımı-
nın millet iradesiyle bir kere daha tasdik 
edileceği, onaylanacağı bir yıl olacaktır. 
Gelinen nokta, milletimizin, Türkiye’nin 
hükümetimiz döneminde elde ettiği bü-
yük kazanımları kalıcı hale getirme ka-

AK Parti Il Başkanları Toplantısı

Ankara | 16 Şubat 2007 
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rarını vereceği dönüm noktasıdır. Bizler, 
hükümet olarak görevde olduğumuz süre 
içinde ortaya koyduğumuz gayret ve icra-
atla bize oy verenleri hayal kırıklığına uğ-
ratmadığımıza, vatandaşlarımızın gönül 
rızasını aldığımıza inanıyoruz. Her hafta 
gerçekleştirdiğimiz şehir programlarında 
halkımızın doğrudan kanaatlerini, hissi-
yatını, duygu ve düşüncelerini öğrenme 
fırsatı buluyoruz. 

Memnuniyetle ifade edebilirim ki, gerek 
milletimizin hissiyatı, gerekse kamuoyu 
araştırmaları hükümetimizin doğru yol-
da olduğunu, halkımızın desteğinin AK 
Parti’nin kalkınma hamlesinin arkasında 
olduğunu gösteriyor. Milletimizden aldı-
ğımız güç ve destekle çalışma aşkımız, hiz-
met etme şevkimiz her geçen gün artıyor. 
Beşinci yılına giren bir hükümetin halk 
desteğini kaybetmemesi, beş yıldır iktidar-
da olan bir partinin erimemesi Türkiye’nin 
alışık olduğu bir durum değildir. 

Bugüne kadar iktidara gelen partiler bir-
kaç yıl içinde halk desteğini kaybetmiş, 
oyları erimeye yüz tutmuştur. Bunun 
sebebi iktidar partilerinin kendilerine oy 
veren kitlelerin taleplerine, beklentilerine 
duyarsız kalmaları ya da sadece kendisini 
destekleyen kesimleri gözeterek toplumun 
genelini kucaklayamamalarıdır. AK Parti 
tüm vatandaşlarımızı kucaklayan, her-
kesin ve herkesimin sorunlarına duyarlı 
olan, insanı ve hizmeti siyasetinin merke-
zine yerleştiren bir iktidar olarak söylem 
ve temsil krizine düşmemiştir. Yozsuzluk-
lara tevessül etmeyen ahlaklı siyaset tar-
zıyla AK Parti, iktidardayken büyüyen bir 

parti olarak Türk siyasi tarihine geçmeye 
adaydır. Nasıl 3 Kasım Genel Seçimleri 
sonrası 28 Mart Yerel Seçimlerinde oyu-
muzu arttırdıysak, inşallah önümüzdeki 
Genel Seçimlerinden de oyumuzu arttıra-
rak çıkacağız. 

Değerli arkadaşlar…

Hiçbir zaman partizanlık yapmadık, hiçbir 
vatandaşımız arasında ayrımcılık yapma-
dık, hiçbir zaman milletimizin ideallerin-
den kopmadık. AK Parti kadroları imtiyaz 
taleplerinin değil, adalet taleplerinin 
sözcüsü olmuştur. Bu duyguyu, bu ülke-
nin her köşesine yaptığımız ziyaretlerde, 
bütün şehirlerimizde, bütün ilçelerimizde, 
köylerimizde, insanlarımızla bir araya 
geldiğimiz her ortamda açıkça görmenin 
bahtiyarlığını yaşıyoruz. Her zaman ifade 
ettik; biz milletimizin sesiyiz, milletimizin 
ideallerinin, umutlarının, beklentilerinin 
sahibiyiz. Dedik ki milletimizle bizim 
aramıza kimse giremez. Çünkü biz zaten 
milletten başkası değiliz, milletin kendisi-
yiz. Bugün çok şükür, verdiğimiz sözleri 
yerine getirmenin gönül rahatlığıyla va-
tandaşlarımızın huzuruna alnı ak, başı dik 
çıkabiliyoruz. Bunu yediden yetmişe bü-
tün insanlarımız zaten biliyor, zaten takdir 
ediyor. Çünkü Türkiye’yi karanlıklardan 
aydınlıklara, krizlerden istikrara taşıdık. 
Yıllardır beklenen büyük değişimi, mille-
timizle birlikte çalışarak gerçekleştirdik. 

Şunu herhalde hiç kimse inkâr edemez; bu 
ülkenin insanları bugün geleceğe dair hiç 
olmadıkları kadar umutla ve heyecanla do-
ludur, gelecekle ilgili heyecan duyulacak 
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ideallere, hedeflere sahiptir. Ülkemize hiz-
met etmekten onur duyan bir siyasetçi ola-
rak, insanlarımızın kalplerinde filizlenen 
bu umudu, bu heyecanı her şeyden daha 
değerli bir kazanım olarak görüyorum. 
Zira ayağa kalkmanın, yürümenin, hedefe 
varmanın en önemli şartı, özgüven sahibi 
olmaktır. AK Parti siyasetinin Türkiye’ye 
hissettirdiği en önemli duygu, sorunları-
mızın çözümsüz olmadığı, özgüven sahibi 
olmanın her şeyden önemli olduğudur. 
Tabii ki, sorumluluklarınızı yerine getir-
mişseniz özgüven sahibi olabilirsiniz. Bu 
güvenle inşa ettiğimiz zemin, üzerine dün-
yanın en güçlü, en müreffeh, en aydınlık 
geleceğini bina edebileceğimiz sağlam bir 
zemindir. Bu zemin üzerinde yükselen 
Türkiye, artık dünyanın zirvelerine doğru 
hızla ilerleyen bir ülkedir. Bu istikrar or-
tamını, bu değişim iradesini, millet olarak 
yakaladığımız bu ortak umut ve heyecanı 
yitirmediğimiz sürece hiç kimse bu ülke-
nin medeniyet yürüyüşünü engelleyemez. 

Türkiye artık zayıf, pamuk ipliğiyle birbiri-
ne bağlı ve adeta kan uyuşmazlığı yaşayan 
koalisyonların idare ettiği o eski Türkiye 
değildir. O günler tarihte kalmıştır. Türki-
ye gücünü birleştirmenin, kavgasız siya-
setin, ülkesine adanmış kadroların hizmet 
aşkıyla büyümenin, kalkınmanın, adaletin 
hazzını tatmıştır. Buradan geriye dönüş 
olmayacaktır. Eski günleri özleyenler 
boşuna bir beklenti içindedir. Türkiye’de 
siyaset, millet iradesi eliyle temel bir ter-
cihte bulunmuş, demokrasi, hukuk devleti, 
ekonomik kalkınma ve büyüme hepimizin 
ortak tercihi olmuştur. Milletimizin özle-
diği yeni siyaset anlayışı bütün alanlarda 

hayat bulmuştur. Bu siyaset, milletimizin 
tamamını kardeş bilen, kardeşlik zeminini 
her alanda güçlendiren AK Parti siyase-
tidir. Bu siyasetin dili, felsefesi ayrıştırıcı 
değil, birleştiricidir. 

Yunus’un diliyle, Mevlana’nın gönlüyle, 
Malazgirt’ten İstiklal Mücadelesine kadar 
büyük bedellerle bu aziz toprakları bize 
miras bırakan ecdadımızın sahip çıktığı 
ebedi değerlerle ülkemize, insanımıza hiz-
met ediyoruz. Memnuniyetle ifade etme-
liyim ki, ülkemizin her alanda ekmeğini, 
aşını, ülkemizin itibarını, gücünü dört 
yılda ikiye katladık. Gelecek hedefimiz, 
ülkemizi Cumhuriyetimizin 100. yılına 
hazırlamaktır. Günü kurtarmaya çalışan 
bir siyaset yerine 20 yıllık, 30 yıllık pers-
pektifler geliştiriyoruz. 

Değerli arkadaşlar… 

Millet olarak şunu çok iyi biliyoruz ki, biz 
sadece daha güzel bir geleceğe değil, aynı 
zamanda tarihin bize gösterdiği hedefe 
doğru ilerliyoruz. Bu hedef, muasır mede-
niyet seviyesinin de ötesidir. Türkiye sade-
ce kendine yeten bir ülke olmaya değil, böl-
gesinde ve dünyada barışın, özgürlüğün, 
demokrasinin, insani değerlerin, medeni-
yet meşalesinin önder ülkesi olmayı hak 
etmiş bir ülkedir. Türkiye’nin dünyadaki 
ağırlığının ve itibarının ne kadar büyük 
bir hızla arttığını, artmakta olduğunu dı-
şarıdan Türkiye’ye bakan herkes görüyor, 
biliyor. Biz “Türkiye 2000’li yılların dünya 
yıldızlarından biridir” sözünü elbet boşu-
na söylemiyoruz. Bu, yaptığımız onlarca 
dış seyahatte, dünyanın dört bir tarafında 
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bize söylenen, vurgulanan, hissettirilen bir 
gerçektir. Ülkemize bir de dünyanın ayna-
sından bakıyor ve bu mutluluk verici, bu 
gurur verici tabloyla karşılaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım… 

Hükümet olarak, görev yaptığımız süre 
içinde sadece ülkemizin gelişme stan-
dartlarını yükseltmedik, aynı zamanda 
milletimizin beklentilerinin, umutlarının, 
hedeflerinin çıtasını da yükselttik. Artık 
yaptığımızın daha fazlasını yapmak, ulaş-
tığımızdan daha ileri hedeflere ulaşmak, 
aldığımız mesafenin daha fazlasını almak 
zorundayız. Yani asıl işimiz bundan sonra 
başlıyor. Yaptıklarımızı milletimize çok iyi 
anlatmalıyız ki, hem nereden nereye geldi-
ğimizi halkımıza daha açıkça gösterelim, 
hem de nereden nereye gideceğimizi, gele-
cek hedeflerimizi anlatalım. Önümüzdeki 
dönemde bizim en öncelikli görevimiz, 
büyük gayretlerle, büyük fedakârlıklarla 
tepeye taşıdığımız kayanın, şimdi yeniden 
aşağıya yuvarlanmasını önlemek, bütün 
kazanımlarımızı kaybederek en başa 
dönme ihtimallerini ortadan kaldırmak 
olacaktır. Çünkü Türkiye bu felaketleri 
çok yaşadı. Sorumsuz yönetimler elinde 
bu milletin sahip olduğu her şeyin sadece 
birkaç gün içinde toza dumana karışıp 
kaybolduğunu çok gördük, çok yaşadık. 
Allah korusun, tarih boyunca olmamış bir 
şey olmak üzereydi, bu millet gelecekten 
umudunu kesmek üzereydi. 

Çok şükür bugün o noktadan çok uzaklar-
dayız. Ancak henüz işimiz bitmedi, başlat-
tığımız ve büyük mesafeler aldığımız bu 

değişimi tamamlamak zorundayız. Ekono-
mide büyüme istikrarını korumak, mali di-
siplini koruyarak enflasyondaki düşmeyi 
kalıcı bir dengeye kavuşturmak zorunda-
yız. Bakınız, bütçe açıklarının kapanması 
noktasında bizim beklentilerimizin de 
ötesinde iyileşmeler yaşanıyor. İnşallah 
bütçe açığı kavramını da tarihe gömme gu-
rurunu yine biz yaşayacağız. Türkiye’nin 
geleceğinde birer kalkınma sembolü ola-
cağına inandığımız dev projeleri tamam-
lamak ve yeni projelerle ideallerimizin 
çıtasını da en yükseğe, milletimize yakışan 
bir yüksekliğe koymak sorumluluğunu 
taşıyoruz. Bunun için de çok çalışmalıyız. 
Bu ülkeyi karanlık girdaplara sürükleyen 
dönemleri unutmadan, yıllar sonra bir 
varoluş mücadelesi olarak nitelendirile-
ceğine inandığım son dört yılı aşkın bu 
değişim dönemini unutmadan geleceğe 
hazırlanacağız. Unutmayacağız, çünkü 
bütün zorluklarına, sıkıntılarına rağmen o 
geçmiş bizim için acı, fakat unutulmaması 
gereken bir tecrübedir. 

Ne yapmamamız, hangi hatalara, tu-
zaklara düşmememiz gerektiğini o ağır 
tecrübelerden biliyor, dersimize iyi çalışı-
yoruz. Türkiye’yi zaafa düşürenler iktidar 
sarhoşluğuna düştüler. Taraftarlarını, 
sempatizanlarını, aile fotoğraflarına giren-
leri, milletin kendisi zannettiler. Dar kadro 
siyaseti, zümre siyaseti yaptılar ve milletle 
kavgalı olmayı seçtiler. Başlarına gelen 
musibetlerden ders alacaklarına millete 
öfkelendiler. Sizlerden, teşkilat mensup-
larımızdan özellikle rica ediyorum. Bu 
tuzaklara asla düşmeyelim. Eğer gurura 
kapılırsak, eğer ülkemize hizmet aşkımız 
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gölgelenirse, eğer siyaseti millet menfaati 
değil de kendi menfaatimiz için yaparsak, 
orada tökezleriz, orada emanetin onurunu 
koruyamayız. 

Önümüzdeki azami dikkat gerektiren 
süreci de göz önünde tutarak bu hususun 
hayati derecede önemli olduğunu söyle-
mek istiyorum. Son dört yıllık zamanda bu 
milletin yediden yetmişe dişiyle tırnağıyla 
kazıyarak aldığı mesafeleri, dünyayı hay-
rete düşüren gelişme performansını kü-
çümseyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz. 
Türkiye’nin dünü ile bugünü arasındaki 
fark, akla kara kadar büyüktür. Milletimiz 
bunu gayet iyi biliyor, aslında bilmezden, 
görmezden gelenler de gayet iyi biliyor. 

Değerli arkadaşlarım… 

Biz siyaseti bir kavga zemini olarak görmü-
yoruz, bir hizmet zemini olarak görüyoruz. 
Bu ülkeye, bu millete hizmet etmek için 
yola çıktık, bugün de muradımız bundan 
başka bir şey değildir. İlkelerimizi, rota-
mızı, duruşumuzu asla kaybetmeyeceğiz, 
kaybedemeyiz. Bu milleti sukut-u hayale 
uğratamayız, çocuklarımızın umutlarını 
kıramayız. Bu sebeple aynı dikkatle, aynı 
aşk ve şevkle, aynı heyecanla Türkiye için 
çalışmaya devam etmek zorundayız. Unut-
mayalım, biz Türkiye’de siyasetin itibarını 
yeniden iade eden, umut kapılarını yeni-
den açan bir kadroyuz. Ekonomiden sosyal 
politikalara, sanayiden ihracata Türkiye’ye 
neler kazandırdığımızı çok iyi anlatma-
lıyız. Gençliğimizin siyasete katılımı ve 
temsili son derece önemli. Kadınlarımızın 
siyasete katılımı son derece önemli. Se-

çilme yaşını 25’e düşüren bir parti olarak 
gençlerimize ne kadar güvendiğimizi orta-
ya koyduk. 

Önümüzdeki süreç, bütün icraatlarımızı 
gelecek hedeflerimizle birlikte anlatmamız 
gereken bir süreçtir. Bu süreci başarıyla 
yönetmek, toplumun taleplerine tercüman 
olmak, hepimize büyük sorumluluklar 
yüklüyor. Yol boyunca bizim dikkatimizi 
dağıtmak, hızımızı kesmek, enerjimizi 
boşa harcatmak isteyenler olacak. Çünkü 
her dönemde bu ülkenin ilerlemesinden, 
gelişmesinden, kalkınmasından rahatsız 
olan birileri çıkıyor. Sadece AK Parti tö-
kezlesin, büyümesin diye Türkiye’nin tö-
kezlemesinden, büyümemesinden hoşnut 
olacaklar çıkıyor. Türkiye’yi hep çaresiz, 
hep yılgın, hep sıkıntıda görmek isteyen-
ler bugün de vardır, bunun da farkında 
olmamız lazım. Güçlü bir Türkiye, bölgede 
ve dünyada yapılan pek çok kirli hesabın 
sonu olacak, barış ve uzlaşma cephesi 
çok güçlenecektir, kirli hesap yapanların 
bundan rahatsız olması normal. Elbet 
onlar kendi menfaatleri, kendi stratejileri 
çerçevesinde hareket edecek, Türkiye’nin 
birlik ve beraberliğini, huzur ve istikrarı-
nı baltalamak için planlar geliştirecekler. 
Bunların karşısında, Türkiye’nin değişimi-
ni, huzur ve istikrarını, insanımızın dost-
luk ve kardeşliğini, bu ülkenin yüzyıllar 
öncesinden bugünlere taşıdığı medeniyet 
birikimini korumak ve savunmak da bizim 
sorumluluğumuz… 

Birbirimize inanarak ve güvenerek, mil-
letimize, ülkemize sonuna kadar bağlı 
kalarak, hedeflerimizi mutlaka koruyarak 
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bunu şimdiye kadar başardık, bundan son-
ra başarmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin 
istikametini doğru tutmak, bugün her za-
man olduğundan daha da önemlidir. Çün-
kü daha fazlasını başarmaya çok yakınız, 
bu ülkeyi layık olduğu yerlere taşımaya 
çok yakınız, bir daha asla yıkılmamak üze-
re hak ettiğimiz seviyelere yükselmeye çok 
yakınız. Karalama ve küçümseme kam-
panyalarına karşı umudu genişletmemiz, 
büyütmemiz lazım. Ben milletimizin hak-
kaniyet duygusuna sonuna kadar güveni-
yorum. Önümüzdeki kritik sürecin doğru 
kararlarla neticeleneceğine, ülkemizin ve 
milletimizin lehine gelişmelerin yaşanaca-
ğına inanıyorum. Ancak, bu bizi rehavete 
sürüklemesin. Biz, AK Parti’ye yakışan 
dinamizmi, bu süreçte de bilgimizle, do-
nanımımızla, sevdamızla, başkalarından 
farkımızla bir kere daha gösterelim. Çünkü 
AK Parti, Türkiye’nin geleceğidir, milleti-
mizin umududur. Önümüzdeki dönemin, 
ülkemiz için, milletimiz için, partimiz için 
hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, 
başarılarınızın artarak devamını diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli hanımefendiler, değerli konuklar… 
Sizleri, en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Öncelikle, bugün burada, bu toplantı 
vesilesiyle aranızda olmaktan büyük mut-
luluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Uzun ve zor bir yola sizlerle birlikte çıktık. 
Tarih 14 Ağustos 2001. AK Parti olarak 
kuruluşumuzu tamamladığımız gün. 
Dile kolay. Bu yılın Ağustos’unda 6 yılı 
geride bırakmış olacağız. Ne mutlu bize 
ki, Türkiye’nin geleceğini aydınlatmak 

AK Parti Il Kadın Kolları 
Teşkilatı Toplantısı

Ankara | 17 Şubat 2007 
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idealiyle çıktığımız bu yolculuğa ilk günkü 
aşkla, ilk günkü heyecanla devam ediyo-
ruz. Elbette bu zorlu yolda çok önemli 
mesafeler kaydettik. Bugüne kadar çok 
az partinin mazhar olduğu bir millet des-
teğine sahip olduk. En önemlisi milletin 
desteğini koruyarak, milletten aldığımız 
gücü artırarak bugünlere geldik. Genciyle, 
yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle 7’den 70’e 
pek çok arkadaşımız, o günden bugüne sü-
ren yolculukta bizim dayanağımız oldular, 
bize güç verdiler. Bu adalet davasına, bu 
kalkınma hareketine içtenlikle katkıda bu-
lunan tüm arkadaşlarıma huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. 

Yolculuğa çıktığımız tarihte bizimle omuz 
omuza bu medeniyet yürüyüşüne eşlik 
eden arkadaşlarımızın bugün başı diktir. 
Zira AK Parti, millete verdiği sözlerin hiç-
birinde bir mahcubiyet yaşamadı, bir tek 
geri adım atmadı. Dört yılı aşkın bir süre-
dir, yaptıklarımızla alnımız açık, yüzümüz 
ak olarak milletin huzurunda olmak bü-
yük bir onurdur. 

Değerli konuklar… 

3 Kasım 2002 tarihi milletimiz için, ülke-
miz için çok önemli bir milat haline gel-
miştir. 28 Mart 2004 seçimlerinde milletin 
bize olan güveninin çok daha arttığını 
gördük. İktidarı devraldığımız tarihten bu 
yana, Türkiye’nin önünde çok net bir tablo 
belirmiştir. AK Parti ile birlikte Türk siya-
seti farklı bir yönetim anlayışıyla tanışmış, 
Türkiye yıllardır özlemini çektiği özgüve-
ne yeniden kavuşmuştur. Zira, biz bu yola 
yeni bir siyaset anlayışıyla çıktık. Aziz mil-

letimizin tutuşturduğu adalet ve kalkınma 
meşalesi sayesinde, Türkiye’nin üzerine 
yılların çökerttiği sis perdesi kalkmış, ül-
kemiz umut dolu bir geleceğe doğru dev 
adımlar atmaya başlamıştır. Hepinizin çok 
iyi bildiği gibi, kuruluşunun 15’inci ayında 
tek başına iktidar olmuş bir partiyiz. 

Siz değerli kardeşlerimizin, il ve ilçe teşki-
latlarımızın, kadın ve gençlik teşkilatları-
mızın ve diğer parti temsilcilerimizin geceli 
gündüzlü çalışmalarının bu başarıdaki payı 
çok büyüktür. Yine de unutmamalıyız ki, bu 
başarının asıl mimarı kalplerindeki sevgiy-
le, inançla bize en büyük desteği sağlayan 
milletimizdir. Bizler ve sizler de o aziz mil-
letin birer parçası, sözcüsü, temsilcisiyiz. 
Milletimizle el ele, omuz omuza vererek, 
çok kısa bir zamanda Türkiye’de güven ve 
istikrarı tesis ettik. Milletimizle birlikte par-
timiz büyüdü, güçlendi, kök saldı. 

Her vesileyle söylüyorum, burada bir kere 
daha altını çizmek istiyorum: Elde ettiği-
miz bütün başarılar milletimizin, sizlerin 
eseridir. Biz milletimizin taleplerini, öz-
lemlerini, ideallerini gerçekleştirmek için 
siyasete atıldık. Bu sebeple, bize düşen en 
büyük sorumluluk, en önemli ödev milleti-
mizin taleplerini siyasette hakkıyla temsil 
etmektir. Bizim yegâne kefilimiz millettir. 
Türkiye’nin birikimini, ortak aklını, ortak 
vicdanını harekete geçiren AK Parti’nin 
çıkış noktası doğrudan doğruya millettir, 
millet iradesidir. Milletimizin iradesini 
ülke yönetiminde hakkıyla temsil etmek 
üzere ilk günkü heyecanımızdan hiçbir 
şey kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. AK 
Parti’nin 3 Kasım’da da, 28 Mart seçim-
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lerinde de ortaya koyduğu başarıda siz 
hanım kardeşlerimin performansı da çok 
belirleyici olmuştur. Ümit ediyorum ki, 
önümüzdeki genel seçimlere de kadın kol-
larımızın başarısı damgasını vurur. 

Bakınız bayanların siyasete aktif katılımı-
na yürekten inanan bir kişi olarak, geçmiş-
te İstanbul’da yürüttüğümüz çalışmalar 
Türkiye’de bir ilkti. Hanım kardeşlerimiz 
birer karanfil ve kırk gramlık kahve poşet-
leri yaptırıp kapı kapı, ev ev dolaşmışlardı. 
Ogün başlattığımız çalışmalar kadınların 
siyasete katılımının önünü açmış, yerleşik 
yanlış anlayışları yıkmıştı. Bugün de kadın 
kollarımız yeni tarz ve yöntemlerle tüm ev-
lere ulaşmalı, çalınacak kapı, kazanılacak 
gönül kalmayıncaya kadar elinden gelen 
gayreti göstermelidir. 

Değerli konuklar… 

Allah’a şükürler olsun ki, kuruluşumuz-
dan bu yana elde ettiğimiz başarılar, AK 
Parti’mizin yüzünü ağartmaya yeterlidir. 
Ancak milletimize hizmet yarışı nokta-
sında, bugüne kadar yaptıklarımızla ye-
tinip, rehavete kapılamayız. Çünkü bizim 
anlayışımız son nefesimize kadar hayırda 
yarışmak, gece gündüz demeden azimle 
çalışmaktır. İşte bu yüzden gerilim üreten, 
kriz üreten, imtiyaz üreten bir parti olmak-
tan uzak duruyoruz. Milletimiz bizden im-
tiyaz değil adalet istedi. Biz de bu iradeye 
layık olmaktan başka bir gaye taşımıyoruz. 
Bu yüzden emek üreten, değer üreten, is-
tihdam üreten, fikir üreten, proje üreten, 
hizmet üreten, adalet üreten bir parti ol-
manın gayreti içerisindeyiz. 

Türkiye, bu siyaset anlayışıyla, adalet ve 
kalkınma yarışında çok önemli mesafeler 
kat etti. Biz görevi devraldığımızda Tür-
kiye, tarihinin en büyük siyasi ve ekono-
mik bunalımlarından birini yaşıyordu. 
Türkiye’yi çok önemli bir ekonomik dar-
boğazdan, siyasi krizden çıkarıp fırsatlar 
ülkesi haline getirdik. Hortumcuların bes-
lendikleri kasaları kilitledik, muslukları 
kapattık, ödenekleri kestik. Milletimizin 
kaynaklarını, milletimizin imkânlarını 
yeniden milletimize kazandırdık. Son 35 
yıldaki hiçbir iktidarın baş edemediği 
enflasyonu, dizginlemeyi başardık. İpler, 
adına canavar denilen enflasyonun elinde 
değil artık. AK Parti iktidarıyla birlikte, 
ipler milletin eline geçti. Şimdi söz sırası 
milletimizin. 

Değerli konuklar… 

Siyasetçiler kadınlara hitap ederken özel-
likle kadın meselelerine vurgu yapıyorlar. 
Elbette kadınların meseleleri vardır, siya-
sette, yönetimde temsilleri hayati derecede 
önemlidir. Bu konuda kadının siyasete ka-
tılımına bizim kadar önem veren bir ikinci 
parti de yoktur. Ben, kadınların bütün ülke 
meseleleriyle, ekonomiden dış politikaya 
ülkenin her meselesiyle ilgilenmeleri ge-
rektiğini düşünüyorum. 

Ülkenin geleceğini konuşurken erkeklerin 
geleceğini ayrı, kadınların geleceğini ayrı 
düşünemeyiz. Kadınların katılımını da 
suni ve zoraki bir mesele haline getireme-
yiz. Kadınların siyasete aktif katılımı artı 
değerdir, doğal olandır, bizim siyasetimi-
zin olmazsa olmazıdır. Kadınlarımızın şef-
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kat, merhamet eli, kadınlarımızın hassas 
ve duyarlı bakışı, kadınlarımızın özen ve 
estetik içeren nazarı siyasetimize çok şey-
ler katacak, kalite getirecektir. 

Değerli konuklar…

Biz 73 milyon vatandaşımızın müşterek 
derdi olan adalet ve kalkınmanın peşinde-
yiz. Onun için nereden nereye geldiğimizi 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatırlarsı-
nız, bu ülke yüzde 60, yüzde 70, hatta yüz-
de 130’lara varan enflasyon rakamlarını 
gördü. O günlerin en ağır bedelini de ka-
dınlarımız yaşadı. Ekim 2002’de enflasyon 
yüzde 33.45 oranındaydı. 35 yıl sonra enf-
lasyon tek haneli rakamlara düştü. Bugün 
Türkiye’de orta yaş kuşağını oluşturan 
bir nesil, ilk defa AK Parti iktidarıyla tek 
haneli bir enflasyonla tanışmıştır. Evet, biz 
böylesine köklü bir dönüşüme imza attık. 

Cumhuriyet tarihinde ilk defa bizim ikti-
darımız döneminde Türkiye ekonomisi 17 
çeyrek üst üste büyüme başarısını gösterdi. 
Gayri Safi Milli Hasıla’yı 181 milyar Dolar-
dan aldık, 2005 yılında 361 milyar Dolara 
yükselttik. Henüz resmi rakamlar açıklan-
madı, ancak tahminlerimiz 2006 yıl sonu 
itibariyle Gayri Safi Milli Hasıla’mızın 
389.7 milyar Dolar olduğu yönündedir. 
Yani sadece 4 yılda, Türkiye’nin Gayri Safi 
Milli Hasılası’nı ikiye katladık. Fert başına 
Gayri Safi Milli Hasıla, 2002 yılında, yani 
bizim hükümeti devraldığımız dönemde 
2 bin 598 Dolar seviyesinde iken, 2005 
yılında 5 bin Doları aşmış ve bugün 5 bin 
318 Dolar seviyesine ulaşmıştır. 36.1 mil-
yar dolar seviyesinden aldığımız ihracat, 

2006 sonunda 85 milyar dolar seviyesine 
ulaşmıştır. 

Devletin sosyal yönünü, şefkat elini mille-
timizle buluşturduk. 2002 yılında toplam 
sosyal yardım harcamaları tutarı yaklaşık 
olarak 1 milyar YTL iken, 2005’te bu tutar 
4 milyar YTL’yi aşmış, 2006’da 6 milyar 
YTL’ye yaklaşmıştır. Cumhuriyet tarihi-
nin en büyük kentsel dönüşüm projesini 
başlattık. 81 ilde 266 ilçede 223 bin 812 
konut, 174 ilköğretim okulu, 47 lise, 29 
anaokulu, 7 hastane, 46 sağlık ocağı, 192 
ticaret merkezi, 43 spor salonu, 162 cami, 
34 kütüphane ürettik. 

Değerli konuklar… 

Göreve geldiğimizde yaşanan en ciddi 
sıkıntılarımızdan biri de, bildiğiniz gibi 
sağlık sistemimizdeki sorunlardı. Sağlıkta 
yaşanan sorunları köklü çözüme kavuş-
turmak için, sağlıkta tek taban, tek çatı dö-
nemini başlattık. Daha düne kadar sadece 
150 hastaneden hizmet almaya çalışan 30 
milyondan fazla SSK’lı vatandaşımıza ka-
muya ait tüm sağlık tesislerinden faydala-
nabilme imkânını getirdik. İlaç almak için 
sabahın erken saatlerinde yollara düşen, 
saatlerce kuyrukta bekleyen hastalarımız, 
şimdi ilaçlarını serbest eczanelerden ra-
hatça temin edebiliyorlar. Görevi devral-
dığımızda uzman hekimlerimizin sadece 
yüzde 11’i, yani 2 bin 200 uzman hekimi-
miz tam zamanlı çalışıyordu. “Performan-
sa Dayalı Ek Ödeme” uygulamamız sonu-
cunda bugün yüzde 57’si yani 13 bin 700 
uzman hekimimiz kamuda tam zamanlı 
çalışıyor. Yoksul, yeşil kartlı vatandaşla-
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rımız, tıpkı devlet memurları gibi, kamu 
sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor ve 
ilaçlarını istedikleri eczaneden alabiliyor. 
İktidarımızın ilk 4 yılında 160’ı hastane 
ve ek binası olmak üzere 416 sağlık yatı-
rımını hizmete açtık. Kısacası, AK Parti 
iktidarı olarak, sağlık sektörünü sağlığına 
kavuşturduk. 

Öte yandan, eğitimde geldiğimiz noktaya 
da dikkatinizi çekmek istiyorum. Milli Eği-
tim Bakanlığı bütçesi, 2002 yılında 16 mil-
yar 568 milyon 145 bin 500 YTL iken, bu 
rakamı 2007’de 21 milyar 355 milyon 534 
bin YTL’ye yükselttik. Milli Eğitim Bakan-
lığı bütçesinin konsolide bütçeye oranı, 
2003’de yüzde 6.91 olarak gerçekleşirken, 
bu oranı 2007 yılında yüzde 10. 40’a çıkar-
mış durumdayız. 2003-2006 yılları arasın-
da 100 bin 280 yeni derslik inşa ettik. Son 
dört yıl içinde 537 bin 451 bilgisayarı eği-
timin hizmetine sunduk. Öğrencilerimizin 
yüzde 90’ını ADSL ile internete kavuştur-
duk. Tam 26 bin 44 okulumuza ADSL siste-
mi kuruldu. 3 bin kapalı köy okulunu yeni-
den hizmete soktuk. “Haydi Kızlar Okula” 
kampanyasıyla 222 bin 800 kız öğrenciyi 
okullu yaptık. 40 yıl önce hazırlanmış olan 
ve bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktan 
uzak kalan müfredatı, öğrenmeyi öğretme 
esasına dayalı olarak öğrenci merkezli ola-
cak biçimde değiştirdik. 4 yılda ilköğretim 
öğrencilerine 411 milyon 282 bin 131 adet 
ders kitabını ücretsiz olarak dağıttık. Ek 
ders ücretlerini yüzde 40 artırdık. 

Bunlar, sadece partimizin “kalkınma” 
boyutuna ilişkin yaptıklarımızın bir kıs-
mıdır. Fakat biz tek boyutlu bir kalkın-

ma değil, çok boyutlu bir kalkınmanın 
öncülüğünü üstlendik, bu uğurda tüm 
gücümüzle çalışıyoruz. Bakınız; temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin güvenceler 
dönemimizde arttırılmıştır. Düşünce ve 
ifade özgürlüğünün alanı genişletilmiştir. 
Kadın erkek eşitliğini etkin şekilde sağla-
maya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 
Yine yolsuzlukla mücadelede de önemli 
adımlar attık. Bana göre, yolsuzluk toplu-
mun temel değerlerini yok eden bir has-
talıktır. Yolsuzlukları önlemek amacıyla 
finans sektörünü yeniden yapılandıracak 
ve kamu maliyesinde şeffaflığı sağlayacak 
kanunlar çıkardık. 

Değerli konuklar… 

Bütün bunları niçin anlatıyorum. Çün-
kü bizler milletimizle sadece medya 
üzerinden iletişim kurmuyoruz. Sürekli 
milletimizle yüz yüze, göz göze geliyoruz, 
derdimizi bu şekilde ifade ediyor, onların 
dertlerini de yine aynı şekilde dinliyoruz. 
Bizi diğer siyasi anlayışlardan ayıran en 
temel özellik, milletimizin hissiyatıyla, 
derdiyle, talepleriyle bizim dertlerimi-
zin, hissiyatımızın, taleplerimizin aynı 
olmasıdır. Milletimizin hissiyatı bizim 
hissiyatımız, milletimizin derdi bizim der-
dimizdir. Bizim milletimizin gündemin-
den başka bir gündemimiz yoktur. Bunun 
için, özellikle siz kadın kolları ve gençlik 
teşkilatlarımıza düşen görev, iktidarımız 
süresince yaptıklarımızı, önümüzdeki 5 
yıl boyunca yapacaklarımızı hiçbir aracıya 
gerek duymaksızın halkımıza doğrudan 
anlatmanızdır. Bakınız, bu seçimde 4.4 
milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. 
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Bazı siyasi anlayışlar, ne yazık ki gençliği 
istismar ediyorlar. Onlar, gençliğe bir is-
tikbal hedefi gösteremedikleri için sadece 
içi boş sloganlar sunuyorlar. Biz biliyoruz 
ki, bilgi çağının gençliği içi boş sloganlarla 
avunmayacaktır. 

Bugünün gençliği araştıran, sorgulayan, 
fikir üreten bir gençliktir; böyle olmak 
zorundadır. Kahve köşelerinde vakit har-
cayan bir gençlik değil, emek ve değer üre-
ten, haksız rekabete maruz kalmayan, eği-
tim hakkı, çalışma hakkı engellenmeyen, 
idealist, azimli bir gençlik istiyoruz. Bildi-
ğiniz gibi, bizler seçilme yaşını 30’dan 25’e 
indirdik. Bu, büyük bir devrimdir. Hiçbir 
siyasi parti gençliğe bizim kadar güven-
mediği için bu ideali hayata geçirmemişti. 
Büyük Kongremizde genç arkadaşlarımızı 
Merkez Karar Yönetim Kurulumuza seçtik, 
bu da bir ilktir. Belki, önümüzdeki genel 
seçimler sonrasında Türkiye Büyük Millet 
Meclisimiz, genç milletvekillerimizin fikir-
leriyle, enerjisiyle, projeleriyle tanışacak. 
Ben, gençlerimizin bu ülkenin sahip oldu-
ğu en büyük imkân, en büyük potansiyel 
olduğunu düşünüyorum. Eğitime bütün 
kurumlardan daha çok önem vermemizin 
arkasında da bu düşünce yatıyor. 

Gençlerimizin yüreklerindeki heyecanı 
Türkiye’nin heyecanı olarak görüyorum. 
Bir ülkenin dinamizmi, heyecanı o ülke-
nin gençlerinin sahip olduğu dinamizme 
eşdeğerdir. Onun için, kız, erkek bütün 
gençlerimizden özellikle rica ediyorum; 
yüreklerinizdeki heyecan, Türkiye’nin ge-
leceğini belirleyecek bir heyecandır, bunu 
asla kaybetmeyin. Çünkü AK Parti’nin 

bugün başlattığı değişim ruhunu, gençle-
rimiz sürdürecek. Artık gençlerimizle bir-
likte geleceğe daha çok güvenle bakıyoruz. 

Her zaman söylüyorum: Bütün çabamız 
milletimiz içindir. Türkiye’nin müreffeh 
ve aydınlık geleceği içindir. İnanıyorum ki, 
sizlerle el ele, gönül gönüle, şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan sonra da aynı aşkla, 
aynı azimle bu yolda yürümeye devam 
edeceğiz. Bu duygularla sözlerime son ve-
rirken, çalışmalarınızda başarılar diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 

Bugün gençlikten söz ederek konuşma-
ma başlamak istiyorum. Zira Türkiye’nin 
bugününü ve geleceğini konuşmak, 
Türkiye’nin gençliğini konuşmayı ge-
rektiriyor. Ülkemizin çözülmesi gereken 
meseleleri de, zengin imkan ve fırsatları 

da genç nüfusumuzla doğrudan ilgilidir. 
Sadece eğitim sürecinin içinde olan yakla-
şık 17 milyon çocuğumuz ve gencimiz var. 
30 yaşın altındaki nüfusumuz 40 milyona 
yakın bir rakam. Türkiye’nin geleceğini, 
eğitimini, sağlığını, üretimini, istihdamını, 
büyümesini, kalkınmasını konuşurken 
mutlaka bu gerçeklerden hareket etmek 
zorundayız. Gençlik, hem geleceğimiz, 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 20 Şubat 2007 
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hem bugünümüzdür. Her anne ve baba 
kendi çocuğunu sadece gelecek için değil, 
evladı olduğu için sevdiğine göre biz de bu 
ülkenin bütün çocuklarını, gençlerini bu 
duyguyla, bu düşünceyle kucaklamalıyız. 

Şüphesiz her anne ve baba çocuğu için iyi bir 
gelecek hayal eder ve bundan daha önemli, 
daha tabii bir şey yoktur. İşte tam da bu 
yüzden “gençlik hem bugünümüzdür, hem 
geleceğimizdir” diyoruz. Gençliğin meselele-
rini ertelemekten, geleceğe havale etmekten 
daha büyük bir yanlışlık olamaz. Gençliğimi-
ze, yani ülkemizin bugününe sahip çıkmak 
için bakanlıklarımızın, yerel yönetimlerimi-
zin, ilgili bütün kurumlarımızın bu konuyu 
yeni baştan ele alması gerekiyor. Önümüz-
deki dönem bütün kurumlarımızın buraya 
odaklanması gerekiyor. 

Biz, Parti olarak, hükümet olarak, parla-
mento grubu olarak, belediyeler olarak bu 
alanda Türkiye’nin yarınlarına bugünden 
büyük değerler kazandırdık. Eğitimi ülke-
nin en önemli meselesi gördüğümüzden 
bütçeden eğitime en büyük kalemi ayırdık. 
Yıllarca bu mesele bütün toplumsal sorun-
ların kaynağı olarak gösterildi, toplumun 
bütün kesimleri tarafından yıllarca tartı-
şıldı ama düğümü çözmek bize nasip oldu. 
Cumhuriyet tarihimizin gençliğe yapılmış 
bu en büyük yatırımı ile eğitimin bütçe-
deki payını iktidara gelir gelmez ilk sıraya 
taşıdık, bu yıl da yüzde 10.40’a çıkardık. 
Sadece bu hamlemiz bile Türkiye’nin bu-
gününe ve geleceğine yapılmış en büyük 
yatırımdır. Bu yatırımın değeri ileride çok 
daha net olarak görülecektir. 

Değerli arkadaşlar…

Gençliğimizin taleplerini, ihtiyaçlarını, 
sorunlarını konuşurken sadece rakamlar-
la, sadece ekonomik göstergelerle, sadece 
işgücü boyutuyla konuşmak doğru değil-
dir. Gençlik, ülkenin üretim kapasitesi, 
işgücü, enerjisi, maddi gücü olduğu kadar 
ruhudur, aklıdır, vicdanıdır, ufkudur. Bu-
günkü dünyayı idrak eden gençlik eskiye 
göre çok daha uf ku açık bir gençliktir. 
Geçmişini bilen ve tarihi köklerinin far-
kında olan bir gençlik kimlik ve aidiyet 
krizi yaşamayan bir gençlik olur. “Türk 
çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük iş-
ler yapmak için kendinde kuvvet bulacak-
tır,” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ta-
rihi köklerimize işaret etmiş ve demiştir 
ki: “Gençler cesaretimizi takviye ve idame 
eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz 
terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniye-
tin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin 
en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen 
yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti 
biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak 
sizsiniz.”

Bugünün gençliği yıllarca süren çabalarla 
bilgiye ulaşmıyor. Bilgi kaynaklarının, 
bilgiye ulaşma araçlarının bu kadar çeşit-
lendiği çağımızda gençlik, bütün dünyada 
toplumların en önemli dinamiği haline 
gelmiştir. Modern işletmelerin, kurumla-
rın hemen hepsinde genç yöneticiler, genç 
beyinler vardır. Yani, bugünkü gençlik ne 
dünyada ne de Türkiye’de 70’li yılların, 
80’li yılların gençliği değildir. Dünyada 
olup biten her şeyi çeşitli farklı bilgi ka-
nallarından doğrulayarak izleyen, analiz 
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yapan, mukayese eden, ülkesinin imkanla-
rını ve kaynaklarını bilen, dünyanın gidiş 
istikametini okuyan bir gençlikle yüz yüze-
yiz. Bu gençliği 60’lı yılların, 70’li yılların 
içi boş sloganlarıyla kimse yönlendiremez. 
Ne bugünkü dünya o günkü dünyadır, ne 
de bugünkü gençlik o günkü gençliktir. 
Gençliğimize güvendiğimiz için milletve-
kili seçilme yaşını 25’e indirdik. Tabii ki, 
bu önemli hamlemiz sadece milletvekili 
yaşını indirmekten ibaret bir adım değil, 
gençliğin ülke yönetimine her kademe-
de katılmasını sağlayan bir adımdır. Bu 
büyük adım inanıyorum ki, gençliğin 
birikimini sadece siyasete akıtmakla kal-
mayacak aynı zamanda toplumun bütün 
katmanlarında, sivil toplum örgütlerin-
den yerel yönetimlere kadar her alanda 
demokratik süreçlere gençliğin katılımını 
hızlandıracaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Milletler kendi geleceklerini sadece maddi 
kalkınma kriterleriyle inşa etmezler. Biz 
de ülkemizin gücünü, milletimizi millet 
kılan değerleri sadece maddi kriterlerle 
ölçmemeliyiz. Biz millet olarak, materya-
list, maddeyi hayat felsefesinin merkezine 
alan bir millet değiliz. Eğer sadece maddi 
bir gözle bakarsak ne istiklal mücadelesini 
idrak edebiliriz, ne Çanakkale’de bu aziz 
toprakları bize vatan kılan şehitlerin ve 
gazilerin ruhaniyetini anlamış oluruz, ne 
de 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet’i an-
lamış oluruz. Bizi biz kılan değerlerimizi 
iyi bilmeli, gençlerimize, çocuklarımıza da 
iyi anlatmalıyız. 

Ahlaki ve manevi değerleri edinmemiş, 
temel milli değerleri aşınmış bir gençlik ne 
ülkenin geleceğini, ne Cumhuriyetimizin 
geleceğini, ne de kendi geleceğini koruya-
bilir. Biz sorumluluk sahibi, toplumsal bir 
misyon yüklenmiş, katma değer üreten, 
çevresine duyarlı bir gençlik istiyoruz. 
Necip Fazıl’ın deyişiyle “Zaman bendedir 
ve mekân bana emanettir!” şuurunda bir 
gençlik… “Kim var?” diye seslenilince, 
sağına ve soluna bakmadan fert fert “ben 
varım!” cevabını verebilecek, her ferdi 
“benim olmadığım yerde kimse yoktur!” 
fikrini besleyebilecek bir dava ahlakına 
kaynak bir gençlik… 

Unutmayalım ki, bu ülkede gençlik üzerin-
den çok oyunlar oynandı. Özellikle bizim 
kuşaklarımız büyük acılara şahit oldu, şid-
dete, nefrete bulaşmadan ayakta kalabil-
mek için çok ağır bedeller ödedi. Türkiye, 
sağ-sol ayrımlarını, aşırı uçlarda gezinen 
ideolojik kutuplaşmaları, politik bölün-
meleri çok büyük bedellerle aştı. Öyle za-
manlar yaşadık ki, aklın yerini tamamen 
duygular, fikrin yerini tamamen hamaset, 
iradenin yerini tamamen öfke aldı. Halkı 
ve özellikle gençliğimizin ruhunu rehin 
alan siyasi kutuplaşmalar had saf haya 
vardı. Birleştirici temalar üzerinde siyaset 
yapmak kolay olmadığından herkes ku-
tuplara savruldu ve ortak irade, milli irade 
zaafa uğratıldı. En büyük yarayı o günlerin 
idealist gençleri aldı. Zira, o günlerin tez-
gahları dağıldıktan sonra gerçeğin fotoğra-
fı ortaya çıktı ki, istismarcılar masumiyeti, 
idealizmi sonuna kadar istismar etmişler 
ve Türk gençliğinin duyguları üzerinden 
kirli oyunlar oynamışlar. Korkuların, kay-
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gıların, kavgaların geride kaldığı o yılları 
şimdi hatırlamak bile istemiyoruz. 

Hamdolsun ki bugün milletin iktidarı var. 
Milletin iktidarı olan AK Parti hamasetle 
değil ortak milli irade ile Türkiye’yi yöne-
tiyor. Türkiye’nin müşterekleriyle, maya-
sıyla, tarihiyle, milli kimliğiyle, manevi 
değerleriyle, Cumhuriyetin ve demokra-
sinin kazanımlarıyla çatışarak değil, bu 
değerlerin hepsine birden sahip çıkarak 
ülkeyi yönetiyor. Bu siyaset çizgisi milleti-
mizin yürüdüğü yoldur. AK Parti, gençliği-
mizin ruhunu rehin alan değil, ortak aklını 
harekete geçiren bir partidir. Bu çizgide 
marjinalliğe, dışlamaya, dışlanmaya, aşırı 
uçlara yer yoktur. Bu çizgi kardeşliğin, 
birliğin, adaletin ve merhametin çizgisidir. 

Bizim, gençlik tasavvurumuz; gençliğe, 
yani evlatlarımıza sonuna kadar inanmak, 
onların ruh ve bedensel gelişimlerini sağla-
mak, emniyet ve güven içinde bu milletin 
hukukunu koruyacak şekilde yetişmeleri-
ni sağlamaktır. Milli değerleri koruyarak, 
geliştirerek evrensel değerlere katılmaları-
nı sağlamaktır. Gençlerimizden bir tekinin 
geleceksiz kalmasına, bir tekinin geleceği-
nin karartılmasına razı olamayız. Hiçbir 
anne hiçbir baba evladının kalem yerine 
silaha sarılmasını, şiddete bulaşmasını is-
temediği gibi biz de bu ülkenin hiçbir gen-
cinin şiddete bulaşmasına, şiddete meylet-
mesine, yanlış rol modellere özenmesine 
razı olamayız. Gençler, en çok büyüklerin 
kendilerini anlamadıklarını düşünürler. 
Kendi gençliğimden de biliyorum ki, bu 
düşüncede haklılık payı yüksektir ama 
gençlerimizin de büyüklerini, ülkemizin 

geçirdiği evreleri çok iyi anlaması gerekir. 
Onlar da yarın anne baba olduklarında, iş 
sahibi olduklarında “aman şiddetten uzak 
dur, aman yanlış menzillere yönelme,” 
ikazlarını takdir edeceklerdir. 

Arızi sorunlarımız var. Uzun yılların bi-
riktirdiği ve bir kalemde çözemediğimiz 
meselelerimiz var ama, ülkemizin gücünü 
yeniden kuvveden fiile geçirdik. Durmak 
üzere olan saatimiz bütün ülkede yeniden 
işlemeye başladı. Ümitvar olmalıyız ve 
özellikle duygularımızla oynamak iste-
yen aktörlere karşı uyanık olmalıyız. Bu 
aktörler ekran başında da karşımıza çıka-
bilir, üniversite amfilerinde de karşımıza 
çıkabilir, siyasetçi olarak meydanlarda da 
karşımıza çıkabilir. İnanıyorum ki gençle-
rimiz bunlara prim vermeyecektir. 

Değerli arkadaşlar…

Gençlerin vicdanını en çok yaralayan şey 
adaletsizliktir. Bir de genç insan, değişim-
den yanadır ve statükodan hazzetmez. 
Bizim dönemimizde adalet güçlendiği için 
gençliğimiz güçlenmiştir. Zira bizim, orta-
ya koyduğumuz siyaset yeni bir siyasettir. 
Siyaseti gençleştirmek üzere yola çıktık ve 
bunu başardık. Bu siyasetin temel dinami-
ği değişim olduğu için siyasetimiz gençle-
rimizin gönlünü fethetmiştir. Bu değişim, 
yıkarak, bozarak, tahrip ederek değil inşa 
ederek, ihya ederek, umudun kapılarını 
açarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin en büyük imkanı ve en bü-
yük kaynağı ülkesine güvenen, kendine 
güvenen, azimle çalışan gençliğidir. Genç-
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lerimizin tahammül edemedikleri adalet-
sizliklerin üzerine gitmeseydik toplumsal 
desteğimiz artarak büyümezdi. Elle tutu-
lur, gözle görülür mesafeler aldık ve bu 
mesafeleri alırken halkımıza acı reçeteler 
içirmedik. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan 
kentleşmeye alınan bu mesafelerle sosyal 
hukuk devleti kendini bu ülkenin gençle-
rine hissettirdi. Okula gittiği gün ders ki-
tabını masasının başında gören öğrenci de 
anne ve babası da sosyal hukuk devletinin 
ne demek olduğunu hissetti. Bu mesafe-
lerle demokrasi, insan hak ve hürriyetleri 
daha çok hissedildi. Alınan bu mesafelerle 
yeniden kendi ülkelerine, Türkiye Cum-
huriyeti devletine aidiyetleri güçlendi. Bir 
zamanlar yurtta kalan üniversite öğrenci-
leri dolaplarında siyaseti eleştiren mizah 
dergileri bulundurdukları için bile kovuş-
turmaya tabi oluyorlardı. Daha 2002 yılın-
da yaklaşık 2 milyon gencimiz yurtdışında 
yaşamak, okul ve iş imkanı bulabilmek 
için büyükelçiliklere başvurmuştu. Şimdi 
o günleri yaşamıyoruz. O kriz günleri, o za-
yıf ve iradesiz koalisyon günleri yok artık. 

Değerli arkadaşlar…

Gençliğimizi konuşurken onlar için neler 
yaptığımızı kısaca hatırlamak durumun-
dayım. Vereceğim rakamları kendi alanı 
dışında sosyal ve bölgesel adalete yaptığı 
katkıyla değerlendirmenizi istirham edi-
yorum. 4 yılda ilköğretim öğrencilerine 
411 milyon 282 bin 131 adet ders kitabını 
ücretsiz olarak dağıttık. Dar gelirli aile-
lerin çocuklarının kitap dışındaki diğer 
okul ihtiyaçlarını ise Fondan gönderilen 
yardımlar ile karşılama imkanına kavuş-

tuk. Özel eğitime ihtiyaç duyan ilk ve orta 
öğrenim öğrencilerinin ücretsiz olarak ta-
şınmasını sağladık. Şartlı Nakit Transferi 
programı ile, çocuklarını okula göndere-
meyen ailelere “eğitim yardımı” verdik. 1 
milyon 563 bin öğrencimizin ailesine 500 
milyon YTL’ye yakın bir kaynak aktardık. 
Bir milyon insanımızı düzenlenen kurslar-
la okuryazar düzeyine çıkardık. 

Üniversite önündeki yığılmayı azaltmak 
için 15 yeni üniversite kurduk. Üniversi-
telerin araştırma fonları 2002 de 70 mil-
yon YTL iken, biz bu fonları 2007’de 300 
milyon YTL’ye çıkardık. İhtiyaç belirten 
ve başvuran her öğrenciye burs ve kredi 
imkanı sunduk. YURTKUR’un verdiği 
burs ve kredileri 45 YTL’den, 150 YTL ye 
çıkardık. Ortaöğretime yönelik 200 adet 
yeni yurt yaptık. 100 bin yeni derslik inşa 
ettik. Evet 100 bin. 537 bin 451 bilgisayarı 
eğitimin hizmetine sunduk. 3 bin kapalı 
köy okulunu yeniden hizmete açtık. Evet, 
3 bin köy okulu. 3 bin köy okulunun yanı 
sıra bizim dönemimizde kapalı olan 257 
kütüphaneyi yeniden hizmete açtık. Kü-
tüphanelerimizin kitap kapasitesi yüzde 
500 oranında artırılmıştır. 83 yüksek öğre-
nim kurumu Avrupa yüksek öğretim prog-
ramı olan Erasmus’a katıldı. 9 bin üniver-
site öğrencimiz eğitimlerinin bir kısmını 
yurtdışında sürdürme imkanı bulmuştur. 
Ayrıca 9 bin öğrencimiz mesleki eğitim 
için Avrupa ülkelerinde staj fırsatını ya-
kalamıştır. “Haydi Kızlar Okula” kampan-
yasıyla 222 bin 800 kız öğrenciyi eğitime 
kazandırdık. Özürlü çocuklarımızın devlet 
imkânlarıyla okullarına taşınmasını temin 
ettik, taşınamayanlara evlerinde eğitim 
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imkânı sağladık ve ailelerine ayda 388 YTL 
yardım yapmaya başladık. 

Kurumlarımız tam bir işbirliği içinde, 
belediyelerimiz gençlik için bütün şehir-
lerimizi kültür merkezlerine, spor komp-
lekslerine kavuşturuyor. Sadece İstanbul 
belediyemiz 125 okula 125 spor salonu 
yapıyor. Bu dönemde ülkemizde şampi-
yonlar ligi finaline ev sahipliğe yaptık. 
Olimpiyatların provası niteliğindeki UNİ-
VERSIADE organizasyonunu düzenledik. 
İstanbul Park, her yıl, MOTO GP ve For-
mula 1 gibi uluslararası organizasyonlara 
sahne oluyor. Önümüzdeki yıllarda da 
bunlara benzer uluslararası organizasyon-
ları ülkemizde gerçekleştireceğiz. 2009 
yılında UEFA kupası finali Şükrü Saraçoğ-
lu stadında gerçekleşecek. 2011 Dünya 
Üniversite Kış Oyunları, Erzurum’da ger-
çekleşecek. 

Değerli arkadaşlar… 

Hükümetimizle birlikte, Türkiye ekonomi-
sinde başlattığımız atılım süreci, çok şükür 
ivme kazanarak devam ediyor. İktidara 
yürürken, önümüze çok iddialı hedefler 
koyduk. Biz bu hedefleri telaffuz ettiğimiz-
de, kimileri bunları seçim atmosferinin 
abartılı hedefleri olarak gördüler. Biz ise, 
Türkiye’nin potansiyeline inandık, zengin-
liğine inandık, dinamizmine inandık ve he-
deflerimizi de ona göre belirledik. 4 yıllık 
süreçte de bu hedeflerimizi fazlasıyla tut-
turduk. Daha da işin başındayız. İnşallah 
Türkiye bundan sonra da devam edecek 
olan AK Parti iktidarıyla çok daha fazlasını 
görecek. Enflasyonu, yüzde 30’lardan tek 

haneli oranlara düşürdük, düşürmeye de 
devam edeceğiz. 4 yıl boyunca mali disip-
linden taviz vermedik, bundan sonra da 
asla ve asla vermeyeceğiz. Kişi başına milli 
geliri 2 bin 598 dolardan teslim aldık, 5 
bin doların üzerine çıkardık, 10 bin dolar 
seviyesine de çıkaracağız. İhracatı 36 bin 
dolardan aldık, 85 bin dolara çıkardık, 200 
bin doların da üzerine çıkaracağız. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye ekonomisinin 4 yılda nasıl bir 
süreçten geçtiğini, nasıl bir iyileşme kay-
dettiğini, nereden nereye geldiğini görmek 
açısından en önemli gelişmelerin başında, 
Uluslararası Para Fonu’na olan ilişkile-
rimiz geliyor. Bakınız, Türkiye, 1947’de 
Uluslararası Para Fonu’na kısa adıyla 
IMF’ye üye olmuştur. IMF’le ilk stand by 
anlaşması ise, 1961 yılında gerçekleşmiş-
tir. O günden bugüne kadar, tam 19 adet 
stand by anlaşması gerçekleştirilmiş, IMF, 
özellikle de kriz dönemlerinde her zaman 
Türkiye’nin gündeminde olmuştur. Ancak 
1999 yılından itibaren, Uluslararası Para 
Fonu’ndan kullanılan kaynak miktarında 
önemli oranda artış olduğunu görüyoruz. 
Özellikle kriz yıllarında, örneğin 5 Nisan 
kararlarının ardından, 1999’daki büyük 
deprem felaketinin ardından, 2001 krizi-
nin ardından, IMF’ten kaynak kullanımı 
son derece yüksek miktarlarda olmuş, 
buna karşın geri ödeme miktarları çok dü-
şük kalmıştır. Hatırlayacaksınız, Türkiye, 
IMF’le, 1999 yılında 17. 2002 yılında da 
18. stand by anlaşmasını imzaladı. Bu an-
laşmalarda da yüklü miktarlarda kaynak 
çekti. Kullandığı kaynağa karşın da çok 
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küçük miktarlarda ödeme yaptı ve borcu 
bizim hükümetimize devretti. 

Değerli arkadaşlarım…

Şu verilere özellikle dikkatinizi çekmek 
istiyorum: Önceki hükümet döneminde, 
yani 28 Mayıs 1999-18 Kasım 2002 tarih-
leri arasında, Uluslararası Para Fonu’ndan 
kullanılan kaynak miktarı, tam 33 milyar 
dolar. Buna karşılık geriye ne kadar ödeme 
yapılmış? Sadece 10. 6 milyar dolar… Biz 
iktidara geldiğimizde, eski borçlarla birlikte, 
Türkiye’nin IMF’e borcu, 23.5 milyar dolar. 
Peki bizim dönemimizde ne olmuş? Bu borç-
lar nasıl bir seyir izlemiş? 18 Kasım 2002 
tarihinde bugüne kadar IMF’ten kullandı-
ğımız kaynak miktarı 8 milyar 476 milyon 
Dolar. Ödediğimiz miktar, bakın buranın 
altını özellikle çiziyorum: Tam 28 milyar 97 
milyon dolar. Geriye kalan borcumuz da, bu-
gün itibariyle sadece 8.5 milyar dolar. 

Bakın, 33 milyar dolar kaynak kullanıyor-
lar, geriye sadece 10 milyar dolar ödeme 
yapıyorlar, buna rağmen Türkiye ekono-
misinde hiçbir ilerleme yok, tersine bütün 
dengeler alt üst. 2002 yılında Merkez 
Bankası’nın rezervleri sadece 26, 8 milyar 
dolar. Biz, 8.5 milyar kaynak kullanıyoruz, 
28 milyar dolar geriye ödeme yapıyoruz, 
Merkez Bankası rezervlerini 64 milyar do-
lar seviyesine çıkarıyoruz, bütün bunlarla 
birlikte hamdolsun makro göstergelerimiz 
de, mikro göstergelerimiz de tarihi düzey-
de sevindirici noktalara ulaşıyor. Bu kadar 
mı? Değil… Zorunlu tasarrufta biriken 
borçlarımızı da ödemişiz, İmar Bankası 
yolsuzluğundan üzerimize kalan borcu da 

ödemişiz, Konut Edindirme borçlarını da 
ödüyoruz ve bütün bunlara rağmen Türki-
ye ekonomisini de atılım içinde tutuyoruz. 
Bu ülkede geçmişte yolsuzluğun, israfın, 
beceriksizliğin ne boyutta olduğunu işte 
bu tablodan görün… 

Değerli arkadaşlarım…

Bakın bugün Türkiye IMF’in 185 üye-
sinden bir tanesidir.  Geçtiğimiz yıl 
Türkiye’nin IMF içinde hem kotası ar-
tırıldı, hem de oy yüzdesi. 19. stand by 
anlaşmasını da büyük bir rahatlık içinde 
imzaladık ve bugün hiçbir kriz, hiçbir geri-
lim olmaksızın ilişkilerimizi yürütüyoruz. 
Halihazırda 5 gözden geçirmeyi tamam-
ladık, Mart ayı içinde 6. gözden geçirme 
çalışmalarını da başlatıyoruz. Uluslararası 
Para Fonu’yla ilişkilerimizi, gayet sağlık-
lı, gayet güçlü bir zeminde yürütüyoruz. 
Bundan sonra da ilişkilerimiz sağlıklı bir 
şekilde yürümeye devam edecektir. 

Biraz önce de belirttim, bugün itibariyle 
Fon’a olan borcumuz, 8.5 milyar dolar. Bu 
yıl boyunca, fondan 3 milyar dolar kaynak 
kullanıyoruz, 5.6 milyar dolar geri ödeme 
yapıyoruz. 2009 yılından itibaren de kay-
nak kullanımını kesiyoruz. Ve inşallah, 
2011 yılında IMF’e olan toplam borcumuz 
141 milyon dolara, 2012 yılında da sıfıra 
iniyor, böylece borç ilişkimizi sona erdir-
miş oluyoruz. İşte güçlü Türkiye budur, 
güçlenen Türkiye budur… Biz bu ivmeyi 
korumaya devam edeceğiz. 

Ne Cumhurbaşkanlığı seçimi, ne genel 
seçim… Ekonomik hedef lerimizi hiçbir 
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yapay faktör etkileyemez, engelleyemez. 
4 Yıl boyunca ne dediysek onu yaptık, ne 
hedeflediysek o hedefe ulaştık. Önümüz-
deki süreçte de bu konuda en ufak bir 
taviz vermeyeceğiz. Bu noktada özellikle 
vurgulamak istiyorum ki, mali disiplinden 
asla taviz verilmeyecek. Türkiye’yi belli 
bir noktaya getirdik. Hep birlikte, el ele 
vererek, ortak bir heyecan, bir dinamizm 
oluşturarak Türkiye’yi farklı bir kulvara ta-
şıdık. Buradan geri dönüş, asla olmayacak. 

Değerli arkadaşlarım… 

Türkiye geçmişte çok önemli ekonomik 
sıkıntılar yaşadı, insanlarımız çok ağır 
bedeller ödedi, hepimiz bu dönemleri ya-
şadık, bu acı tecrübelerden geçtik. Uzun 
yıllar Türkiye’yi yönetenler maalesef bu 
ülkenin büyük potansiyelini, bu milletin 
hizmetine sunmakta, bu milleti refaha 
kavuşturmakta başarılı olamadılar. Bu-
nun elbette çeşitli sebepleri vardır, ancak 
bu sebepler arasında kötü yönetimlerin, 
siyasetin içine düştüğü acziyetin payı da 
küçümsenmeyecek ölçüdedir. AK Parti 
hükümeti olarak görev süremiz içinde, 
geçmişteki hataları tekrarlamamak, 
Türkiye’nin çözüm bekleyen meselelerinin 
cesaretle üstüne giderek çözüm yolunda 
azami neticeyi almak için gayret gösterdik. 

Bize göre, Türkiye’nin en temel, en öncelik-
li problemlerinden biri Türkiye’de bölgele-
rarası gelir adaletinin temin edilememesi, 
bazı bölgelerimizde, bazı illerimizde yaşa-
yan insanlarımızın milli gelirden aldığı pa-
yın ülke ortalamasının çok altında kalıyor 
olmasıydı. Yani bazı bölgelerimizin ve ille-

rimizin yoksulluktan daha fazla pay alıyor 
olmasıydı. Bugün de bu meselenin tüm 
boyutlarıyla çözüme kavuşturulduğunu, 
bölgelerarası gelir adaletsizliklerinin or-
tadan kaldırıldığını söyleyemeyiz. Ancak 
şunu söyleyebiliriz; bugünün hükümeti, 
geçmişteki yönetimlerden farklı olarak ül-
kemizin bu kanayan yarasına kör ve sağır 
kalmamış, ilgisiz ve duyarsız olmamıştır. 
Biz bütün köşeleri aydınlanmış, bütün gö-
nülleri şenlenmiş bir Türkiye hedefiyle gö-
reve geldik, hükümet olduğumuz günden 
beri de bu hedefi yakalamak adına azami 
gayreti gösteriyoruz. 

Bildiğiniz gibi hükümet olarak gelişmemiş 
bölgelerimizin ekonomilerini canlandır-
mak, bu bölgelerde yatırım ve istihdamı 
teşvik etmek amacıyla 2004 yılında 36 ili-
mizi kapsayan bir Teşvik Kanunu çıkardık. 
2005 yılında gördüğümüz lüzum üzerine 
bu kanunun bazı maddelerinde değişik-
lik yaparak teşvik uygulanan il sayısını 
36’dan 49’a çıkardık. Bu kanun ile söz ko-
nusu illerde yatırımcılarımıza gelir vergisi 
stopajı, SSK işveren payı, bedelsiz yatırım 
yeri tahsisi, enerji desteği gibi teşvikler 
getirdik. Peki bu uygulama bu illere, bura-
larda yaşayan insanlarımıza ne getirdi? 

Bakınız söz konusu teşvikle beraber ilk 
aşamada 36 ilde özel sektörde SSK’ya 
kayıtlı olarak istihdam edilen kişi sayısı 
2004 yılında 328 bin kişiyken, 2006 Kasım 
ayı itibariyle bu rakam tam 628 bin kişiye 
ulaşmıştır. Aradaki fark nedir? İstihdamda 
yüzde 91 oranında artış sağlanmıştır. Yani 
neredeyse SSK’ya kayıtlı istihdam sayısı iki 
katına çıkmıştır. Buna ilave olarak 2005 yı-
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lında yapılan değişiklikle kanun kapsamı-
na alınan 13 ilimizde nereden nereye ge-
linmiş, bir de ona bakalım. Bu 13 ilde, özel 
sektörde SSK’ya kayıtlı olarak istihdam 
edilen kişi sayısı 2005 yılında 219 bin ki-
şiyken, 2006 Kasım ayı itibariyle bu rakam 
312 bin kişiye ulaşmıştır. Aradaki fark 
yüzde 42’lik bir artışa işaret ediyor. Söz 
konusu 49 ilimizde Teşvik Kanunu’ndan 
önce 547 bin kişi olan toplam SSK’ya ka-
yıtlı istihdam sayısı, bugün itibariyle 940 
bin kişi seviyesine ulaşmıştır. Aradaki fark 
393 bin kişidir. Her ne kadar ekonomik bü-
yümenin, hükümetimizin bölgeye dönük 
diğer kalkınma projelerinin bu rakamda 
payı olsa da, bu istihdam artışında aslan 
payı Teşvik Kanunu uygulamalarınındır. 

Değerli arkadaşlarım… 

Bu 49 ilimizde bulunan Organize Sanayi 
bölgelerinde tahsis edilen parsellerde 401 
tesis üretime başlamıştır. 446 tesis de pro-
je aşamasındadır. Üretime geçen tesislerde 
18.462 vatandaşımız iş sahibi olmuş, evi-
ne, ailesine ekmek götürmeye başlamıştır. 
Proje aşamasındaki tesislerin faaliyete geç-
mesiyle ortaya çıkacak toplam istihdam 
51.042 rakamına ulaşacaktır. Diğer teş-
viklerden yararlanmayan, fakat bedelsiz 
arsa uygulaması kapsamına alınan diğer 5 
ilimizde 26 tesis inşaata başlamış, 10 tesis 
üretime geçmiştir. 77 tesisin de proje ça-
lışmaları halen devam etmektedir. Bütün 
bu tesislerin tamamlanmasıyla bedelsiz 
arsa uygulamasının bu 5 ilimize getireceği 
toplam istihdam 3.186 kişiye ulaşacaktır. 
Hepsini toplarsak 54 ilimizde OSB’lerde 
tahsis edilen parsellerden 487 adedinin 

inşaatı başlamış, 411 adedi üretime geç-
miştir. 523 adet tesis de proje aşamasında-
dır. Üretime geçen tesislerde halen toplam 
18.822 kişi istihdam edilmektedir, diğer 
tesislerin faaliyete geçmesiyle bedelsiz 
arsa uygulamasının getirdiği toplam istih-
dam 54.228 kişiye ulaşacaktır. 

Yine bu illerimizde 2006 yılsonu itibariyle 
özel sektöre ait toplam 34.337 işyerimiz 
ve bu işyerlerinde çalışan 331.354 sigor-
talı vatandaşımız için yaklaşık 436 milyon 
YTL tutarında kaynak aktarımı yapılmış-
tır. Bu miktarın 263 milyon YTL’si SSK 
işveren payı, 172 milyon YTL’si de Gelir 
Vergisi Stopajıdır. Yine Teşvik Kanunu 
kapsamında bu illerimizdeki toplam 1.480 
tesisimize yaklaşık 235 milyon YTL tuta-
rında enerji desteği verilmiştir. 

Bunlar en büyük dertlerimizden biri 
olan bölgelerarası adalet, kalkınma ve 
gelir dengesinde makası daraltan, farkı 
azaltan, uçurumları ortadan kaldırmaya 
dönük önemli gelişmelerdir. Bunlar kriz 
şartlarında ekonomileri dibe vurmuş, yok-
sulluktan en fazla pay alan, en fazla çile 
çeken şehirlerimiz için son derece önemli, 
son derece hayati iyileşmelerdir. Bunlar 
Türkiye’yi yönetenlerin refahı Türkiye’nin 
tamamına en adaletli şekilde dağıtmanın 
azmi ve kararlılığı içinde olduğunu göste-
ren işaretlerdir. Üretim ve istihdama doğ-
rudan katkı sağlayan bu uygulamaların 
şehir ekonomilerine katkısı bununla sınır-
lı kalmayacaktır. Üretim yeni üretim, istih-
dam yeni istihdam doğuracaktır. Burada 
üretilen değer, çarpan etkisi yaparak farklı 
alanlarda, farklı sektörlerde etkisini göste-
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recek, ekonomik kazanımlarımız buradaki 
rakamları aşan bir büyüklük kazanacak-
tır. Bu şehirlerin yatırımcılar nezdindeki 
cazibesi artmıştır, yıldızları parlamıştır, 
daha da parlayacaktır. Bunlar bölgedeki 
insanlarımızın özgüvenlerini arttıracak, 
geleceğe bakışlarını değiştirecek, umutları 
canlandıracaktır. 

Sadece ekonomik anlamda değil, sosyal 
anlamda da bu şehirlerimizin kazançları 
olacaktır. Ben inanıyorum ki, bugün alı-
nan bu hayırlı neticelerin çok daha iyileri-
ni önümüzdeki dönemde alacağız. Bu bir 
başlangıçtır, inşallah arkası çok daha bere-
ketli gelecektir. Bizim rüyamız Türkiye’yi 
en adaletli, en müreffeh, en aydınlık 
seviyelere taşımaktır. Bu Türkiye’yi hep 
birlikte, omuz omuza, el ele inşa edeceğiz. 
Ülkemizin, milletimizin hak ettiği bereket-
li yarınlar yakındır. Her şey daha güzel, 
daha güçlü bir Türkiye için! Bu umutla, bu 
heyecanla sözlerime son veriyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar… Haftalık grup toplantı-
mızda sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi AK Parti, ‘değişim’ kav-
ramıyla birlikte Türk siyasetine girdi. 
Türkiye’nin, Türk milletinin güçlü değişim 
iradesi 15 ayda AK Parti’yi iktidara taşıdı. 
Geride bıraktığımız dört yıllık iktidar pra-
tiğimiz ile her alanda milletin iradesine 

güç verdik. Milletin iradesiyle iktidara 
gelen AK Parti yine milletimizin artan 
desteğiyle değişim, dönüşüm, kalkınma 
yolunda ilerliyor. Zihnen statükocu olup, 
uygulamada değişimci olunamaz. Değişim 
öncelikle bir zihniyet meselesidir. Değişi-
min dinamiği ise milletin kendisidir. Milli 
iradeye dayanmayan, milletten güç alma-
yan hiçbir değişim, kalıcı olamaz. Milletle 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 27 Şubat 2007 
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sahici gönül bağları kurmadan milleti tem-
sil yetkisi alamazsınız. Alsanız da koruya-
mazsınız, süreklilik sağlayamazsınız. 

Türkiye, milleti tehdit eden durağanlık-
tan, ülkenin saatini durduran, çarkları 
işlemez hale getiren statükodan çok çekti. 
Türkiye’de halkın iradesini rehin alan 
eski siyasetin tasfiyesi ve yerine yeni bir 
siyasetin ikame edilmesi şart olmuştu. AK 
Parti, millet iradesini özgürleştirmek için 
yola çıktı, bugün milletle aynı istikamete 
yürüdüğü için güçleniyor. “Biz niye güç 
kaybediyoruz, AK Parti iktidarda olduğu 
halde neden güçlenmeye devam ediyor,” 
sorusuna cevap arayanlar milletle arala-
rındaki mesafeye baksınlar. Evet, Türkiye 
ile birlikte güçleniyor AK Parti. 

Türkiye, bizimle birlikte geri dönmemek 
üzere bir yola girdi. Bu yolun kılavuzu mil-
letin kendisidir. Zira hükümetimizle bir-
likte statükonun tıkadığı kanallar, yollar 
bir bir açılmaya başladı. Milletimiz, büyü-
menin, kalkınmanın, refahın ve adaletin 
dinamiğini yeniden keşfetti. Elbette sadece 
kavgada varlık bulanlar huzurdan, adalet-
ten huzursuz olacaktır. İstikrarsızlıktan, 
çatışmadan, kutuplaşmadan nemalanan-
lar güven ve istikrardan rahatsız olacaktır. 
Ama Türkiye, değişmiştir. Artık halkımız 
siyasetçiye de ürettiği katma değer kadar 
itibar ediyor. Bir ömür laf üretip hiçbir 
işini, hiçbir icraatını, hiçbir eserini millete 
referans gösteremeyen siyasetçilerin işi 
bundan böyle çok zorlaşmıştır. Başlarına 
gelen musibetlerden ders alacaklarına 
millet iradesine direnerek yeniden varlık 
kazanmaya çalışıyorlar, ama millet irade-

si onlara prim vermiyor. Oysa değişime 
direnmek eşyanın tabiatına direnmektir. 
Gelecek, Türkiye’nindir. Türkiye’nin ge-
leceği ise bugün yürüttüğümüz değişim 
siyasetindedir. Bu ülkenin değişim iradesi, 
kalkınma iradesi, büyüme iradesi güçlene-
rek devam edecektir. 

Değerli arkadaşlarım… 

Türkiye, kötü yönetimler elinde uzun, sı-
kıntılı ve geleceğimiz açısından maalesef 
kayıp diyebileceğimiz yıllar yaşadı. Bugün 
hem bu kayıp yılları telafi etmek, hem de 
Türkiye’yi arzu ettiğimiz mutlu ve müref-
feh yarınlara taşımak için gayret gösteriyo-
ruz. Ülke olarak, son dört yıllık süre içinde 
daha önce on yılda, yirmi yılda, otuz yılda 
alamadığımız mesafeleri almış durumda-
yız. Aradaki fark nedir? Ne olmuştur da 
Türkiye bu kötü gidişata dur diyerek dün-
yayı şaşırtan bir hızla büyümeye, gelişme-
ye, kalkınmaya başlamıştır? Aradaki fark 
statükonun yerini değişimin, istismarın 
yerini hizmet bilincinin, küçük hesapların 
yerini büyük hedeflerin almış olmasıdır. 

Türkiye dünyanın hızla değiştiği on yılları 
kendi içine kapanarak, sudan meseleler-
den kavgalar, çatışmalar çıkararak, ülke 
kaynaklarını suistimallerle çarçur ederek 
boşa harcamıştır. Bu ülkenin meselelerini 
çözmek, insanlarımızın beklentilerine 
cevap vermek ve nihayet Türkiye’yi layık 
olduğu seviyeye taşımak için yola çıktığı-
mızda, bütün kapıları açacak anahtarın 
‘değişim’ olduğunu biliyorduk. Dünya dur-
madan değişirken, yerinde sayan, statüko-
ya teslim olan, atalete teslim olan bir ülke 
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olarak kalmaya daha fazla tahammül gös-
teremezdik. Milletimize açıkça bu ülkeyi 
değiştirmek için yola çıktığımızı söyledik, 
meydan meydan dolaşarak bu muradımı-
zı insanlarımıza anlattık. Gördük ki, bu 
ülkede yaşayan hemen herkes artık mev-
cutla idare etmenin mümkün olmadığını 
bilmekte, statükoyu kıracak, değişimin 
önünü açacak, bu ülkeyi ağırlıklarından, 
kamburlarından kurtaracak bir siyasetin 
özlemini çekmektedir. AK Parti siyaseti 
ile milletimizin hissiyatı öyle bir örtüştü, 
buradan öyle bir sinerji doğdu ki, dört yıl 
gibi bir zamanda Türkiye sadece bugünün 
sıkıntılarını gidermekle kalmadı, sağlam 
bir geleceğin de temellerini attı. Bu büyük 
atılımın temelinde gerçeklerle yüzleşme 
cesareti vardır, değişim kararlılığı vardır, 
yenilenme azmi vardır. 

Değerli arkadaşlarım… 

Ömrünü statükoyu korumaya vakfet-
miş, varlığını statükoya endekslemiş, bu 
ülkenin yerinde saymasından menfaat 
sağlamış, mevkiini, makamını, menfaatini 
kaybetmemek adına bu ülkenin on yılla-
rını kaybetmesine göz yummuşlar için bu 
değişim elbette kabullenilemez bir şeydir. 
Onlar görüyorsunuz statükoya dört elle 
sarılıyorlar. Ama şunu bilsinler ki, sarıl-
dıkları şey Türkiye’nin yıllar yılı süren ça-
resizliğidir, krizleridir, darboğazlarıdır. Bu 
millet bu anlayışları çoktan geride bıraktı, 
Türkiye bu zavallılıkları çoktan aştı. Millet 
olarak her günü değişerek, yenilenerek, ta-
zelenerek, ulaştığı hedefin yerine daha bü-
yüğünü koyarak geçiriyor, daha fazlasını 
nasıl başaracağımızın hesabını yapıyoruz. 

Millet iradesinin tecelli ettiği karar budur, 
yol budur, güzergah budur. Bu iradenin 
teminatı da demokrasidir. 

Değerli arkadaşlar…

Her zaman söylediğim gibi Demokrasi kar-
şılıklı anlayış, diyalog, uzlaşı ve tahammül 
rejimidir. Demokrasiyi içine sindireme-
yenler, milleti ve milli iradeyi içine sindire-
miyorlar demektir. Hem demokratız deyip, 
hem tahammülsüzlüğü, gerilimi, hazım-
sızlığı aşılamaya kalkamazsınız. Yapay 
gündemler üreterek gerilim ve kriz siya-
seti güdenlerin bu ülkeye ne geçmişte bir 
faydaları olmuştur, ne de bundan sonra bir 
faydaları olabilir. Türkiye lüzumsuz kamp-
laşmalardan, kutuplaşmalardan, suni şe-
kilde üretilen tartışma konularından çok 
çekti. Bu millet artık enerjisini boşa har-
camayacak, potansiyelini kısır tartışma ve 
yapay krizlerle heba etmeyecektir. Geçmiş 
konularla, dünkü referanslarla, bayatlamış 
olaylarla bugün siyaset yapmaya çalışanlar 
acizlik ve çaresizlik içerisindedir. Müflis 
tüccar gibi eski defterleri karıştırarak, 
bayatlamış konuları tekrar tekrar ısıtarak 
yeni bir siyaset üretilemez. Ana muhalefet 
liderinin övündüğü gibi onlarca yıl önce-
sinde kalarak ve aynı düşünceyi koruyarak 
da bir yere gidilemez. 

Dünya değişiyor, şartlar değişiyor, aktör-
ler değişiyor. Dünkü kalıplarla, dünkü 
ölçülerle, dünkü ezberler ile bugünkü so-
runları, çözmeyi bırakın, anlayamazsınız 
bile. Geçmişte onlarca yılda gerçekleşen 
gelişmeler artık haftalar içinde gerçekle-
şiyor. Her şeyin bu kadar hız kazandığı, 
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an be an değiştiği bir ortamda siz, şartlar 
aynıymış gibi davranamazsınız. Değişmek 
tek başına bir erdem değildir, ama özünü 
koruyarak gelişebilmek, kendini geliştire-
bilmek bir erdemdir. Zamanı dondurarak, 
geçmişe saplanıp kalarak siyaset yapanlar 
boşa kürek çekerler. 

AK Parti Türkiye’de değişimin, dönü-
şümün ve gelişimin öncü partisidir. 
Türkiye’nin son dört yılda aldığı mesafe 
değişimci siyasetin neticesidir. Dünya-
yı iyi okuyan, çevresindeki gelişmeleri 
yakından izleyen, gelişen şartları ıskala-
mayan, çağın dönüşümlerini görmezden 
gelmeyen, her şeyden önemlisi değişi-
min gerekliliğe inanarak risk alabilen 
ve irade ortaya koyabilen bir anlayış… 
Kendisi değişemeyen, kendisi gelişeme-
yen, ne çevresini değiştirebilir, ne ülke-
sini geliştirebilir. 30 yıl öncesi gibi dü-
şünmek övünülecek değil, üzülecek bir 
durumdur. AK Parti değişime direnen 
her türlü statükocu anlayışa karşı etkin 
bir mücadele vermektedir. Statükocu 
siyasetin Türkiye’ye kazandırmak yeri-
ne kaybettirdiğini aziz milletimiz çok 
iyi bilmektedir. AK parti hükümetiyle 
insanların zihninde buyurgan değil hiz-
met eden, halktan kopuk değil halkla iç 
içe, halka rağmen değil halk için şefkatli 
ve hizmetkar bir devlet anlayışı ortaya 
çıkmıştır. Devlet millet kaynaşması ol-
madan ne gelişme olabilir, ne de güven 
ve istikrar. Hükümetimizin en büyük 
başarılarından biri birlik ve beraberliği-
miz için devlet-millet arasındaki güven 
katsayısını yükseltmek olmuştur. 

Değerli arkadaşlar…

Soruyorum sizlere: Toplumsal değerlerle 
kavgalı, Cumhuriyetimizin çağdaş hedef-
leriyle kavgalı, evrensel değerlerle kavgalı, 
kendi içinde kavgalı bir siyaset bu ülkeye 
ne kazandırabilir? Bizim siyasi lügatımız-
da kavga yok uzlaşı var, düşmanlık yok 
dostluk var, hamaset ve duygusallık yok 
aklıselim var, çarpıtma ve karalama yok 
doğruluk ve hakkaniyet var. At gözlüğü ta-
kıp olduğu yerde dönüp durmakla bir yere 
gidilemez, hedefe varılamaz. Türkiye’de ne 
yazık ki bugün hala öcü edebiyatından me-
det uman bir muhalefet anlayışı var. Mille-
tin karşısına siyasi korkuluklar dikiyorlar. 
Milleti korkutmak, ürkütmek, sindirmek 
istiyorlar. Bakın göreceksiniz, önümüzde-
ki günlerde yine kışkırtmalara, tahriklere, 
hakaretlere başvuracaklar. 

Son günlerdeki söylemlerinde bunu açıkça 
görüyorum. Sözümona, Cumhuriyet’i ko-
ruyacaklar. Yahu, sizin işiniz Cumhuriyet’i 
daha da ileriye taşımak olmalı, değil mi? 
Sizin işiniz Türkiye’yi muasır medeniyetle-
rin üstüne çıkarmak olmalı değil mi? Mil-
lete hep öcüler gösterip, Cumhuriyet’i nasıl 
koruyacaksınız? Kriz üretim merkezi gibi 
çalışarak Cumhuriyet’e hizmet edeceğinizi 
mi zannediyorsunuz? Biraz da milleti nasıl 
kalkındıracağınızı, Cumhuriyet’i nasıl daha 
da yükseklere taşıyacağınızı anlatmanız 
gerekmiyor mu sizin? Ben size söyleyeyim, 
bunların derdi belli. Cumhuriyet’i değil 
kendi oylarını koruma derdindeler. 

Önümüzde iki seçim var. Böyle yaparak 
güya millete diyecekler ki, tehlikeyi biz en-



332

Recep Tayyip ERDOĞAN

gelledik. Onun hazırlığını yapıyorlar. Ba-
kın buradan söylüyorum: Ana muhalefeti 
izleyin göreceksiniz. Akıllarınca kafaları 
bulandıracaklar. Bize daha önce de bunu 
yaptılar. Öcü edebiyatıyla karşımıza çıktı-
lar. Neler söylemediler, neler… Sadece bize 
değil, bizden öncekilere de aynı hazım-
sızlığı gösterdiler. Rahmetli Özal’a neler 
yaptıklarını, neler söylediklerini bu millet 
daha unutmadı. Siyasetinle, icraatınla, 
vizyonunla rekabet edemiyor musun, bu 
millete hiçbir yenilik, hiçbir gelecek vaad 
edemiyor musun, o zaman işin kolayına 
kaç, rakibini kötüle, karala, milletin gözü-
nü korkutmaya çalış. Bunların yaptıkları 
da işte budur. Ne diyorlar bu millete? Size 
bu iktidardan daha iyisini vaad edemiyor 
olabiliriz ama biz sizi öcülerden koruruz, 
diyorlar. Siyaset yerine korku üretiyorlar. 
Bildikleri tek şey bu. Büyüyemiyorlar, ken-
dilerini yenileyemiyorlar. Hayal dünyala-
rından kurtulamıyorlar. Zannediyorlar ki, 
millet de kendini yenileyemiyor, onların 
eski, köhne dünyasında yaşıyor. Hayır 
yanılıyorlar, Türkiye o eski Türkiye değil. 
Millet onları çoktan geride bıraktı. Onların 
ne yapmaya çalıştığını benim milletim ga-
yet iyi görüyor, biliyor. 

Herkesin birbirine şüpheyle baktığı, devle-
tin vatandaşından, vatandaşın devletinden 
emin olmadığı, herkesin yoklukta, sefalet-
te bir olduğu bir ülke istiyorlar. Farkımız 
işte burada. Bizim Türkiye’miz, ‘korku 
krallığı’ değil, ‘umudun ülkesi’dir. Toplum-
sal barışını sağlamış, devlet ile vatandaşını 
kucaklaştırmış, herkesi varlıkta, refahta 
birleştirmiş bir Türkiye için çalışıyoruz. 
Aldığımız mesafeler işte ortada. Bizim 

Türkiye’yi nereden nereye getirdiğimiz 
ortada. Allah’a şükür, alnımız ak, başımız 
dik. Kimse bizden onların ürettiği parano-
yalara pabuç bırakmamızı beklemesin. 

Geçmişte de korkularla, vehimlerle si-
yaset yaptıkları dönemler oldu. Şimdi 
geriye bakıp kayıp dediğimiz yıllar işte 
o dönemlere aittir. Kayıp kuşaklar, o dö-
nemlerin kuşaklarıdır. Türkiye, o dönem-
lerde kamplara bölünmüştür, o dönemler-
de küçülmüştür, o dönemlerde dünyadan 
kopmuştur. Biz diyoruz ki, milletimiz her 
şeyin en iyisine layık. Birinci sınıf bir 
cumhuriyet, Birinci sınıf bir demokrasi, 
Birinci sınıf bir vatandaşlık ve birinci 
sınıf  bir hayat olacak. Bunu özellikle 
milletimizin kendine olan güvenini kır-
maya, sarsmaya gayret eden bedbahtlara 
söylüyorum. Türkiye bir korku krallığı 
olmayacak. Türkiye fırsatların, umutların 
ülkesi olmaya devam edecek. Siz kazana-
madınız diye Türkiye de kaybetmeyecek. 
Siz iktidar olamıyorsunuz diye Türkiye 
korku siyasetinize esir düşmeyecek. Dede 
Korkut zamanından kalma eski hikayeler 
anlatıp duruyorsunuz. Kaçıncı kezdir 
söylüyorum, düne ait ne varsa, Dünle 
beraber gitti cancağızım; bugün artık 
yeni şeyler söylemek lazım. Siz geçmişin 
korkularını temsil ediyorsunuz; AK Parti 
ise milletimizin gelecek ideallerini temsil 
ediyor. 

Değerli arkadaşlar… 

Memnuniyetle görüyoruz ki, her geçen gün 
Türkiye hem yerli yatırımcımız için, hem 
de uluslararası yatırımlar için dünyanın en 
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cazip yatırım merkezlerinden biri haline 
geliyor. Kendi içinde siyasi, ekonomik is-
tikrara kavuşan, uluslararası zeminde ciddi 
bir itibar edinen Türkiye yeniden özgüven 
kazanıyor. Geçen hafta İstanbul’da ulusla-
rarası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle 
yaptığımız “Fırsatlar Ülkesi Türkiye” baş-
lıklı toplantıda, karşılıklı olarak bunları bir 
kez daha teyit ettik. Uluslararası yatırımcı-
lar Türkiye’nin kısa bir zamanda imkânlar 
ülkesi gelmesindeki büyük başarıya dikkat 
çektiler. Hafta sonu katıldığımız Cidde Eko-
nomik Forumu da, ülkemize gelecek Hol-
landalı işadamlarıyla yarın yapacağımız 
toplantı da bunun ispatıdır.
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Değerli arkadaşlar… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti gru-
bumuzun çok değerli misafirlerini bugün 
ağırlıklı olarak hanımefendi kardeşlerim 
oluşturuyor. Bu vesileyle AK Parti gru-
bumuz adına, kadın misafirlerimiz başta 
olmak üzere ülkemizin bütün kadınlarını, 
dünyanın bütün kadınlarını hürmetle, say-

gıyla selamlıyorum. Dünya kadınlar günü 
şimdiden hayırlı olsun. 

Elbette, kadın meselelerini yılın bir tek 
gününe indirgemeden ve bu konudaki 
sorumluluğumuzun idrakinde olarak, 
8 Mart Dünya Kadınlar Gününü duyar-
lılıklarımızı özellikle vurgulama günü 
olarak görüyoruz. Yarın yapılacak genel 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 6 Mart 2007 
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görüşmeyle milletvekilleri bu konuyu ay-
rıntısıyla ele alacaklar. Perşembe günü ise 
Nevşehir’de yapacağımız toplantıyla Dün-
ya Kadınlar Gününü kutlayacak, bu ko-
nuyu tüm boyutlarıyla değerlendireceğiz. 
Toplumsal Yaşamda Kadınlarımız konulu 
toplantıya medya, üniversite, sivil toplum 
ve düşünce dünyasından çok değerli ko-
nuşmacılar katılacaklar. 

Değerli milletvekilleri… 

AK Parti siyasetinin en önemli dinamiği 
daima topluma yaslanmak, gücünü top-
lumdan almak ve toplumdan aldığı gücü 
yeniden toplumun hizmetine sunmaktır. 
Muhafazakar olmamız, milli ve manevi 
değerlerin korunmasına özen göstermeyi 
şiar edinen bir parti olmamız hasebiyle 
toplumun çekirdeğini, özünü oluşturan 
kadın ve ailenin güçlenmesi bizim için 
çok, ama çok önemlidir. Ülkemizin top-
yekun gelişmesini ve kalkınmasını bütün 
ayrımcılıklardan olduğu gibi cinsiyet 
ayrımcılığından da kurtulmamıza bağlı 
olduğunu düşünüyoruz. 

Bize göre milletimizin en bariz vasıfların-
dan biri bin yıllardır aile değerlerini gö-
zümüzün ışığı gibi korumamız, kadını baş 
tacı edinmemizdir. Bu temel inancımızdan 
dolayı toplumsal düzenimizin merkezinde 
yer alan aile yapımız bütün saldırılara, 
bütün olumsuzluklara rağmen dünyanın 
en güçlü ailesi yapısıdır. Aile, bizim kül-
türümüzde anne, baba ve çocukları aşan; 
dedeleri, nineleri, teyzeleri, halaları, amca-
ları, dayıları hatta komşuları da içine alan, 
onları himaye eden, gözeten, sahiplenen 

bir maddi ve manevi şemsiyedir. Bir çok 
milletten bizi farklı kılan en önemli sosyo-
lojik özelliğimiz, karakterimiz aile müesse-
sine verdiğimiz önemdir. Bu önem sadece 
maddi bir kan bağı değil, aynı zamanda 
manevi bir sorumluluktur. Kadın ve aile 
güçlü olacak ki, toplumsal dokumuzu, mil-
let olma vasfımızı muhafaza edelim. 

Değerli arkadaşlar…

Her geçen gün gerilimi artan, mekanikle-
şen ve bir kısım olumsuzluklarla yoğrulan 
dünyada kadınların oynayacağı önemli 
roller vardır. Kadınların bugün dünyada 
yaşanan birçok sorunun sebepleri ara-
sında yeri yoktur, ama çözüm yollarının 
tamamında yerleri vardır. 

Bakınız dünya genelinde yaşanan savaş-
ların, çatışmaların, imkansızlıkların en 
büyük mağduru çocuklar ve kadınlardır. 
Savaşlardan kaçan mültecilerin yüzde 85’i 
masum kadın ve çocuklardan oluşmakta-
dır. Kadın gözüyle şekillenen bir dünyada 
bu kadar kin ve nefretin, çatışma ve kavga-
nın olması mümkün müdür? Kadınların 
merhamet, nezaket, estetik ve sevgi eli 
dünyaya daha çok değmelidir. Kadınların 
duygusallığının makine gibi işleyen ve 
sadece maddeyi esas alan bir dünyaya ka-
tacağı çok şey vardır, kadınların sevgiyle 
yoğrulan bilgi birikimleri kalkınma süreç-
lerine ivme kazandıracaktır. 

Kadını güçlendirmek, dolayısıyla toplumu 
güçlendirmek için önemli müjdelerimiz 
var ama, ben oraya gelmeden ilkesel olarak 
konuya nasıl baktığımızı dile getirmek is-
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tiyorum. Kadın meselelerinin ele alındığı 
hemen her zeminde şiddetin hatırlanma-
sı, yanlış törelerden söz edilmesi, eğitim 
sorunlarının, çalışma hayatında, eğitimde 
haksız rekabete uğramalarının dile gelme-
si bizim için bir yürek yarasıdır. Bu yarala-
rı sarmak için büyük bir zihniyet dönüşü-
müne ihtiyacımız olduğu açıktır. 

Açık söylüyorum; şiddet ama, her türlü 
şiddet, cehaletle eş anlamlı bir kavramdır 
ve bizim dünyamızda yeri yoktur. Her za-
man ifade ettiğimiz gibi kadına karşı, kız 
çocuklarına karşı cinsiyet ayrımcılığı olsa 
olsa bir cahiliye töresi olabilir. Ne kültü-
rel kimliğimiz, ne manevi dünyamız, ne 
inanç sistemimiz, ne mukaddes değerleri-
miz ne de hukuk sistemimiz şiddeti, cin-
siyet ayrımcılığını kabul etmez. Kadına 
karşı ayrımcılık ırkçılıktan daha kötüdür, 
daha tehlikelidir, daha ilkel bir anlayıştır. 
Dolayısıyla ne toplum ne de devlet kadı-
nın hukukunu çiğneyecek hiçbir uygula-
mayı töre haline getiremez. İnsanın canı-
nı yakan hiçbir töre hukuken de mantıken 
de, siyaseten de kabul edilemez. İnsanın 
yaratılmışların en şereflisi olduğuna ina-
nan, tüm yaratılmışları yaratandan ötürü 
seven bir millet, Yunus’un, Mevlana’nın, 
Aşık Veysel’in, Nene Hatun’un, Hayme 
Ana’nın ülkesinde, kadınların vatandaş-
lık haklarını bir çok Avrupa ülkesinden 
önce tanıyan Türkiye Cumhuriyetinde 
kadınlar şiddetle birlikte hatırlanamaz, 
birlikte telaffuz edilemez. 

Medeni her insanın en bariz özelliği hak ve 
hakkaniyet ölçülerine, hukuka riayet etme-
sidir. Hukuk düzenimiz her türlü ayrımcı-

lığı reddeder ve şiddetin yolunu kapatır. 
Tutarlı bir siyaset, şiddetin her türlüsünü 
reddetmeli ve devlet toplum ilişkilerinde 
mutlaka toplumun vicdanı olmalıdır. AK 
Parti’nin ısrarla kadınların siyasi katılımı-
na vurgu yapması, kadın haklarını geliştir-
meye özen göstermesi tam da Türkiye’nin 
vicdanı olmak istediğimiz içindir. 

Şiddetle mücadelenin yollarından biri 
de kadının toplumsal temsiline önem 
vermektir. Yasal düzenlemeler, yasal ted-
birler mutlaka önemlidir ve bu tedbirler 
alınmalıdır ama, sadece yasalarla, sadece 
mevzuatla bu sorunlar çözülemez. Zira bu 
sorun ciddi bir eğitim, kültür sorunudur, 
daha da önemlisi derin bir vicdani so-
rumluluktur. Bir toplumsal sorun olarak 
şiddet bugün ekranlarda adeta bir gösteri 
gibi yanlış rol modellerin hatta uluslara-
rası şiddetin etkileriyle ortaya çıktığına 
göre bu sorunu çok boyutlu ele almalıyız. 
Nasıl ki, işkenceye karşı “sıfır tolerans” 
ilkesiyle hukuk reformları yaptıysak mil-
let olarak şiddete karşı da “sıfır tolerans” 
tanımalıyız. Evet, tekrarlıyorum: “Şiddete 
karşı sıfır tolerans”

Değerli arkadaşlar… 

Şiddetin panzehiri devlette adalet, toplum-
da adalet, okulda adalet, sokakta adalet, 
ailede adalettir. Tıpkı, nefretin panzehiri 
sevgi ve şefkat olduğu gibi. Bu yüzden bi-
zim ortaya koymaya çalıştığımız siyasetin 
bir adı da adalet siyasetidir. Bu yüzden kız 
çocuklarımızın eğitimini yüzde 100’e çı-
karmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. 
Bu yüzden Haydi Kızlar Okula Kampanya-
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sıyla 228 bin kızımızı okulla buluşturduk. 
Bu yüzden, kız çocuklarımızın eğitimi için 
pozitif ayrımcılık yapıyor, ihtiyaç sahibi ve-
lilerin burslarını annelerine veriyoruz. Bu 
yüzden yerel yönetimlerimiz Türkiye’nin 
dört bir yanında kadınlarımıza meslek 
kursları açıyor. Bu yüzden çalışma haya-
tında kadın emeğini korumaya yönelik 
yasal tedbirler aldık.  Bu yüzden Aile Araş-
tırma Kurumu ile Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü’nün yasasını biz çıkardık. 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüz 
kısa süre içinde dört tane uluslararası 
toplantı gerçekleştirerek, çok önemli 
konuları kamuoyunun gündemine ge-
tirdi. Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde 
gerçekleştirdiğimiz reformlarla da kadın-
ların kazanımları pekiştirilmiştir. Töre 
cinayetlerine karşı ağırlaştırılmış müebbet 
hapis müeyyidesi getirilmiş, kadına dönük 
işlenen suçlar “kişiye karşı işlenmiş suç” 
kapsamına alınmıştır. Ayrıca iş kanunun-
da yaptığımız değişiklikle kadınlarımızın 
doğum öncesi ve doğum sonrası izin süre-
lerini arttırdık. Anayasanın 10. maddesin-
deki değişiklikle sadece cinsiyet eşitliğini 
vurgulamak yerine, bu eşitliğin hayata ge-
çirilmesi için devlete sorumluluk yüklen-
miştir. Yine Anayasa’nın 90. maddesinde 
yaptığımız değişiklikle Birleşmiş Milletler 
Kadına Dönük Her Türlü Ayrımcılığın Ön-
lenmesi Sözleşmesi iç hukukun üstünde 
kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlar, değerli hanımefendiler…

Kadınlarımıza hem her alanda faal olabi-
lecekleri, hem de kadınlıklarını, bir kadın 

olarak saygınlıklarını yaşayabilecekleri bir 
ortam hazırlamamız gerekiyor. Kadınlara 
ayrımcılık yapmak kadar kadınları, fıtrat-
larını hiçe sayarak amansız bir rekabete 
sokmak da sakınılması gereken bir du-
rumdur. Kadınlarımızın etkin ve aktif hale 
gelmesini sonuna kadar destekliyoruz, an-
cak kadınlarımızın metalaştırılmasına ve 
istismar edilmesine de sonuna kadar karşı 
çıkıyoruz. Kadının aile içindeki rolünü sı-
fırlayan, annelik misyonunu küçümseyen 
çarpık anlayışları da kesinlikle paylaşmı-
yoruz. Eş ve anne olmayı küçümsenecek 
değil, gurur duyulacak birer konum olarak 
görüyoruz. Çünkü sağlıklı toplum yapıları 
ancak sağlıklı ailelerle gerçeklebilir. Anne 
ve baba figürünü gözden düşürmemeli, 
anne ve babanın örneklik rolünü koruma-
lı, pekiştirmeliyiz. Aile kurumu her türlü 
değerin yaşatıldığı okul öncesi bir eğitim 
kurumu gibi görülmelidir. 

Değerli arkadaşlar… 

Gelir Vergisi Kanunu’nda yeni bir düzen-
leme yapıyoruz. Yıllardır konuşulan ama, 
bir çözüm üretilmeyen, toplumsal faydası 
çok yüksek olan, kadın işgücünü değerlen-
diren, ev kadınlarına emeklerinin hakkını 
veren ve belki milyonlarca kadınımızı 
ilgilendiren bir düzenleme. Şu anda Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nde kanunlaştı, 
Sayın Cumhurbaşkanı’nın onayına sunul-
du. Toplumun hemen bütün kesimlerini 
ilgilendiren bu değişikliklerden birisi 
özellikle ev hanımlarımızı çok yakından 
ilgilendiriyor. Bu düzenlemeyle ev hanım-
larımıza büyük imkân getiriyoruz. Yak-
laşan Dünya Kadınlar Günü’nü de vesile 
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sayarak, bu kürsüden ev hanımlarına bu 
önemli müjdeyi vermek istiyorum. İnanı-
yorum ki, kadınlarımızı doğrudan ilgilen-
diren bu düzenlemeyle aile ekonomisine, 
çok ciddi boyutlarda bir katkı sağlamış 
olacağız. Yaptığımız düzenlemeler sadece 
ev hanımlarını değil, tüm vatandaşlarımı-
zı yakından ilgilendiriyor. 

Bakınız, ailenin korunması, ev ekonomisi-
ne katkı, atıl durumda olan ev hanımları-
mızın iş hayatına, üretim süreçlerine ka-
tılmalarını amaçlayan düzenleme ile emek 
ve değer üreten ev hanımlarını doğrudan 
ilgilendiren üç esaslı değişiklik gerçek-
leştirdik. Birinci olarak, ev hanımlarının 
evlerinde imal edip satabilecekleri ürünler 
için kullanabilecekleri makine ve aletlere 
çeşitlilik getirdik, sayılarında artış sağ-
ladık. Bu sayede, ev hanımları daha seri, 
daha kaliteli üretim yapabilecek, daha faz-
la gelir elde ederek, aile ekonomisine daha 
çok katkı sağlayabilecek. Mevcut düzenle-
mede, ev hanımlarının dikiş makinesi, na-
kış makinesi, mutfak robotu, ütü ve benze-
ri makine ve aletler kullanarak ürettikleri 
ürünlerin satışından elde ettikleri gelirler 
Gelir Vergisi kapsamında değerlendirili-
yordu. Yeni düzenleme ile ev hanımlarının 
evlerde bu makine ve aletleri kullanmak 
suretiyle elde edecekleri gelirler tümüyle 
vergiden muaf olacaktır. 

İkinci değişiklik, evlerde üretilebilecek 
malların çeşitlendirilmesine ilişkin düzen-
lemedir. Burada da, üretilebilecek malla-
rın sayısında artış ve çeşitlilik getiriyoruz. 
Mevcut düzenlemede yer almayan tarha-
na, erişte, mantı, konfeksiyon sektöründe 

kullanılan her nevi pul, payet, boncuk 
işleme, tığ ve örgü işleri, kırpıntı deriden 
üretilen mamullerin satışından elde edi-
lecek gelirleri de gelir vergisi kapsamının 
dışında tutulacak. 

Üçüncü değişiklik ise, evlerde üretilen bu 
ürünlerin pazarlanmasına ilişkin değişik-
liktir. Yapılan düzenlemede söz konusu 
şartlarda elde edilmiş el emeği ürünlerin 
pazarlanmasında kolaylık sağlıyoruz. Ev 
hanımlarımız, kanunun öngördüğü maki-
ne ve aletler dışında bir şey kullanmadan 
kendi el emekleriyle yaptıkları ürünleri 
kamu kurum ve kuruluşlarınca, örneğin 
belediyelerin gösterdiği yerlerde sata-
bilecekler. Açılan panayır, kermes, fuar, 
festival gibi yerlerde ev hanımlarımızın 
ürünlerini satmaları da bu muafiyeti boz-
mayacaktır. Bu satışlardan elde ettikleri 
gelirler ister aralıklı, ister devamlı olsun, 
herhangi bir vergiye tabi olmayacaklar. 

Değerli arkadaşlar… 

Yapılan bu değişikliklerle, ev hanımlarımı-
zın yıllardır süren bir sıkıntısı hükümeti-
miz döneminde sona ermiş olacak. Mevcut 
kanun, ev hanımlarının üretim yapması-
na, yapsa bile bunların pazarlamalarına 
fırsat sunmuyor, imkân sağlamıyordu. 
Yeni düzenlemeyle ev hanımlarımız, kendi 
evlerini isterlerse bir atölye, bir işyeri gibi 
değerlendirebilecekler. Kanunun sağladığı 
bu imkânlarla, ev hanımlarımız hem aile 
ekonomisine hem de ülke ekonomisine 
ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu düzenle-
me ihtiyaç sahibi ailelerimizin ekonomik 
sıkıntılarının giderilmesi bakımından 
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büyük bir önem taşıyor. Ayrıca, ev ha-
nımlarının emeklerinin vergiden muaf 
tutulması, onları çalışma hayatına katma 
konusunda da büyük bir teşvik olacaktır. 
Kadınların çalışma hayatında hak ettikleri 
yeri alabilmesi, toplum içinde güçlenmele-
rini de beraberinde getirecektir. Bize göre 
bu, toplumun daha muhkem, daha güçlü 
bir hale gelmesi için olmazsa olmaz bir 
zorunluluktur. 

Bu bahiste bir önemli noktanın daha altını 
çizmek istiyorum. Kadın işgücü açısından 
çok önemli olan Tekstil ve hazır giyim 
sektörümüzün temsilcileri hükümetimiz-
den ev kadınlarının el işlerini değerlendi-
rebilmek için bu yönde ısrarlı taleplerde 
bulundular. Yaptığımız düzenleme ile 
bu talepleri de karşıladığımız için ayrıca 
mutluyuz. Aynı zamanda bu düzenlemeyle 
binlerce yıllık medeniyet birikimimiz için-
de büyük bir yer tutan el sanatlarımızın 
esaslı bir kanuni bir korumaya alınmasına 
da büyük bir katkı sağlayacaktır. İnanı-
yorum ki, özellikle belediyelerimiz, yerel 
yönetimlerimiz, hatta muhtarlıklarımız 
kadın emeğinin ekonomiye kazandırılma-
sı için yeni örgütlenmelere gidecekler ve 
buradan hem maddi hem de kültürel bir 
çok kazanıma kavuşacağız. Evet, emek en 
kutsal değerdir ve biz emeğiyle geçinen, 
emek ve değer üreten ev kadınlarımızı da 
baş tacı ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar… 

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişik-
likle ülkemizde gene yıllardır sözü edilen 
ama bugüne kadar hiçbir hükümetin haya-

ta geçirmeye yanaşmadığı çok önemli bir 
başka uygulamayı daha başlatıyoruz. As-
gari ücretli vatandaşlarımızın üzerindeki 
vergi yükünü ciddi oranlarda hafifletiyor, 
belirli şartlar altındaki vatandaşlarımızın 
üzerindeki vergi yükünü ise tümden kal-
dırıyoruz. Hem mükellefin kendisi, hem 
çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan 
eşi, hem de bakmakla yükümlü olduğu 
çocukları için “Asgari Geçim İndirimi” de-
diğimiz standart bir indirim getiriyoruz. 
İndirim; ücretin elde edildiği takvim yılı 
başında geçerli olan asgarî ücretin yıllık 
brüt tutarının; mükellefin kendisi için yüz-
de 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri 
olmayan eşi için yüzde 10’u, çocukların 
her biri için ayrı olmak üzere, ilk iki ço-
cuk için yüzde 7. 5, diğer çocuklar için ise 
yüzde 5’i olarak uygulanacaktır. Böylece, 
bekâr bir asgari ücretli için asgari ücreti-
nin yarısı; evli, dört çocuklu ve eşi çalışma-
yan asgari ücretle çalışan vatandaşımızın 
kazandığı asgari ücretin ise tamamı vergi 
dışı bırakılacaktır. 

Mevcut uygulamaya göre evli, dört çocuk-
lu olan asgari ücretli vatandaşlarımızın, 
vergi iadesi kapsamında 2007 yılında 401 
YTL vergi iadesi alması öngörülüyordu. 
Oysa bu uygulamayla aynı asgari ücretli 
vatandaşlarımız, 861 YTL’lik bir avantaj-
dan yararlanacak. Yani, asgari ücretlimiz 
yeni uygulamayla vergi iadesi uygulama-
sının iki katından daha fazla bir avantaj-
dan yararlanacaktır. Bekâr olan bir asgari 
ücretlimizde de yıllık avantaj 401 YTL 
yerine 506 YTL olacak. Evli, eşi çalışmayan 
iki çocuklu bir asgari ücretli için yararla-
nılacak asgari geçim indirimi tutarı 759 
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YTL olacak, bu tutar da asgari ücretlinin 
yararlandığı vergi iadesinin neredeyse iki 
katı olmaktadır. Özelde ev hanımlarımız, 
genelde ise asgari ücretli ailelerimiz, hatta 
halen bekâr olan kardeşlerimiz, yapılan bu 
değişiklikle bir nebze rahatlayacaklardır. 

Değerli arkadaşlar… 

Çok çok önemli bir değişiklik daha. Böl-
gesel kalkınma adaletsizliğini, üretimi, 
istihdamı doğrudan ilgilendiren büyük 
bir düzenleme getiriyoruz. Teşvik Yasası 
kapsamında bulunan 49 ilimizde işletme-
lere sağlanan desteklerle ilgili olarak da 
önemli bir değişikliğe gidiyoruz, buradan 
bunun da müjdesini vermek istiyorum. 
Bildiğiniz gibi bugüne kadar bu 49 ili-
mizde bulunan işletmelerin teşviklerden 
yararlanabilmesi için en az 30 işçi istih-
dam etmeleri gerekiyordu. Şimdi biz bu 
bölgelerden gelen talepler doğrultusunda 
bu oranı da değiştiriyoruz ve bu işletme-
lerin çalıştırması gereken asgari işçi sayı-
sını 10’a düşürüyoruz. Geçen hafta genel 
kurulda kabul edilen bu değişiklikle söz 
konusu illerde teşvik uygulamasından 
yararlanabilecek işletmelerimizin sayısı 
ciddi ölçüde artmış, teşvik uygulaması-
nın alanı daha da genişlemiş oluyor. Bu 
sayede şehirlerimizin ekonomilerinde, 
kalkınmalarında, istihdam kapasitelerin-
de önemli gelişmeler, ilerlemeler sağla-
nacağı beklentisi içindeyiz. Bizim hede-
fimiz Türkiye’nin her köşesini mamur ve 
müreffeh, her insanımızın gönlünü ferah, 
her ocağımızı şen görmektir, gayretleri-
miz bunun içindir. 

Değerli arkadaşlarım. . 

Hep değişimin adresi olduğumuzu söy-
lüyoruz ya… Bakınız bir başka önemli 
değişiklik de yurtdışına çıkan bütün va-
tandaşlarımızı ilgilendiren bir değişiklik. 
Bildiğiniz gibi Yurt Dışına Çıkış Harcı 
Hakkındaki Kanun Tasarısı da bügün 
genel kurulda görüşülecek. Bu kanunla 
başta yurtdışında ikamet eden vatandaşla-
rımız olmak üzere milyonlarca insanımızı 
ilgilendiren bir düzenleme yapıyoruz. Ta-
sarının kanunlaşmasıyla birlikte Türkiye 
Cumhuriyeti pasaportu ile yurtdışına çı-
kan bütün vatandaşlarımız bundan böyle 
15 YTL harç ödeyecekler. Bildiğiniz gibi bu 
konuda bazı muafiyetler uygulanıyordu, 
biz bu muafiyetleri kaldırıyoruz. Buna 
karşılık daha önce 70 dolardan 70 YTL’ye 
düşürdüğümüz yurtdışı çıkış harcını şim-
di 15 YTL’ye kadar düşürüyoruz. Bürokra-
tik işlemlerin azalması adına toplu taşıma 
araçlarıyla yurtdışına çıkan vatandaşla-
rımız için bu harç tutarı bilet bedellerine 
eklenecek. 

Yeni kanun çerçevesinde yurtdışında son 
bir yıl içinde 6 aydan fazla ikamet eden 
işçilerimiz, işverenler, yurtdışında mukim 
vatandaşlarımız ile yedi yaşından küçük 
çocuklardan harç alınmayacak. Ayrıca, 
yurtdışına ticari amaçla sefer yapan kara, 
deniz, hava ve demir yolu toplu taşıma ve 
yük taşıma araçlarının mürettebatından 
harç alınmayacak. Bu önemli bir düzenle-
medir, çeşitli amaçlarla yurtdışına çıkan 
milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgi-
lendiriyor, onlara önemli bir kolaylık geti-
riyor, önemli bir yükten kurtarıyor. 
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Bugüne kadar yurtdışı harcının yük-
sekliği konusunda şikayetler alıyorduk, 
şimdi inşallah herkesi memnun edecek 
bir indirime giderek, vatandaşlarımızın 
bu şikayetlerini ortadan kaldırıyoruz. 15 
YTL çok daha makul, çok daha ödenebilir 
bir miktardır ve devlet olarak bu uygula-
mayla ekonomimizi de herhangi bir kayba 
uğratmıyoruz. Zaten bu harçlardan elde 
ettiğimiz gelirleri malumunuz olduğu üze-
re son iki yıldır Başbakanlık Toplu Konut 
İdaremize aktarıyoruz. Yani yurtdışı harç-
larından bütün muafiyetlerin kaldırılmış 
olması, harç miktarlarının 70 YTL’den 15 
YTL’ye düşürülmesi bir gelir kaybına yol 
açmayacaktır. Buradan elde edilen kaynak-
larla Toplu Konut İdaresi dar gelirli vatan-
daşlarımızın çok uygun imkanlarla konut 
edinebilmesi için projeler geliştirmeye 
devam edecektir. 

Değerli arkadaşlar…

Bu önemli açıklamalarla, milyonlarca 
vatandaşımızı ilgilendiren bu müjdelerle 
sözlerime son veriyor, hepinize en derin 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar… Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Tarihimizin en şan-
lı sayfalarından birinin yazıldığı ve mille-
timizin hissiyatında derin izler bırakmış 
olan Çanakkale Zaferi’nin 92. yıldönümü 
törenlerinin hemen ardından, milli irade-
nin tecelligâhı olan bu yüce çatı altında, 
milletin temsilcileri olan sizlerle beraber 
olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 

Şunu memnuniyetle ifade ediyorum ki, 
her 18 Mart’ta milletimiz, bundan 92 yıl 
önce Çanakkale’de yazılan destanın anla-
mını daha iyi kavrıyor, Türkiye’yi Türkiye 
yapan değerlerin çok daha fazla şuuruna 
eriyor. Bu sene de Çanakkale’yi geçilmez 
kılan aziz şehitlerimizin huzurunda bir 
kere daha bu manevi havayı teneffüs ettik, 
bu muhakemeyi, bu muhasebeyi bir kere 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 20 Mart 2007 
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daha yapma imkanı bulduk ve bir kere 
daha bu ülkeye hizmet aşkıyla dolduk. 
Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin 
bir aziz hatırası olarak değil, milletimizin 
geleceğe yürüyüşünün en güçlü ilham 
kaynaklarından biri olarak da milletimizin 
hissiyatında son derece önemli bir yere sa-
hiptir, öyle de kalacaktır. 

Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin 
ötelerine taşıma azmi ve kararlılığıyla 
göreve gelmiş bir hükümet olarak biz de 
Çanakkale’ye ayrı bir önem veriyor, bu 
bölgemizin tarihine yakışan bir güzelli-
ğe, bir düzene kavuşması için ilk günden 
beri çaba gösteriyoruz. Bugüne kadar bu 
tarihi milli parkımızdaki düzenlemelere 
ayırdığımız kaynak 40 milyon YTL’dir. 
Her yıl zafer törenleri vesilesiyle bölgeye 
yaptığımız ziyaretlerde hem şehitliklerle 
birlikte tarihi Gelibolu yarımadasını, hem 
de Çanakkale’yi ihya edecek açılışlar ger-
çekleştiriyor, temeller atıyoruz. Dört yılı 
aşkın zaman içinde hem Çanakkale’de ve 
hem de o destansı vatan savunmasının ger-
çekleştirildiği Gelibolu Milli Parkı’nda son 
derece önemli gelişmeler olmuştur, çok 
güzel bir değişim yaşanmıştır. Bunu da en 
önemli eserlerimizden biri olarak görüyor, 
hükümetim ve gurubum adına bundan 
büyük bir onur duyuyorum. 

Son olarak iki gün önce, Çanakkale Za-
feri törenlerine katılmak amacıyla böl-
geye yaptığımız ziyaret sırasında yine 
hayırlı açılışlar gerçekleştirdik. Gelibolu 
Yarımadası’nda daha önce otopark olarak 
kullanılan alanda Kültür ve Turizm Ba-
kanlığımız tarafından düzenlenen şehit-

lik ile yollarını hizmete açtık. 1670 yeni 
kabir bulunan bu yeni şehitliğin manevi 
havasına uygun şekilde düzenlenen Türk 
bahçesine aziz şehitlerimize duyduğumuz 
şükran hislerinin bir tezahürü olarak 5 bin 
gül fidanını yine törenle diktik. Yine bü-
yük bir titizlikle restore edilen Namazgâh 
Tabyası’nı da hizmete açmanın coşkusu-
nu, mutluluğunu yaşadık. Gerçekten her 
köşesi tarih kokan,her köşesi vatanları 
uğrunda can vermiş şehitlerimizin aziz 
hatıralarıyla dolu Gelibolu Yarımadası bü-
tün bu çalışmalarla günden güne manevi-
yatına yakışır bir görünüme, topyekün bir 
abideye dönüşüyor. 

Bundan ayrı olarak Çanakkale’de de şehir-
cilik alanında, altyapı alanında, ulaşım ve 
tesisleşme alanında, sosyal anlamda çok 
önemli bir ilerleme var. Her arkadaşımın, 
her insanımızın, özellikle de çocukları-
mızın ve gençlerimizin bu yeni haliyle 
Çanakkale’yi ve Gelibolu yarımadasındaki 
tarihi milli parkı görmesini, şehitlikleri-
mizi ziyaret etmesini, o havayı teneffüs 
etmesini dilerim. Nitekim 2006 yılında 
genciyle yaşlısıyla 3 milyon insanımız 
bu bölgeyi ziyaret etmiştir, bu rakamın 
önümüzdeki dönemde daha da artacağını 
tahmin ediyoruz. Hepimizin Çanakkale’de 
yaşananlardan öğreneceğimiz bir şeyler 
var, tarihimizden doğru dersler çıkarabi-
lirsek, geleceği kazanma mücadelemizde 
çok önemli mesafeler almamız mümkün 
hale gelecektir. Çünkü kurulan her bina-
nın güçlü bir zemine, sağlam bir temele 
ihtiyacı vardır. Bu vesileyle Çanakkale’de 
vatanı savunmak için canlarını feda eden 
aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmetle 
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anıyor, Türkiye’yi onların hatırasına layık 
bir seviyeye taşıma kararlılığımızı bir kere 
daha ifade ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi 21 Mart Nevruz günüdür. 
Bugünü, devlet ve millet olarak hep birlik-
te kutlayacağız. Nevruz, büyük milletimi-
zin binlerce yıllık müşterek kültürünün 
sembollerinden biridir. Baharın gelişini, 
“toprak ana”nın uyanışını temsil etmesi, 
yeniden dirilişin sembolü ve takvimin ilk 
günü olması gibi özellikleri dolayısıyla 
milletimiz için özel bir gündür. Sadece bi-
zim için değil, Orta Asya’dan Orta Doğu’ya 
kadar uzanan geniş bir coğrafyada bulu-
nan tüm kardeş ve komşu milletler için 
önemli bir gündür. Mitolojideki yeriyle, 
efsanevi özellikleriyle, Nevruz, Çin Seddi-
ne kadar uzanan hudutlarımızdaki insan-
larımızın hayata bakışı hakkında önemli 
ipuçları verir. 

Bugünkü yaklaşımla binlerce yıllık “bir çev-
re günü” olarak da yorumlayabileceğimiz 
Nevruz, bizim yaratılana, canlılara bakışı-
mızı, bütün mahlukat ile uyum ve ahenk 
içindeki hayat felsefemizi anlatır. Toprağın 
uyanışını, suların çağıldayışını bildiren, 
baharın gelişini müjdeleyen bugünün esas 
mesajı sevgidir, barıştır, kardeşliktir. Bura-
da yakılan ateş, ruhlardaki şiddetin ve öfke-
nin sembolü değil, aksine sevginin, dostlu-
ğun, kardeşliğin kandilini temsil etmelidir. 

Böylesi sevinç günlerini yaşatmak, bu gün-
lerde bayram etmek isteyenler şiddetin, ki-
nin, nefretin dilini terk etmeli ve sevginin, 

barışın evrensel diliyle konuşmalıdır. Or-
tak bir hatıranın canlanmasını sağlayan bu 
günler, farklılıkların altının çizildiği gün-
ler değil, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin 
yüceltildiği günlerdir. Yeni bir günü, yeni 
bir takvimi, baharı ve toprağın dirilişini 
sevgi ve kardeşlikten koparmak çiçekleri 
çiğnemekten, meyve olacak tomurcukları 
ezmekten farksızdır. Buna hiç kimsenin 
hakkı yoktur. Biz farklılıklarımızı millet 
olma potasında eriten bir büyük kültürün, 
bir büyük geleneğin mensuplarıyız. Dini 
ve milli günlerimizin yanı sıra toplumsal 
kültürümüzün, folklorumuzun bir parçası 
olan Nevruz da bir sevinç günüdür. 

Bu sevince gölge düşürmek, bu sevinci 
kullanarak milletimizi kutuplara bölme 
çabaları milletimizle ruh ve gönül birli-
ği taşımamaktır. Hiçbir vatan evladının, 
hiçbir vatandaşımızın böyle bir yaklaşım 
içine girebileceğine ihtimal bile vermek 
istemiyorum ama, sorumluluğumun gere-
ği olarak herkesi basiretli, dikkatli olmaya 
davet ediyorum. Bugün, Kazakistan’da, 
Ö z b e k i s t a n ’ d a ,  K ı r g ı z i s t a n ’ d a , 
Türkmenistan’da, İran’da, Irak’ta ve 
Türkiye’nin her bölgesinde, her şehrinde 
bayram sevinciyle kutlanan Nevruz bu ge-
niş coğrafyadaki tarihî müştereklerimizin, 
ortak kültür mirasımızın bugüne kalmış bir 
ürünüdür. Tüm milletimizin bahar bayramı 
olan nevruzun huzur, birlik, beraberlik ve 
kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim…

Burada bir hususa özellikle dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum. Bakınız, bizim kardeş-
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lik dediğimiz şey, kültürel ve manevi derin-
liği olan bir kavramdır. Biz, birine kardeş 
dediysek, onu sahiden kardeş bildiğimiz 
içindir. Kaldı ki biz, kardeşliği birbirimize 
bir paye olarak vermedik, yaratılışımız 
itibariyle,aynı kainat tasavvuruna sahip 
olmamız, yaratılana ve yaradana aynı göz-
le bakmamız sebebiyle kardeş olmuşuz, 
kardeş kılınmışız. 73 milyonluk büyük bir 
milletiz ve bizim inancımızda kimsenin 
kimseye üstünlüğü yoktur. Evet, başkala-
rı kardeşlik kavramını dahi bir malzeme 
gibi kullanmış olabilir. Birileri kardeşliği 
kendilerinin lütfettiği bir paye gibi kulla-
nabilir. Hatta birilerinin “kardeşiz” derken 
bile buna inancı zayıf olabilir. Ama biz, 
kardeşlik derken, vatandaşlık derken hu-
kuki tanımları da aşan bir derinlikle kar-
deşliğimizi sonuna kadar sahipleniyoruz, 
sahipleneceğiz. Ortak bir vatana, ortak bir 
ülkeye, ortak bir bayrağa, ortak bir istikla-
le, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip olmanın, 
bu devletin vatandaşı olmanın onurunu, 
şerefini 73 milyon vatandaşımızla birlik-
te yürekten paylaşıyoruz. Hakkari’den 
Çanakkale’ye, Kars’tan İzmir’e kadar se-
vinçlerimiz de üzüntülerimiz de birdir. Bu 
mukaddes miras Allah’ın izniyle sonsuza 
kadar hepimize yeter. 

Sevinçlerimize gölge düşürmek isteyen, 
bayramlarımızı mateme çevirmek isteyen 
hiçbir güç bu kardeşlik ruhumuzu zede-
lemeye muktedir olamaz. Öyleyse, bütün 
insanlarımızın sevincine, mutluluğuna, 
huzuruna sahip çıkmak için bir kez daha 
milletimizin ortak iradesini, arzularını, 
taleplerini temsil eden bu büyük çatı al-
tında söz veriyoruz. Evet, biz bu ülkenin 

evlatları olarak, Türkiye Cumhuriyeti dev-
letinin vatandaşları olarak yüreklerimizi, 
vicdanlarımızı kardeşçe sonsuza kadar 
birleştirdik. Allah sonsuza kadar yürek-
lerimizin birliğini, beraberliğini ziyade 
etsin. Bu ülkede bir tek kardeşimizin, bir 
tek vatandaşımızın, bir tek evladımızın 
yanlış ve hukuk dışı bir yola sapması bi-
zim yüreğimizi yaralar. Millet olarak, bu 
ülkenin sahipleri olarak, Çanakkale’de, 
Şanlıurfa’da, Kahramanmaraş’ta ortak 
kanımızla göndere çektiğimiz bu bayrağı-
mızın altında hep birlikte sonsuza kadar el 
ele gönül gönüle olalım. 

Değerli arkadaşlarım… 

Bu hafta bildiğiniz gibi Yaşlılar Haftası… 
Düzenlenen etkinliklerle bu haftayı hep 
birlikte en iyi şekilde idrak edeceğiz. Grup 
toplantımızın hemen ardından değerli 
büyüklerimizden bazılarını Türkiye’nin 
bütün yaşlıları adına misafir edeceğiz, el-
lerini öpeceğiz, hayır dualarını isteyeceğiz. 
Yaşlılarımızı ülkemizin en değerli birikimi 
gibi görüyor, onların hayat tecrübelerin-
den hem kendimiz, hem ülkemiz için ala-
cağımız çok dersler olduğuna inanıyoruz. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana, hem 
hükümet olarak, hem de parti olarak yaş-
lılarımızın dertlerine, sorunlarına özel 
önem atfettik. Çünkü bizim siyaset anla-
yışımızın temelinde yediden yetmişe tüm 
insanlarımıza hizmet yatıyor. 

Biz siyaseti insanların dertlerinden, sı-
kıntılarından, ihtiyaçlarından yalıtılmış 
mekanik bir alan olarak görmüyoruz. Tam 
aksine siyaseti insanlarımızın mutluluğu-
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nu, refahını sağlamakla görevli bir alan 
olarak düşünüyoruz. Biz baştan beri tespit 
ettiğimiz hedefler doğrultusunda sosyal 
devlet ilkesini eksiksiz hayata geçirmek 
için sosyal politikalar geliştirmeyi asli 
görevlerimiz arasında gördük. Çok şükür 
zaman içinde de bu anlayışımızın gereğini 
önemli ölçüde yerine getirdik, getirmeye 
de devam ediyoruz. 

Yaşlılarımızın ihtiyaçlarına, çocuklarımı-
zın eğitimine, özürlülerimizin dertlerine, 
kadınlarımızın sorunlarına hal çareleri 
geliştirmek adına önemli adımlar attık, 
önemli mesafeler aldık. Bakınız bu anlayı-
şımızın bir gereği olarak, daha önce hiçbir 
partinin yapmadığını yaptık, AK Parti 
çatısı altında Yaşlılar Koordinasyon Mer-
kezi oluşturduk. Bütün il teşkilatlarımızın 
bünyesinde de temsilcilikler açtık. Bu 
merkezimiz, yaşlıların sorunlarını kamuo-
yunun gündemine taşımak, yaşlılarımızın 
toplumsal alanda karşılaştıkları sorunlara 
çare aramak için var gücüyle çalışıyor. 
Sosyal politikalara bugüne kadar hiçbir 
hükümetin vermediği derecede önem veri-
yoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde 
de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sür-
düreceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımızın, 
derneklerimizin, hayırseverlerimizin des-
teğini de yanımıza alarak, bu sosyal mese-
lelerin hallinde daha büyük mesafeler kat 
edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım… 

Sözler elbette önemli, gerçeğin ifadesi çok 
önemli, ama bu sözleri icraatla tamamla-
mazsanız o sözler havada kalır. Geçen dört 

yılı aşkın zamanda yaşlılarımız için neler 
yaptık, kısaca özetleyeyim. 2003-2006 
yılları arasında 20 adet ana ve ek huzure-
vinin inşaatını tamamladık. Böylece 4082 
olan yatak kapasitesini 1395 kişilik bir 
artış sağlanarak 6477’ye çıkardık. Yani 
yüzde 33’lük bir artış sağladık. Ayrıca bu 
yılın sonunda, Konya, Eskişehir, Ankara, 
Isparta, Bolu ve Kırşehir olmak üzere,6 
ilimizde açılacak yeni huzurevlerimizle 
430 yeni yatak kapasitesi temin etmiş ve 
böylece 2007 sonu itibariyle yüzde 44’lük 
bir artış sağlamış olacağız. Şu anda, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na 
bağlı huzurevlerimizde kalan yaşlılarımı-
za hizmet veren personel sayısında yüzde 
50’ye varan bir artış sağlayarak 3419’e 
çıkardık. 

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kuru-
mu Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle 
yaşlı hizmet merkezleri oluşturulmuş, 
evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetleri 
verilmesinin önü açılmıştır. Ancak, yaşlı 
bakımında özel bakım elemanları, sağlık 
meslek liseleri, kız meslek liselerinin ba-
kım bölümünden mezun olanlar ile nor-
mal lise mezunlarından bakım sertifikası 
almış kişilerden seçilerek, bakımın niteliği 
milletimize yakışır bir seviyeye çıkartıl-
mıştır. 2015’te nüfusumuzun yüzde 14 ila 
15’lik oranının 60 yaş üstü olacağı tahmin 
ediliyor. Bunun için Ulusal Yaşlanma Ey-
lem Planı hazırlanmış ve Yüksek Planlama 
Kurulu’nun onayına sunuldu. İnşallah 
bu çerçevede esaslı bir reform gerçekleş-
tirecek, yaşlılarımızın hayat kalitesinde 
çok daha önemli bir ilerleme kaydetmiş 
olacağız. Bu vesileyle bir kere daha bütün 
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yaşlılarımızın Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, 
ellerinden öpüyor, kendilerine uzun ömür-
ler diliyorum. Grup toplantımızın ülkemiz 
için hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, sevgili AK Partililer… 
Sizleri en içten duygularımla selamlıyo-
rum. Türkiye’nin geleceği açısından kritik 
bir seçim sürecine girdiğimiz şu günlerde 
sizlerle beraber olma imkanı bulduğum 
için mutluyum. 

Son dört yılı aşkın zaman içinde ülke ola-
rak nereden nereye geldiğimiz hepinizin 

malumu… Türkiye AK Parti iktidarıyla 
her şeyin yanlış gittiği bir çöküntü döne-
minden, neredeyse her şeyin doğru isti-
kamette ilerlediği bir yükseliş dönemine 
geçmiştir. Aradaki fark akla kara kadar 
büyüktür, ayan beyandır. Kırk yıldır si-
yaset pusulaları krizden, kavgadan, çatış-
madan ve istikrarsızlıktan başka bir şey 
göstermeyenler için bu başarı tablosu, el-

AK Parti Il Başkanları Toplantısı

Ankara | 21 Mart 2007 
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bette anlaşılması zor, kabul edilmesi çok 
daha zor bir tablodur. Kırk yıla bu mille-
tin hayırla yadettiği tek bir eser, tek bir 
hizmet sığdıramayanların, bu dört yıla 
sığdırılmış büyük değişimi anlamalarını 
belki de beklememek gerekir. Bu anlayış-
lar için siyaset yapmanın tek bir somut 
eylemi vardır: Laf üretmek… Bu millet on 
yıllar boyunca onların lafla peynir gemisi-
ni yürütmelerini bekledi, ama sonuç hep 
koskoca bir sıfır oldu. 

Şimdi yıllardan sonra nihayet siyaseti 
ciddiyetle ele alan, siyasetin rotasını 
milletin beklentilerine göre saptayan ve 
Türkiye’nin gecikmiş değişim atılımını 
kararlılıkla, cesaretle hayata geçiren bir 
iktidarı oldu. O kafaların bu yeni durum 
karşısındaki tek siyasi silahı yine boş laf, 
karalama kampanyaları, gölge oyunları, 
vehim senaryoları… Bu millet onları tanı-
yalı, notlarını vereli çok oldu, ama onlar bu 
milleti kırk yıldır tanıyamadılar, bu mille-
tin beklentilerini, bu milletin hissiyatını 
öğrenemediler. Yetkisini nereden aldıkla-
rını kendilerinin de bilmediği bir tafrayla 
her gün her konuda fetvalar üretiyorlar. 
“O şunu yapamaz”, “Bu şuraya giremez” 
diye esip gürlüyorlar. Esip gürlüyorlar 
ama, yağmıyorlar. Büyük bir cüretkarlıkla, 
kendilerini milletin yerine koyuyor, millet 
adına kararlar veriyorlar. Bu yaptıklarıyla 
sadece siyasi ahlak ve demokrasi kültürü 
gibi kavramlara ne kadar uzak oldukla-
rını ortaya koymuyorlar, aynı zamanda 
Türkiye’nin son dört yılda gerçekleştirdiği 
büyük değişimi de hiç anlamadıklarını 
gösteriyorlar. 

Değerli arkadaşlar…

Çok şükür bugün Türkiye’nin dertleriyle 
dertlenen ve hizmeti şiar edinen bir hü-
kümeti var. Bugün Türkiye’nin bir iktidar 
sorunu yok, ama maalesef bir muhalefet 
sorunu var. Muhalefet etmek demek, 
iktidarın politikalarını rasyonel bir şe-
kilde eleştirip, ortaya alternatif projeler, 
gerçekçi öneriler koyabilmek demektir. 
Yapıcı katkıda bulunmak, doğruya doğru, 
eğriye eğri diyebilmektir. Bugün, yapılan 
her hayırlı işe karşı çıkan, yapıcı eleştiri 
yerine karalama ve çarpıtmayı usul haline 
getiren, demokrasiye güç vermek yerine 
demokrasi dışı eğilimlere sığınan bir mu-
halefet anlayışı var. Hele ana muhalefet 
tam evlere şenlik. Karşındakinin bileğini 
bükemiyorsan, söyleyecek sözün yoksa 
yapıcı bir görüş belirtemiyorsan siyasetsiz-
likten, gerilimden medet umacaksın, bel-
den aşağı vuracaksın, kriz ve gerilimden 
besleneceksin. Ana muhalefet partisinin 
bu tavrı, demokrasiyi de, siyaseti de, mu-
halefet kavramını da zayıflatıyor. 

Halkın duygu dünyasından, halkın gerçek-
lerinden kopuk olan bir partinin gerçekçi 
bir siyaset tarzı ortaya koyabilmesi zaten 
mümkün değildir. Çağdaş demokratik de-
ğerleri hazmedememiş bir partinin olum-
lu bir katkı yapabilmesini beklememek ge-
rekir. Buradan bir kez daha Ana muhalefet 
liderine sesleniyorum: Bu kutuplaşmacı 
gerilim siyaseti ne size bir yarar sağlıyor, 
ne Türkiye’ye. Yıllarınız bu kısır siyaset 
tarzlarıyla, bu hırçın üslupla geçti, siz ne 
kazandınız, bu millete ne kazandırdınız? 
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Değerli başkanlarım…

AK Parti’nin bütün bu vadesi dolmuş 
zihniyetler karşısındaki onurlu duruşu 
benim için büyük bir onur vesilesidir, bu-
nun için sizlerin aracılığınızla AK Parti’nin 
hassasiyetlerini vakarla koruyan siz yol 
arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 
Milletin gözü önünde sergilenen bu ucuz 
siyasi taktiklerin, bayat demagojilerin ve 
maalesef demokratik olgunluktan uzak 
bütün bu söylemlerin tarih sayfalarında 
hak ettiği karşılığı bulacağından şüphe 
duymuyorum. Milletimizin engin sağdu-
yusuna, demokratik olgunluğuna ve in-
sani hassasiyetlerine sonuna kadar güve-
niyorum. Her zaman söylediğimi bir kere 
daha huzurlarınızda tekrar ediyorum: 
Milletin terazisi asla yanlış tartmayacaktır. 

Ülkemizin geleceği, milletimizin mutlulu-
ğu için gecemizi gündüzümüze katarak ça-
lıştığımız bu dört yılı aşkın zaman içinde 
pek çok yalanla, pek çok iftirayla, pek çok 
seviyesiz ithamla karşı karşıya kaldık. Aynı 
üslupla, aynı seviyeye inerek, Türkiye’ye 
aynı kötülüğü yaparak bize söylenenlere 
karşılık vermek ne bize yakışırdı, ne AK 
Parti’ye yakışırdı. Bugün seviye daha da 
düşmüşken, üsluplar daha da bozulmuş-
ken, demokratik defolar daha da ortaya 
çıkmışken biz yine sadece sabrediyor, Türk 
siyasetinin seviyesini korumak, demokrasi 
kültürünü sahipsiz bırakmamak için duru-
şumuzu koruyoruz, korumaya da devam 
edeceğiz. İhtiraslarına kapılarak siyaseti 
demokrasi rotasının dışına sürüklemek 
isteyenlere bu ülkeye ne yaptıklarını da bir 
kere daha düşünmelerini salık veriyoruz. 

Bu yol yol değildir, bu gidiş gidiş değildir, 
gelin millet kararını vermeden aklı selime 
dönün, demokratik ayıplarınızdan bir an 
önce arının. Yoksa daha öncekilerin aldığı 
millet cevabını sizin de almanız yakındır, 
mukadderdir. 

Değerli kardeşlerim, değerli yol arkadaş-
larım…

Görülüyor ki bizim görevimiz sadece bu ül-
keye çağın gerektirdiği değişimi yaşatmak, 
milletin beklentilerine cevap vermek de-
ğil… Bizim aynı zamanda Türk siyasetinde 
sağduyuyu, aklıselimi, demokratik hassasi-
yetleri gerekirse tek başımıza temsil etmek 
gibi bir görevimiz de var. Demokrasi olma-
dan kalkınmanın, özgürlükler olmadan iler-
lemenin, siyasetin seviyesini yükseltmeden 
bu ülkeyi yükseltmenin mümkün olmadığı 
gerçeğini ısrarla, ısrarla, ısrarla seslendir-
memiz, savunmamız gerekiyor. Çünkü bu 
ülkede, milletin menfaatlerini rahatlıkla bir 
yana bırakarak “ küçük olsun benim olsun” 
diyebilenler var. Bu milletin en demokra-
tik şekilde ortaya koyduğu iradeyi gözünü 
kırpmadan tekzip edenler, “Doğru sadece 
benim tekelimdedir” diyen ölçüsüzler var. 
Şükürler olsun biz bu zihniyette değiliz, 
bizim millete rağmen, millet iradesine rağ-
men, demokratik ölçülere rağmen bir şey 
yapmamız, söylememiz mümkün değildir. 
Bunu AK Parti çatısı altındaki her arkadaşı-
mın kefili olarak büyük bir gururla, övünçle 
söylüyorum. 

Biz kendi siyasi menfaatlerimizi bu mille-
tin sırtına yüklemek için değil, bu milletin 
menfaatleri hangi yükü taşımamızı gerek-
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tiriyorsa o yükü layıkıyla taşımak için bu 
yola çıktık. Allah bu milletin rotasındaki 
yolumuzu şaşırdığımız, adalet duygumu-
zu, üslubumuzu kaybettiğimiz günleri 
bizlere göstermesin. Allah gündelik siyasi 
kazançlar uğruna, bu ülkenin siyaset ze-
minini boş lafla, kaba gürültüyle, ucuz po-
lemikle, demokrasi ayıplarıyla çürüttüğü-
müz günleri bizlere göstermesin. Allah bu 
milletin karşısına göğsümüzü gere gere, 
alnımız ak, başımız dik çıkamayacağımız 
günleri de bize yaşatmasın. 

Değerli arkadaşlarım… 

Bu hissiyatımı sizlerle paylaştım, çünkü 
bu milletin gündemini eski dönemlerin 
kötü alışkanlıklarıyla işgal etmenin bu ül-
keye kötülük olduğu kanaatini taşıyorum. 
AK Parti olarak istikametimizi milletin 
istikametinden, gözümüzü ülkemizin 
hedeflerinden ayırmadan, vakur duruşu-
muzu yitirmeden, aynı kararlılıkla yola 
devam etmemiz lazım… Bugüne kadar 
bu anlayışla yüz ağartıcı başarılar elde 
ettik, ülkemize çok kritik bir dönemeçte 
güzel hizmetlerde bulunduk. Ancak daha 
başaracağımız çok iş var, bu ülkenin ihti-
yaçları bitmiş değildir, bu ülkenin kayıp 
yıllarını da telafi edecek bir hızla ilerlemek 
durumundayız. Bu yıl seçim olacak diye 
Türkiye’nin değişim atılımını sekteye uğ-
ratacak bir ihmalkarlık, bir atalet duygusu 
içine giremeyiz. Bu milletin beklediği işi, 
hizmeti, yatırımı asla yarına bırakamayız, 
asla erteleyemeyiz. 

Ülkemizin geleceğini kazanması bizim 
için yeter de artık bir kazanımdır. Biz se-

çimi kazanmayı öncelikle, Türkiye’ye ge-
leceğini kazandıracak olan değişim siyase-
tinin devamı açısından önemli görüyoruz. 
Hiçbir zaman “Biz kazanalım da, Türkiye 
kaybederse kaybetsin” diyenlerden değiliz, 
olmayacağız. Son dört yılı aşkın zaman 
gösterdi ki Türkiye’nin gelecek hedeflerini 
yakalaması, milletimizin beklentilerinin 
gerçek olması, insanlarımızın yüzünün 
gülmesi için AK Parti yegane siyasi adres-
tir. Milletimizin de bu gerçeğin farkında 
olduğundan asla şüphe etmeyiniz. Günü 
geldiğinde, er meydanı kurulduğunda 
kimin sırtının yere geldiğini, kimin ko-
lunun havaya kaldırıldığını da inşallah 
hep birlikte göreceğiz. Hoş, bugüne kadar 
yenilen pehlivanın güreşe doyduğu da gö-
rülmemiştir, bunu da varsın milletin kün-
desini yiyenler düşünsün. AK Parti daha 
nice yıllar milletimizle el ele omuz omuza 
Türkiye’nin medeniyet yolculuğunu umut-
la, heyecanla, coşkuyla sürdürecektir. 

Biz bu milletin bugününün ve yarınlarının 
bize emanet olduğunu biliyoruz. Emane-
tin ehil ellerde olmadığı düşüncesinin tek 
bir gün tek bir insanımızın gönlünden 
geçmesine asla izin veremeyiz, tahammül 
edemeyiz. Bu sebeple bizim için, her an, 
her dakika, her saat, her gün millete hiz-
met yolunda altın bir fırsattır. AK Parti’nin 
milletimizin yegane umudu, gelecek he-
deflerimizin takipçisi olduğunu ve inşal-
lah tarihe mutlu ve müreffeh Türkiye’nin 
mimarı olarak geçeceğini asla aklımızdan 
çıkarmayacağız. Türk siyasetinin seviye-
sini, demokrasi kültürünü, Türkiye’nin 
adalet ve kalkınma hedeflerini korumak 
noktasındaki hassasiyetimizi de asla yitir-
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meyeceğiz. Bunun yolu da toplum olarak 
hafızamızı taze tutmaktan geçiyor. 

Şunun altını önemli çiziyorum; Türkiye’nin 
geleceği için son dört yılı aşkın zaman için-
de neler yaptığımızı, eğitimden sağlığa, sa-
nayiden tarıma, kamu yönetiminden yerel 
yönetimlere hayatın her alanında hangi ka-
zanımları elde ettiğimizi milletimize iyi an-
latacağız. Nereden nereye geldik, Türkiye’yi 
hangi uçurumun eşiğinden kurtarıp mille-
timizin büyük desteğiyle bugün hangi yük-
sek hedefleri kovalar hale geldik, bunları 
unutmayacağız. Neden unutmayacağız? 
Aynı hatalara düşmemek, aynı engellere 
takılmamak, aynı lüzumsuz tartışmalarla 
bu ülkenin vaktini, kaynaklarını, enerjisini 
zayi etmemek için… Hayallerin yıkıldığı, 
umutların karardığı, genç insanlarımızın 
kendilerine bir çıkış yolu bulamayıp bu 
ülkeyi terk etmeyi ciddi ciddi düşünür hale 
geldiği bir Türkiye’den bugünlere geldik. 

Bu ülkenin ilerleme azmini, kalkınma coş-
kusunu, gelecek umudunu canlı tutmak 
için geçmişi hiç aklımızdan çıkarmamak 
durumundayız. İstikrarın değerini de iyi 
bilmeliyiz. Sizlerden 3 Kasım 2002 tarihin-
den bu yana Türkiye’nin yaşadığı büyük 
değişimi, yabancı dostlarımızın deyişiyle 
o “sessiz devrim”i milletimize layıkıyla 
anlatmanızı rica ediyorum. Çünkü AK 
Parti iktidarıyla geçen bu dört yılı aşkın 
zamanın hikayesi, sadece Türkiye’nin ma-
kus talihini değiştiren bu büyük değişimin 
izlerini değil, geleceğe yön verecek bir yol 
haritasının da ipuçlarını taşımaktadır. 
Türkiye’nin artık kaybedecek zamanı yok, 
elde ettiklerimizin değerini çok iyi bilmek 

ve gelişmeyi sürekli hale getirmek bize 
düşüyor. İnşallah bu bilinçle, bu ruhla, 
bu memleket sevdasıyla daha uzun yıllar 
bu aziz millete hizmet edecek, Türkiye’yi 
çok daha güzel yarınlara taşıyacağız. Bu 
sözlerle konuşmama son veriyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah 
yolumuzu açık etsin.
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Değerli arkadaşlar… Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Öncelikle, toplum-
sal gelişme için çok önemli olan “sosyal di-
yalog” konusundaki bu toplantı vesilesiyle 
aranızda olmaktan büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Bir kamu kuruluşu ile sivil toplum örgütü 
tarafından birlikte düzenlenen bu toplan-
tıya hem kamu yöneticilerinin hem de sivil 
toplum örgütü temsilcilerinin katıldığını 
görüyoruz. Bu dayanışma tablosu, aynı 
zamanda ülkemizin sosyal diyalogda kat 
ettiği mesafeyi de göstermektedir. Ülkemiz 
için hayati önem arz eden “sosyal diyalo-
gun” başlangıç noktası işte budur. Burada-
ki bu birlik ve beraberlik tablosudur. Bana 
göre, devlet ile milletin buluşması, milletin 
temsilcileri ile devletin temsilcilerinin 
aynı istikamete birlikte yürümesi, mese-

lelerini birlikte konuşması, çözümleri bir-
likte üretmesi sosyal diyalogun ön şartıdır. 

Yakın zamanlara kadar toplumdaki devlet 
algılaması, buyurgan, vatandaşıyla arasına 
mesafeler koyan, kendi kendine konuşan, 
vatandaşını dinlemeyen bir anlayıştı. 
Hatta, halk arasında çatık kaşlı, diyaloga 
kapalı insanlara “hükümet gibi adam” de-
nilirdi. Çünkü itiraf edelim ki, yönetimler 
çatık kaşlıydı, halkla eşit ilişki kurmaya, 
diyaloga, tartışmaya kapalıydı. Oysa bili-
yoruz ki, demokrasinin en önemli boyutu 
diyalogdur, istişaredir, farklı fikirlere açık 
olmaktır, konuşarak, müzakere ederek 
meselelere çözüm yolları aramaktır. Çok 
şükür, Türkiye artık o eski Türkiye değil-
dir, demokratik kültürünü olgunlaştıran, 
geliştiren bir Türkiye’dir. Vatandaşına 
kaş çatan değil, birlikte düşünen, birlikte 

“Sosyal Diyalog ve Kamu 
Yönetiminin Yeniden 

Yapılandırılması Aşamasında Il 
Özel Idareleri” Toplantısı

Ankara | 22 Mart 2007 
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karar alan bir demokratik medeni anlayış 
yönetime hakim olmuştur. 

Modern çağda artık, çatık kaşlı devlet ada-
mı anlayışı tedavülden kalkmıştır. Halkın 
yönetime katılma mekanizmaları açılmış, 
yönetim katılımcı bir hüviyete bürünerek 
kapılarını halka açmıştır. Bu medeni an-
layışın yönetime yansıması hem demok-
ratik istikrarı hem de toplum ile devletin 
birbirine karşılıklı güvenini sağlamıştır. 
Türkiye’nin birikmiş sorunlarını çözebil-
mesi için yürümesi gereken yol da diyalog, 
katılım, uzlaşma ve mutabakat yoludur. 
Bugünlerde mutabakat arayışları, diyalog 
kapılarını açık tutmak adeta bir zaafmış 
gibi yorumlanıyor. Oysa, mutabakat arayı-
şı, diyaloga açık olmak bir zaaf değil aksi-
ne bir erdemdir. 

Otoriter zihniyetler birlikte düşünmeyi, 
ortak akılla hareket etmeyi, demokratik 
katılımı göze alamayan zihniyetlerdir. Bu 
anlayışta olanlar devleti halktan, halkın 
taleplerinden soyutlanmış bir alan olarak 
tarif ediyorlar. “Devletli” olmayı millete 
hizmet göreviyle değil, imtiyazlı olmakla 
eş anlamlı görüyorlar. Hatta zaman zaman 
bilinç altlarındaki otoriter yönetim anla-
yışlarını açığa vuruyorlar. Devletin bazı 
makamlarının, bazı mevkilerinin millet-
ten esirgenebileceğini, demokrasinin hu-
dutlarının esasında o kadar da geniş olma-
dığını söylüyorlar. Hayır, devletin içinde 
hukuksuz özel alanlar olması, bir hukuk 
devletinde kabul edilemez. Bir hukuk dev-
leti olan Türkiye Cumhuriyeti devletinde 
bu arkaik yaklaşımlar asla kabul edilemez. 
Türkiye, demokrasi birikimiyle, 83 yıllık 

Cumhuriyetiyle bu tür yaklaşımları çok 
gerilerde bırakmıştır. 

Değerli arkadaşlar… 

Bugün geldiğimiz noktada milletimiz için 
sosyal diyalog her zamankinden daha çok 
önemli hale gelmiştir. Bunun için sivil 
toplum örgütlerimize, siyasi partilerimize, 
devlet kurumlarına büyük sorumluluklar 
düştüğünü söylememiz gerekir. Zira, ne 
ekonomi, ne dış politika, ne sosyal politika-
lar artık tek taraflı yaklaşımlarla ele alına-
maz. Dün, iş alemi, iş dünyası ile çalışan-
ların menfaatlerinin çatıştığı kabul edilir, 
bu yüzden mesela toplu sözleşme süreçleri 
çok zorlu tartışmalara, hatta kavgalara se-
bep olurdu. Şimdi artık, çalışma hayatının 
bütün tarafları menfaatlerinin ortak oldu-
ğunu, üretim olmadan emeğin hakkının 
korunamayacağını iyi biliyorlar. Siyasi 
hayatta çatışma varsa, yani çatıda kavga ve 
gürültü varsa bunun topluma sirayeti de 
çatışma ve kavga şeklinde oluyordu. Son 
yıllarda görüldüğü üzere siyasi güven ve 
istikrarın yerleşmesi yukarıdan aşağıya bu 
tabloyu değiştirmiştir. Merkezi yönetim-
deki güven ve istikrar tablosuyla birlikte 
yerel yönetimlerimiz de güç bulmuştur. 
Çünkü bizim yönetim anlayışımız tekelci, 
merkeziyetçi, otoriter bir yönetim anlayışı 
değil paylaşımcı, katılımcı, demokrat bir 
anlayıştır. 

Değerli arkadaşlar… 

Kamu yönetiminde etkinliği, verimliliği, 
şeffaflığı, hesap verebilirliği olmazsa olmaz 
şartlar olarak görüyoruz. Yerel yönetimler-
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de attığımız adımlar da bu ilkelerimizi 
hayata geçirmek içindir. Türkiye’nin özeti 
olarak gördüğüm İstanbul’un yönetimin-
den Başbakanlığa gelen bir yönetici olarak 
kamu yönetimindeki aksamaların bede-
linin ne olduğunu yaşayarak biliyorum. 
Türkiye’nin gerçeklerinden yola çıkan ve 
çözümler üreten hükümetimiz merkezî 
yönetim ve yerel yönetimlerde “iyi yöne-
tişim” ilkelerinin hayata geçirilmesi için 
kamu yönetimini demokratikleştirme ve 
yeniden yapılandırma çalışmalarına hız 
vermiştir. 

Neler yaptığımıza kısaca değinmek 
istiyorum: Yerel yönetimlerin teşkilât 
yapıları, görev ve yetkileri ve çalışma yön-
temlerine ilişkin önemli düzenlemeler 
yaptık. Kamu hizmetlerinin sunumunda 
yerel yönetimlere daha çok görev ve so-
rumluluk verdik; merkezî idare ile yerel 
yönetimler arasındaki yetki ve kaynak 
dağılımının geleneksel yapısını değiştir-
dik. Bu düzenlemelerle, merkezi idarenin 
yürüttüğü ama yeterince etkin ve verimli 
olamadığı kamu hizmetlerinin büyük 
çoğunluğunu mahalli idarelerimize dev-
rettik. Gerçekleştirdiğimiz reformlarla, 
yerel düzeyde katılımı ve demokratik 
vatandaşlığı güçlendirdik. Yerel yönetim-
lerin kurumsal ve mali yapısını, hukuki 
çerçevesini, liderlik ve yürütme kapasite-
sini güçlendirdik. 

Bu talep ve ihtiyaçlara cevap olmak üzere 
dört tane temel kanun çıkardık: Belediye 
Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 
İl Özel İdaresi Kanunu, Mahalli İdare Bir-
likleri Kanunu. Bu kanunlar ile; Özerk bir 

mahallî idarenin gereği olarak mahalli ida-
reler üzerindeki idarî vesayet uygulamala-
rının çoğuna son verirken idarenin bütün-
lüğünü ve hukuka uygunluğu sağlayacak 
mekanizmalar da öngördük. Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartına uygun ola-
rak, merkezi hükümetle yerel yönetimler 
arasında yetki ve görev bölüşümü yeniden 
yapılandırdık. 

Yerel yönetimlerin görev alanlarını ge-
nişleterek yetkilerini artırdık. Vatandaş-
ların yönetime katılabilmesini ve halk 
ile mahalli idareler arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesini ve sorunların belediyeye 
aktarabilmesini sağlayacak yeni düzen-
lemeler yaptık. Mahalli idarelerin; kamu 
sektörü, özel sektör, sivil toplum örgütleri 
ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapma-
larını kolaylaştırdık. Nüfusu 50 binden 
fazla olan belediyeler ile il özel idarelerine, 
temel hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak 
için gerçekleştirecekleri faaliyetleri kapsa-
yacak şekilde beş yıllık stratejik plan yap-
ma zorunluluğu getirdik. Bugün Mahalli 
İdareler, kendi görev ve sorumluluk alan-
larında olan hizmetleri bizzat yapabilecek-
leri gibi, bu hizmetler, hizmet satın alma, 
işletme veya işlettirme gibi yöntemlerle de 
gördürmeye yetkili olmuşlardır. 

İçişleri Bakanlığınca belirlenecek norm 
kadro ilke ve standartlarına uygun olmak 
şartıyla, hiçbir yerden izin veya onay 
almaksızın, sadece yetkili meclislerinin 
alacağı karar ile teşkilatlanma ve personel 
istihdam politikası belirleme yetkisine 
kavuşmuşlardır. Bazı idari işlemlerin hızlı 
bir şekilde gerçekleşmesini önleyen bü-
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rokratik engeller kaldırılmıştır. Daha etkin 
bir yerel meclisi yapısı oluşturulmuş, yerel 
seçilmişlerin özlük hakları iyileştirilmiş-
tir. Yerel nitelikte olduğu halde, yıllardır 
merkezi idare kuruluşları tarafından yü-
rütülen pek çok hizmet mahalli idarelere 
devredilmiştir. 

Siz değerli katılımcıların görevlerine 
baktığımızda, yeni İl Özel İdaresi Kanu-
nunda yapılan düzenlemelere biraz daha 
değinmeden geçemeyeceğim. Zira biz, 
bu anlattıklarımla yetinmedik. İl Özel 
İdarelerinin görev alanlarını genişlettik, 
yetkilerini artırdık. Bu anlamda il özel 
idarelerine; belediye sınırları dışındaki 
gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık 
istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat 
vermek ve denetlemek gibi yeni yetkiler 
verilmiştir. İl Genel Meclisi daha demok-
ratik ve etkin bir yapıya kavuşmuştur. 
İdari vesayet daraltılmıştır, sivil toplum 
örgütleriyle İl Özel İdareleri arasındaki 
işbirliği ve iletişim artırılmıştır, İl Genel 
Meclisi ve İl Encümen üyelerinin özlük 
hakları iyileştirilmiştir, Vali, İl Özel İda-
resinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi-
dir, İl Özel İdarelerinde nitelikli personel 
çalıştırılması kolaylaştırılmıştır, Taşıt 
alımlarındaki mevcut Bakanlar Kurulun-
dan izin alma zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Bakınız burada şuna özellikle dikkatinizi 
çekmek istiyorum: Her alanda olduğu gibi 
bu alanda da her ne yaptıysak Türkiye’nin 
güçlenmesi için yaptık, bundan sonra da 
ne yaparsak Türkiye için, milletimizin re-
fahı ve huzuru için yapacağız. 

Değerli arkadaşlar…

Sizlerden ricam bu ülkeye olan inancınızı 
en üst düzeyde tutmanızdır. Büyük bir 
ülke, büyük bir millet, büyük bir devletiz. 
Toplumun bütün katmanlarının gücünü 
kendi gücünüze katmanız en büyük ser-
mayenizdir. Türkiye’nin çözemeyeceği 
hiçbir meselesi yoktur. Bölgesel kalkın-
ma sorunlarından istihdama, şehir ve 
köylerimizin mamur hale gelmesinden 
dünyadaki itibarımıza kadar her birimizin 
yaptığı her iş büyük önem taşımaktadır. 
Bu toplantı vesilesiyle topluma, millete 
güvenmenin önemini bütün sorunların 
çözüm anahtarı olarak gördüğümü bir kez 
daha hatırlatmak istiyorum. Unutmayalım 
ki, sosyal diyaloga ihtiyacı olan halk değil, 
yöneticilerdir. Bu düşüncelerle sözlerime 
son verirken, Türkiye’ye hizmetlerinizden 
dolayı hepinizi yürekten kutluyor, toplan-
tının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar… Haftalık grup top-
lantımızda sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 

Bizim baştan beri söylediğimiz bir şey var. 
Parti teşkilatı olarak, Meclis grubu olarak, 
hükümet olarak her adımımızı, birbirini 
tamamlayan bütünlüklü bir siyaset oluş-
masına özen göstererek atıyoruz. Ortak 
aklın ürünü olan bu bütünlüklü siyasetin 

üretilme, uygulanma sürecinde sayısız 
toplumsal dinamik ile yüz yüzeyiz. Top-
lumun tamamının gönlünü kazanmak, 
hiçbir kesimin gönlünü kırmamak, her 
Türk vatandaşına aynı yakınlıkta olmak 
en büyük arzumuzdur. Bunu gerçekleştir-
meye matuf yönetim tarzımızı, yönetme 
üslubumuzu zaten basiret sahibi halkımız 
dikkatle takip ediyor. Bizler de demokratik 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 27 Mart 2007 
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yönetim tarzımızı bütün açıklığıyla halkı-
mızla paylaşmaya özen gösteriyoruz. 

Demokratik yönetimi açıklıkla, şeffaflıkla, 
katılımcılıkla eş anlamlı görüyoruz. Yöne-
timde şeffaflığı önemsiyoruz, çünkü uzun 
yıllar halkla göz göze gelmeyen, halkla aynı 
hizada yürüyemeyen bir devlet adamı ve 
siyasetçi anlayışı vardı. Bu devlet adamı ve 
siyasetçi tipi, daima yukarıdan bakar, halka 
“sizin bilmediğiniz şeyler var” mesajı verir 
ve ne hikmetse o derin bilgisini her zaman 
halktan esirgerdi. Halkın düşünce dünyasıy-
la, duygu iklimiyle ilişki kuramayan, barışık 
olmayan anlayışların geldiği nokta, içe dö-
nük, seçkinci ve imtiyaz üreten bir siyasi ba-
kıştı. Biz, böyle kapalı bir yönetim anlayışını, 
haltan kopuk bir siyaset tarzını tanımıyoruz, 
kabul de etmiyoruz. Hukuk devletinde her-
kesin hukuku devletin güvencesindedir ve 
kapılar halkın yönetime katılmasına, yöneti-
mi denetlemesine; neyin, niçin, nasıl yapıldı-
ğını bilmesine açıktır. 

Bu düşünceyle bugüne kadar açık, şeffaf 
ve demokratik bir tutum takındık, bundan 
sonra da halkımızla paralel yürümeye, 
birlikte, el ele olmaya azami özen göstere-
ceğiz. Önümüzdeki kritik süreci dikkatle 
yöneterek icraatımızı, ilkelerimizi, hedef-
lerimizi halkımızla daha çok paylaşacağız. 
Çünkü, bizim iktidarımız bugün olduğu 
gibi yarın da hesap verebilir bir iktidar 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlar… 

Geriye bakıp bazı soruları sormamız, 
bu sorulara cevap vermemiz gerekiyor. 

Türkiye’nin imkânlarını ve kaynaklarını 
ne kadar zenginleştirdik? Demokrasiyi ve 
hukuk devletini ne kadar güçlendirdik? 
Ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar 
ülkemizi nereden nereye getirdik? Mille-
tin Meclisini nasıl çalıştırdık, milletvekil-
lerimiz, bakanlarımız neler yaptı? Bürok-
rasiye, yerel yönetimlere nasıl dinamizm 
kazandırdık? Sivil toplum örgütlerinin 
sesine ne kadar kulak verdik ve milletin ta-
leplerini ne kadar karşıladık? Evet, hiçbir 
bilgiyi, hiçbir veriyi milletimizden gizle-
meden bu soruların cevaplarını vermeli-
yiz. Allah’a şükürler olsun ki, bu soruların 
hepsini cevaplayacak kadar alnımız ak, 
yüzümüz aktır. 

Türkiye’nin imkân ve kaynaklarını bütün 
göstergelerde iki misline çıkardık. Şimdi 
Cumhuriyetimizin 100. yılı için hedefler 
belirliyoruz ve hedef lerimize koşarak 
ilerliyoruz. Bu özgüvenle, bu vakarla kim-
senin bize hiçbir soru sormasını bekleme-
den biz kendimiz önümüzdeki muhtemel 
sorulara bugünden cevap veriyoruz. Bize 
muhalefet edenler ne diyor? Türkiye’yi 
niye bu kadar büyüttünüz mü diyorlar? 
Enflasyonu niye düşürdünüz mü diyorlar? 
İhracatımızı niye bu kadar artırdınız mı 
diyorlar? Güven ve istikrarı niye bu kadar 
yerleştirdiniz mi diyorlar? 81 vilayette 
bu kadar fabrikayı, okulu, hastaneyi niye 
açtınız mı diyorlar? Şehirlerimize niye 
doğalgaz getirdiniz, yollarımızı niye bu 
kadar yaptınız mı diyorlar? Bizim yamalı 
bohça koalisyonlarımız ne kadar iyiydi mi 
diyorlar? Söylesinler, ne diyorlar? Koskoca 
bir hiç… Niçin? Çünkü Türkiye’de muhale-
fet alternatif üretmek, proje üretmek, fikir 
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üretmek, katma değer üretmek için yok. 
Türkiye’de muhalefet engel üretmek, laf 
üretmek, kriz üretmek, gerilim üretmek 
için var. Bunu ise aziz milletimiz çok iyi 
görüyor. AK Parti iktidardayken oyları ni-
çin artıyor, diğer partiler muhalefetteyken 
oyları niçin azalıyor? Bu soruya cevap ara-
yanlar kimin ne ürettiğine bakarak doğru 
cevaba ulaşabilirler. 

Değerli arkadaşlar…

Bakınız, yakın zamanda muhasebe defteri-
miz, faaliyet raporumuz milletimizin eline 
ulaşacak. Seçim sandığı kurulduğunda 
halkımız muhasebe kayıtlarımıza, faaliyet-
lerimize, başarılarımıza bakarak bizi de-
ğerlendirecek ve notunu verecek. Ben, yü-
rekten inanıyorum ki, bu millet kendisine 
hizmet eden bu büyük kadronun emekle-
rini takdir edecek ve hesaplarını ibra ede-
cektir. Ve şuna da inanıyorum ki, geçmişin 
hesabını veremeyenlerin, Türkiye’nin saa-
tini durduranların defterini milletimiz bir 
kez daha dürecektir. 

Şimdi, Milletin Meclisinde meşruiyet bu-
lamayanlar başka meclislerde, başka ze-
minlerde kendilerine meşruiyet arıyorlar. 
Siyaset dışı eğilimlere sığınan siyasetçile-
rin, antidemokratik anlayışlara özlem du-
yan çevrelerin bu arayışları milletimizin 
dikkatinden kaçmıyor. Varsın arasınlar. 
Bulamayacaklar! Hâkimiyet de, meşruiyet 
de sadece milletindir. Onların demokrasi 
anlayışları da yönetim anlayışları da bol 
sıfırlı paralar gibi tedavül dışı kalmıştır. 
Türkiye, artık onların zaten dar ve derin-
liksiz görüş mesafesinden çıkmış, büyük 

bir hızla ileriye doğru yol almıştır. Vakti 
zamanı geldiğinde milletimiz yaptığımız 
işlere, üslubumuza, yönetme tarzımıza, bu 
ülkeye sadakatle hizmetlerimize bakarak 
vicdanıyla, aklıyla, basiretiyle karar vere-
cektir. 

Allah’a şükürler olsun ki, yolun başında 
milletimize vaat ettiğimiz gibi biz, “ne 
aldatan olduk, ne de aldanan” olduk. Bun-
dan sonra da inşallah ne aldatan olacağız, 
ne de aldanan olacağız. Bugüne kadar, 
Türkiye’nin hem aklını hem de halkımızın 
vicdanını temsil etmeye çalıştık. Ne yap-
tıysak kusursuz yaptık, mükemmel yaptık 
iddiasında değiliz, olamayız. Aksine böyle 
bir gurura kapılmaktan korkarız, korkma-
lıyız. Ama kendimizi doğru anlatmalıyız. 
Zira biz, milletin tutan eli, gören gözü, 
işiten kulağı olmakla mükellefiz. Zira biz, 
Milletimizin emanetini taşıyoruz. 

Bugüne kadar maskeli, gizli ajandalı, 
kapalı kapılar ardında bir siyaset yolu 
izlemedik, bundan sonra da bu yanlış yol-
lara tenezzül etmeyeceğiz. Biz gücümüzü 
aziz milletimizden, dürüstlüğümüzden, 
açıklığımızdan, samimiyetimizden, çok 
çalışmamızdan, adalet ve hakkaniyeti gö-
zetmemizden alıyoruz. Bütün istediğimiz, 
bütün arzumuz milletimizin gücüne güç 
katarak onunla aynı istikamete, birlikte 
yürümektir. Bütün arzumuz, tam bir hu-
kuk devletinde Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşlarının güven içinde, huzur içinde 
yaşamasıdır. Soruyorum sizlere yıllarca 
milletin iradesini küçümseyerek, yok sa-
yarak, halkın değerlerini yadsıyarak milli 
iradeyi güçsüz ve devre dışı bırakmaya ça-
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lışmak siyaset midir? Milletin ak dediğine 
kara demek, halkın sevincini paylaşma-
mak siyaset midir? 

Siyasetteki üsluplarının bu ülkeye ne 
kattığını, demokrasiye ne kazandırdığını, 
siyaset kültürüne hangi değerleri ilave et-
tiğini söylesinler. İki üç cümleyle dört yıl 
idare ettiler. Beşinci yılı da aynı cümlelerle 
doldurmak istiyorlar. Bu beyler, milletin 
iradesini küçümsüyorlar. Bu efendiler, 
kendilerini doğuştan imtiyazlı görüyorlar. 
AK Parti iktidarının bu kadar çok millet 
vurgusu yapmasından, halkın vicdanı-
na yaslanmamızdan, bu kadar çok açılış 
yapmamızdan, yurtdışında Türkiye’nin 
tezlerini bu kadar ısrarlı anlatmamızdan 
rahatsız oluyorlar. Rahatsız oluyorlar, çün-
kü sadece zaaflar üzerinden siyaset yapa-
bileceklerini düşünüyorlar. Zaaf alanları 
kalmayınca da panikle, telaşla, iftirayla, 
yakışıksız imalarla siyasetin çıtasını kendi 
düzeylerine çekmeye çalışıyorlar. 

Hayır, bu olmayacak. Onlar isterlerse göl-
geleriyle kavga etmeye devam edebilirler 
ama Türkiye’de siyaset, yeniden o girdaba 
düşmeyecek. AK Parti, Türkiye’de siyasetin 
normalleşmesinin, demokratik bir çizgiye 
oturmasının, kalite kazanmasının başrolünü 
üstlenmiştir. Siyasetteki güven ve istikrar 
bundan sonra da AK Partiyle devam edecek. 
Türkiye, büyüme, kalkınma, refah ve adalet 
yolundaki istikametini yitirmeyecek. 

Değerli arkadaşlarım… 

Biliyorsunuz, Avrupa Birliği önceki gün, 
yani 25 Mart’ta 50. Kuruluş Yıldönümünü 

kutladı. 1957 yılında, Belçika, Almanya, 
Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya, 
Roma Antlaşmasıyla Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’nu kurmuşlardı. Bu birliktelik, 
bugün, 27 üye ülkeden oluşan Avrupa 
Birliği’ne dönüşmüş durumda. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu’nun kuruluşundan 
hemen 2 yıl sonra, Türkiye topluluğa üye-
lik için başvuruda bulundu. Aradan geçen 
48 yıl, Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkile-
rinde inişli çıkışlı bir yol oldu. Ancak 17 
Aralık 2005, Türkiye ve AB için önemli 
bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. 
17 Aralık zirvesinde, Türkiye’nin katılım 
müzakerelerine başlaması kararı alınmış, 
3 Ekim 2005’te de katılım süreci resmen 
başlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım… 

50. Yıl dolayısıyla Avrupa’nın tarihini, bu-
gününü ve özellikle de geleceğini mercek 
altına aldığını görüyoruz. Avrupa Birliği, 
siyasi, kurumsal, ekonomik ve uluslarara-
sı ilişkiler açısından, önemli meselelerle 
karşı karşıya. Bunlara ek olarak, güvenlik 
gibi, enerji gibi, genişleme gibi, özellikle de 
yaşlanan nüfus, yaşlanan iş gücü gibi ciddi 
sorunlara çözüm arayışı içinde. 

Şunu samimiyetle belirtmek istiyorum: 
Avrupa Birliği’nin tüm bu ve benzeri so-
runlarla baş edebilmesinde, Türkiye kilit 
rol oynayacaktır. Bakınız, bugüne kadar, 
Avrupa Birliği’ne üyelikten Türkiye’nin 
ne kazanacağı konuşuluyordu. AB ile iliş-
kilerimizde yakın zamana kadar Türkiye, 
bu işten kazançlı çıkacak tek taraf olarak 
algılanıyor, Avrupa Birliğinde adeta ezik 
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ve pasif bir rol üstleniliyordu. Oysa bugün 
roller artık dengeye oturmaya başlamıştır. 
Avrupa Birliği’nin karşı karşıya olduğu 
hangi sorun alanına bakarsanız bakın, 
çözümün, çıkışın Türkiye’nin üyeliğiyle 
mümkün olduğunu göreceksiniz, onlar 
da bunu görmediyseler eğer, görecekler. 
Enerji konusu mu? Cevap, Türkiye’dir. 
Genç nüfus mu? Cevap, Türkiye’nin genç 
ve dinamik nüfusudur. İş gücü mü? Cevap 
yine Türkiye’nin genç, dinamik, tecrübeli, 
birikimli iş gücüdür. Güvenlik mi, istikrar 
mı, güçlü bir ekonomik yapı mı, güçlü bir 
siyasi yapı mı, çoğulcu bir karaktere kavuş-
mak mı? Cevap, yine Türkiye’dir. 

Bakın şunu bir kez daha tekrar etmek 
istiyorum: AB’nin bazı üyeleri, iç politik 
mülahazalarla Türkiye’ye engeller çıkarı-
yor olabilirler. Türkiye’nin önü kesilmek 
isteniyor olabilir. Türkiye’ye sürekli zorluk 
çıkarılıyor olabilir. Biz bunların hepsini gö-
rüyoruz, hepsini de doğru olarak okuyabi-
liyoruz. Ancak bizim hedefimiz, Türkiye’yi 
AB standartlarına ulaştırabilmektir, 
bunda da son derece kararlıyız. Evet, AB 
standartlarıdır bizim için esas olan. Bu 
standartları elde etmek için yaptığımız 
reformların Türkiye’nin kalkınmasında 
manivela işlevi gördüğünü hiç kimse inkâr 
edemez. Gerisi teknik bir süreçtir ki, bu sü-
reci dikkatle yönetmeye devam edeceğiz. 

Şimdi biliyorsunuz 1 fasıl, bilim ve araş-
tırma faslı açıldı ve kapandı. Almanya’nın 
dönem başkanlığında, 4 faslın daha mü-
zakereye açılacağını umuyoruz. 4 fasıl, ön 
şart olmaksızın, konseye sunuldu. Siyasi 
yaklaşım ne olursa olsun, biz teknik olarak 

süreci devam ettiriyoruz. Nitekim, Nisan 
ayı içinde, 7 yıllık AB müktesebatına uyum 
programımızı açıklayacağız. Önümüzdeki 
7 yıl boyunca, AB müktesebatına uyum 
için, hangi alanlarda hangi reformları 
gerçekleştireceğimizi, bu programda açık-
layacağız. Şu anda kurumlarımızdan, sivil 
toplum örgütlerimizden, programa ilişkin 
görüş istedik. Bu görüşler tamamlandı-
ğında, reform takvimimizi de inşallah 
Nisan ayı içinde açıklamış olacağız. İna-
nıyorum ki 50. yaş günü vesilesiyle AB de 
Türkiye’nin stratejik önemini daha iyi kav-
ramaya, anlamaya başlar ve ilişkilerimiz 
de sağlıklı bir zeminde ilerler. 

Türkiye kültürel  kimliğiyle Avrupa 
Birliği’nin çokkültürlü yapısına zenginlik 
katacak, dünya genelinde yaşanan kültürel 
gerilimlerin aşılması için Avrupa Birliği’ne 
önemli bir vizyon kazandıracaktır. Av-
rupa Birliğini Hıristiyan Kulübü olarak 
görmek isteyen çevrelerin tavırları dünya 
gerçekleriyle de Avrupa’nın gerçekleriyle 
de örtüşmemektedir. Avrupa’nın tarihin-
de Hıristiyanlık da, Yahudilik de, İslam 
da hep olmuştur, bugün de vardır. Bugün 
Avrupa’da yaşayan milyonlarca Müslüman 
Avrupa kimliğinin önemli bir parçasıdır. 
Bu gerçeği görmezden gelmek iyi niyetle 
bağdaşmayacağı gibi, varolan durumu da 
yok saymak demek olur. 50 yıldır değişim 
dönüşüm geçirerek siyasi değerler bütünü 
haline gelen Avrupa’nın bundan sonraki 
gelişimine de Türkiye’nin yapacağı önemli 
katkılar vardır. Bu katkıları küçümsemek, 
Avrupa Birliği’nin küresel bir aktör ve 
önemli bir güç haline gelmek yerine içine 
kapalı bölgesel bir örgüt olarak kalması 
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anlamına gelecektir. Bugünkü Avrupalı 
siyasetçiler AB’nin geleceğini ilgilendiren 
böyle önemli bir konuda daha geniş bir 
perspektif le değerlendirmeler yapmalı, 
daha sorumlu davranmalıdır. 

Değerli arkadaşlar… 

Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada ağır-
lığı, önemi, fikirlerinin, tezlerinin itibarı 
giderek artıyor. Her gün bu durumun yeni 
göstergeleriyle karşılaşıyor, mutlu oluyo-
ruz. Bugün akşam saatlerinde Arap Ligi 
Zirvesi’ne katılmak üzere Riyad’a hareket 
edeceğiz. 22 üyesi bulunan Arap Ligi’nin 
geçen yıl Sudan’daki toplantısına da katıla-
rak bir konuşma yapmıştım. Yarın da hem 
zirvede konuşma yapacak, hem de toplan-
tıya gelen hükümet ve devlet başkanlarıyla 
baş başa görüşmeler gerçekleştireceğim. 
Türkiye’nin bölgesel konulara ve dünya 
meselelerine bakış açısını, tezlerini, imkân 
ve kaynaklarını dile getiren bir konuşma 
yapma imkânı da bulacağız. 

Şu bir gerçek ki biz Ortadoğu coğrafya-
sının hem bölgesel, hem de tarihi olarak 
önemli bir parçasıyız. Bölgesel gelişmele-
re, problemlere arkamızı dönmek bize bir 
şey kazandırmaz, ama çok şey kaybettire-
bilir. Ortadoğu’da bugün kanın ve gözya-
şının hüküm sürdüğü her bölgede barış 
adına yapılabilecek bir şeyler olduğuna 
inanıyoruz. Bu konuda ortaya atılan ve 
taraflar için adil bulduğumuz her girişi-
me destek olma kararlılığındayız. Bunlar 
önemli gelişmelerdir, güzel gelişmelerdir, 
Türkiye’nin bölgedeki konumunu, etkinli-
ğini arttıran gelişmelerdir. 

Değerli arkadaşlar…

Konuşmamın sonunda tüm sanatçılarımı-
zın, tiyatro severlerin Dünya Tiyatro gü-
nünü de kutluyor, bu düşüncelerle sizlere 
selam ve saygılarımı sunuyorum.
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Değerli yol arkadaşlarım, sevgili AK Partili 
kardeşlerim… Sizleri, en kalbi duygularım-
la selamlıyorum. Öncelikle, Eskişehir’de 
bu güzel akşamda aranızda olmaktan, 
Türkiye’yi karakıştan bahara kavuşturan 
AK Parti kadrolarımızla birlikte bulun-
maktan büyük mutluluk duyduğumu ifa-
de etmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, partimizi kurarken, mil-
letimizin huzurunda çok açık bir şekilde 
‘Türkiye’nin adalet ve kalkınmaya ihtiyacı 
var’ dedik. Adalet ve kalkınma iddiamız-
dan hiçbir zaman kopmayacağımızı gös-
termek için bu iddiamızı partimizin adı 
olarak belirledik. Milletimiz emaneti bize 
teslim ettikten sonra, bütün şehirlerimizi 
adaletle geliştirmek, dört bir yanında kal-
kınma sağlayarak ülkemizi büyütmek için 
yola çıktık. Çok şükür bu sözümüzün arka-
sında durduk, durmaya devam ediyoruz. 

Kuruluş tarihimizden sonra sadece 15 ay 
nasıl bir siyaset yolu izleyeceğimizi mil-
letimize anlattık. Milletimiz bize tam bir 

itimatla, tam bir güvenle çok onurlu bir 
vekalet verdi. Biz de bu vekaleti, bu aziz 
emaneti şerefle başımızın üzerinde tuttuk. 
Her şeyden önemlisi siyaseti güvenilir kıl-
dık. Demokrasiyi mümkün ve yaşanabilir 
hale getirdik. Hukuk düzeninin ikamesini 
sağladık. Siyasete emniyet duygusunu, 
vefa duygusunu, millete sadakat duygusu-
nu yeniden kazandırdık. Türkiye’nin hem 
aklı, hem vicdanı olduk. 

Laf değil hizmet üreten kadromuzla kısa 
zamanda, Türkiye’ye her alanda büyük 
mesafeler aldırdık. Şehirlerimiz birer şan-
tiye alanına döndü. 9 şehrimizde doğalgaz 
vardı, dört yılda sayıyı 45’e çıkardık, inşal-
lah bu yıl sonuna kadar 60’a çıkaracağız. 
Sadece Ankara ve İstanbul’da üç beş bin 
konut yapmıştı Toplu konut İdaresi. Bi-
zimle birlikte bu rakam 81 vilayetimizde 
230 bine çıktı. Bütün yollarımızı tek tek 
açmaya başladık. Cumhuriyet tarihinin en 
büyük kırsal kalkınma projelerinden olan 
KÖYDES ile bu yıl sonuna kadar yolu ve 
suyu olmayan köy bırakmayacağız. Sade-

AK Parti Il Teşkilatı ile Yemek

Eskişehir | 1 Nisan 2007 
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ce eğitimde ulaştığımız mesafe tarihi bir 
rekordur. 4 buçuk yılda 102 bin derslik 
yaptık. Tüm okullarımıza bilişim tekno-
lojisi sınıfları ve hızlı internet bağlantısı 
kurduk. Çıkardığımız teşvik yasasıyla 
istihdamı, üretimi, yatırımı tüm şehirle-
rimize yaydık. Bir bir sönen ocakların, 
kapanan fabrikaların yerini şenlenen 
ocaklar aldı. AK Parti iktidarının ortaya 
koyduğu temiz siyaset ile ülkemize, siya-
sete, yönetime bahar geldi. Bahar sadece 
Ankara’ya gelmedi, bütün Anadolu’ya gel-
di. Türkiye’nin kalbini durma noktasına 
getirenler tasfiye oldu ve büyük milleti-
miz siyasete, yönetime el koydu. 

Devraldığımız Türkiye’yi hatırlıyorsunuz. 
Yüksek faiz ve enflasyon ateşi bütün eko-
nomiyi tutuşturmuştu. İhracat 30 milyar 
Dolar barajını aşamıyordu. İnsafsız bir 
borç batağına girilmişti. Yatırımlar, üre-
tim durma noktasına gelmişti. İşsizlik ve 
yoksulluk çığ gibi büyümüştü. İstikrar 
ve güven sağlanamamıştı. Milyonlarca 
insanımızın en çok duyduğu siyasi kav-
ram krizdi. Türkiye krizle yatıyor, krizle 
kalkıyordu. Daha doğrusu milletin gözünü 
uyku tutmuyordu. Gazeteciler sadece kriz 
haberleri yapıyordu. Çünkü, parçalı, yama-
lı, kan uyuşmazlığı olan bir hükümet vardı 
ve üç ay boyunca Bakanlar Kurulu bile 
toplanamıyor, bir karar alınamıyordu. AK 
Siyaset Allah’a şükürler olsun ki, milletin 
iradesine gölge düşürmedi. 

Zaaf larla değil, Cumhuriyet tarihinin 
rekorlarıyla dolu bir iktidar dönemi geçi-
riyoruz. Artık Türkiye’ye kazandırdıkları-
mızı geçmişle mukayese etmiyoruz. Kendi 

rekorlarımızı kırmaya devam ediyoruz. 
Çok şükür, her konuda ülkemize önemli 
mesafeler aldırdık. Bizim kültürümüzde, 
siyasi ahlakımızda övünmek, gururlan-
mak yok ama, 4 buçuk yılda yaptıkları-
mızla ne kadar şeref duysak azdır. Eski de-
mode, sadece laf üreten, milleti kutuplara 
bölen siyaset gitmiş, yerini bütün milleti, 
bütün şehirlerimizi kucaklayan bir siyaset 
almıştır. AK Parti siyaseti budur. Milleti 
bir bütün olarak, ülkemizi bir bütün ola-
rak, Cumhuriyetimizi bir bütün olarak 
sahiplenmektir. Her yeniliğin karşısına 
dikilenler, milletin görüş mesafesinden 
çıkmış olanlar bu ülkeye neler kazandırdı-
ğımızı anlayamaz bile. Türkiye’de bugüne 
kadar taş üstüne taş koymamış, bir çivi 
çakmamış olanlar Türkiye’nin nereden 
nereye geldiğini kavrayamazlar. Onlara 
diyoruz ki, sizin dünyanız küçük olabilir, 
ama elinizi vicdanınıza koyun ve lütfen 
millet adına, ülke adına yapılanları görün, 
Türkiye’nin büyük vizyonuna gölge düşür-
meyin. Milletin maneviyatını kırmayın, 
moral değerlerini çökerterek siyaset yap-
ma yolunu artık bırakın. 

Değerli arkadaşlar…

Siyasetimizi, yönetme şeklimizi, demok-
rasi anlayışımızı iyi anlatmalıyız. AK 
Parti’nin Türk siyasi hayatı içindeki çok 
özel yerini, kuşatıcı kimliğini iyi anlamalı, 
halkımıza da iyi anlatmalıyız. AK Parti 
Türkiye’de siyasetin normalleşmesinin, 
siyasetin kalite kazanmasının, siyasetin 
demokratikleşmesinin lokomotifi olmuş-
tur. Demokratik siyasetin güçlenmesi 
demek, halkın güçlenmesi demektir, milli 
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iradenin güçlenmesi demektir. Demokra-
siyi, siyaseti, katılımcılığı küçümseyenler 
milletin iradesini küçümsüyorlar demek-
tir. Oysa herkes bilmeli ki millete rağmen 
kalkınma olmaz, millete rağmen gelişme 
olmaz, millete rağmen yönetim olmaz, mil-
lete rağmen demokratik bir siyaset olmaz. 

AK Parti milletin iktidarı olarak siyaseti 
yeniden güvenilir bir kurum haline ge-
tirmiştir. Bugün eğer bir kalkınma, bir 
gelişme, bir ilerleme varsa, bu milletle ba-
rışık, milletle aynı çizgide yürüyen bir yö-
netimin olmasındandır. Bakınız bu ruh ve 
heyecanla Türkiye nereden nereye geldi? 
Enflasyonla mücadelede başarı sağladık… 
Faizleri düşürdük… İhracatımızı 85 milyar 
Dolar, uluslararası doğrudan yatırımla-
rı 20 milyar Dolar seviyesine çıkardık, 
istikrarı, güveni tesis ettik. Biz başkaları 
gibi sahte gündemleri değil, Türkiye’nin 
başarı öyküsünü konuşalım. Başkaları gibi 
vaadleri, temennileri değil, yaptıklarımızı 
konuşalım. Allah’a şükür milletimiz sahte 
gündemlere artık prim vermiyor. Türkiye 
eskiden akşamdan sabaha önünü göremi-
yor, bir hafta sonrasına yönelik tahmin-
ler bile tutmuyordu. Bugün Türkiye’nin 
yakaladığı güven ve istikrarın en büyük 
getirisi, Türkiye’nin önünü görebilmesi, 
Türkiye’nin öngörülebilir bir ülke haline 
gelmesi, yatırımcıların uzun vadeli hesap-
lar yapabilmesidir. 

Biz de hükümet olarak 4 buçuk yıl önce 
hangi hedefler koyduysak, bugün bu he-
def leri tutturmuş olmanın, yaptığımız 
planlamaları gerçekleştirebilmenin mut-
luluğunu yaşıyoruz. Şimdi önümüze yeni 

hedef ler koyuyoruz. 2013 yılına ilişkin 
hedeflerimizi açıkladık. Kişi başına milli 
gelirde hedefimiz 10 bin Dolar. Dış tica-
rette hedefimiz 250 milyar Dolar. Gayri 
Safi Milli Hasılada hedefimiz 1 trilyon 
YTL. Buna inanıyoruz. Bu hedefleri sade-
ce biz dile getirebiliyoruz. Çünkü bu mil-
letin evlatlarına güveniyoruz, kendimize 
güveniyoruz. 

Evet, milletçe büyük düşünmek, önümüze 
büyük hedefler koymak zorundayız. Bunu 
gençlerimize özellikle hatırlatmak istiyo-
rum. Gelecek hedeflerimiz ulaşılamayacak 
seviyeler değil. Türkiye inşallah çok daha 
parlak, çok daha aydınlık günler görecek-
tir. Adım adım ilerliyoruz, adımlarımızı 
daha çok hızlandıracağız. Başaracağız, 
Allah’ın izniyle mutlaka başaracağız, ba-
şarmak zorundayız. Yeter ki bu istikrar 
ortamını, bu güven ortamını muhafaza 
edelim, geliştirelim. Yeter ki, toplumu diz-
ginleyen, statükocu, tedavül dışı kalmış 
eski zihniyetlerden kurtulalım. 

Bakın makro göstergeler bir yana, önemli 
olan, oluşan güven ve istikrar ortamında 
özel yatırımların artmasıdır. Türkiye kal-
kınmasını bu sayede sürdürülebilecektir. 
Bizim dönemimizde büyüme, öyle kamu 
kaynakları kullanılarak değil, büyük oran-
da özel sektör yatırımlarıyla gerçekleş-
miştir. Kamuda israfın ve yolsuzlukların 
ortadan kalkmasına, kamuda verimliliğin 
artmasına ilave olarak özel sektörün de 
yatırım sürecine katılmasıyla çok kısa 
zamanda önemli mesafeler aldık. Bu sa-
yede büyüme hem sağlıklı bir zeminde 
ilerlemiş, hem de sürdürülebilir bir yapıda 
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olmuştur. Bundan sonra da bu şekilde iler-
leyecek. 

Devlet-millet el ele, gönül gönüle ortak 
hedef lere doğru yürüdüğümüz sürece 
aşamayacağımız engel, üstesinden geleme-
yeceğimiz zorluk yoktur. İnanıyorum ki, 
siz AK Partili kardeşlerim bu sorumluluğu 
yüreğinizde hissediyor, Türkiye’nin po-
tansiyeline ve imkanlarına sonuna kadar 
güveniyorsunuz. İnsana hizmeti siyase-
tinin merkezine yerleştiren bir anlayışın 
temsilcileri olarak elinizden gelen gayreti 
gösteriyorsunuz. Hepinizin gözlerinde 
Türkiye’nin aydınlık yarınlarını kuracak 
inancın, azmin, sevginin pırıltısını görü-
yorum. Allah gayretinizi, heyecanınızı 
artırsın diyor, çalışmalarınızda başarılar 
diliyor, sizleri bir kez daha en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, sevgili AK Partililer… 
Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum. Türkiye’nin AK Parti iktidarıyla 
geçirdiği yıllarda elde ettiği kazanımların 
her geçen gün daha da belirgin şekilde 
ortaya çıktığı, milletimizin özgüveninin, 
gelecek heyecanının arttığı bir dönemde 
sizlerle bir kere daha beraber olmanın 
mutluluğu içindeyim. 

AK Partililer olarak çeşitli vesilelerle sık 
sık bir araya geliyor, topluca muhasebemi-
zi, özeleştirimizi yapıyor, fikir alışverişin-
de bulunuyor, heyecanımızı tazeliyoruz. 
Sadece bu toplantılar bile AK Parti’nin 
katılıma ne kadar büyük önem verdiğini, 
Türkiye’yi şehir şehir, bölge bölge nasıl bir 
bütünlük içinde ele aldığını, AK Parti siya-
setinin nasıl bir dayanışma ve paylaşımla 

AK Parti Il Başkanları Toplantısı

Ankara | 11 Nisan 2007 
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teşekkül ettiğini açıkça ortaya koymaya 
yeter… Bu beraberliği ilk günkü tazeliğiyle 
sürdürüyoruz; çünkü buradan bir sinerji 
doğuyor, yeni fikirler, yeni açılımlar doğu-
yor. Hiçbir arkadaşımız yakasında AK Par-
ti rozetini, teşkilat sayısını tamamlamak 
için ya da böyle toplantılar daha kalabalık 
görünsün diye taşımıyor. Aksine her bir 
arkadaşım yüreğinde taşıdığı Türkiye 
sevdasına yakışan bir dinamizm içinde 
bilgisiyle, fikirleriyle, projeleriyle ve bizzat 
yaptıklarıyla ülkemizin büyük medeniyet 
yolculuğunun hem bir neferi, hem de bir 
öncüsü olarak çalışıyor, çabalıyor. 

İlk günden beri söylüyoruz; AK Parti, bu 
ülkenin refahı için, kalkınması için, insanı-
mızın mutluluğu için gecesini gündüzüne 
katmaya azmeden hizmet sevdalılarının 
buluştuğu yerdir. Bizim için bu ülkenin 
geleceğini aydınlatacak her fikir, bu ülke-
ye hizmet için harcanmış her emek son 
derece değerlidir, bunları zayi edemeyiz, 
bunlara Türkiye’nin çok ihtiyacı var. Siya-
set tarihi için çok uzun sayılamayacak bir 
geçmişe sahip olan AK Parti’nin, bu kadar 
kısa zaman içinde ulaştığı bu siyasi sevi-
yeden, AK Partililerin siyasete katılmak, 
milletimize hizmet etmek için gösterdik-
leri yoğun çabalarından gurur duyuyo-
rum, mutluluk duyuyorum. AK Parti bu 
özelliğiyle Türk siyasetine örnek oluyor, 
demokrasimizin olgunlaşmasına önemli 
katkılarda bulunuyor. 

Siyaseti kayıkçı kavgalarına çevirenlerin, 
söylemini tek sesliliğe kurban edenlerin, 
gündelik menfaatler uğruna demokratik 
yerini, duruşunu, seviyesini kaybeden-

lerin şu tablodan alacakları çok dersler 
vardır. Ama onlar millete ders verme ihti-
rasından, cüretinden, abesliğinden arınıp, 
almaları gereken bu dersleri alabilirler mi, 
işte orası şüpheli… Demokratik siyaset mil-
lete politika dayatmak değil, politikalarını 
milli iradeye dayandırmaktır. Demokratik 
siyaset milletin değerleriyle, milletin ter-
cihleriyle sürtüşmek değil, milletin değer 
ve beklentilerine uygun siyaset yapmaktır. 

Değerli arkadaşlarım… 

Bizim çok önemli bir sorumluluğumuz 
var. Bu ülkede siyasetin demokratik bir 
zemininin olduğunu, siyaset yapanların 
da her şeyden önce demokrasiye sadakat-
le bağlı olmaları gerektiğini unutanlara 
duruşumuzla, söylemimizle, dirayetimizle 
biz bu gerçeği hatırlatacağız. Türkiye’nin 
çalkantılarla, krizlerle, bunalımlarla geçen 
demokrasi geçmişi içinde, başı sıkışın-
ca, hesabı şaşınca, siyasi azığı tükenince 
demokrasiye sırtını dönmekten, bugün 
milletimizin utançla andığı fotoğraflara 
girmekten kaçınmayan bir siyasi zihniyet 
daima olmuştur. Görüyorsunuz bugün de 
siyasi tıkanıklığını aşmak için, milletin 
vermediği gücü ve yetkiyi başka yerler-
den almak için nerede bulunduklarını, 
neyi temsil ettiklerini unutanlar çıkıyor. 
Türkiye’nin aşması gereken asıl zorluk işte 
budur. 

Türkiye’nin son dört buçuk yılda nereden 
nereye geldiği hepinizin malumu, milleti-
mizle birlikte çok büyük bir değişimi ha-
yata geçirerek karanlıklardan aydınlıklara 
çıktık. Ama bu ülkenin geçirdiği değişim-
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den etkilenmeyen, bu milletin yaşadığını 
yaşamayan, kendini hala bu milletin ira-
desinin üstünde gören bazı köhne zihni-
yetler maalesef yerlerinde saymaya devam 
ediyor. Onlara göre binlerce yıldır varlığını 
sürdüren, tarihe nice medeniyet sayfaları 
bırakmış bu yüce millet, korumak için 
bugün hala canını verdiği, kanını verdiği 
bu güzel ülke için doğru kararı verecek ye-
terliğe sahip değildir. Bu milletin zekasını, 
bu milletin iradesini, bu milletin liyakatini 
tartışmaya cüret edenler kendilerinden 
utanmalıdır. Hiç kimse doğrunun sadece 
kendi inhisarında olduğu zannına kapıl-
masın, hiç kimse kendi mesnetsiz vehim-
lerini bu millete dayatmasın ve hiç kimse 
kendi siyasi menfaatleri için asla bu ülke-
nin huzurunu kaçırmaya cüret etmesin. 

Sözünü demokrasi sınırları içinde söyle-
yemeyen, itirazını meşru çerçevede dile 
getiremeyen, siyaseti pazara çıkan, vehim 
tezgahlarında rehin bırakan zihniyetler, 
günü geldiğinde milletten hak ettiği cevabı 
alacaktır. Siyasetçi her şeyden önce va-
tandaşına söylediği her sözde samimi ola-
cak, millete yalan söylemeyecek, ikircikli 
davranmayacak, iki yüzlü hiç olmayacak. 
Demokrasiye samimiyetle inanıyorsanız, 
şartlar ne olursa olsun inandığınız de-
ğerlerin arkasında dimdik duracaksınız, 
mırın kırın etmeyeceksiniz, mızıkçılık 
yapmayacaksınız, delikanlı olacaksınız. 
Demokrasiye saygılıysanız, milli iradeye 
de millet meclisinin kararlarına da saygılı 
olacaksınız. Böyle yaparsanız sonunda 
kazanırsınız, ülkenize de kazandırırsınız. 
Aksi halde millet iradesinin çelik duvarına 
toslar, samimiyetsizlikten sınıfta kalırsı-

nız. Bu ülkenin siyasi tarihini bilen herkes 
şahittir; bu millet oyu kendisinden isteyip 
sırtını başka yerlere dayamaya kalkanları 
asla affetmez, affetmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım… 

Kestirmeden söyleyeyim; AK Partili olmak 
dalgalı siyasete, konjonktürel ve kendi işi-
nize gelen kararların çıktığı bir demokrasi-
ye inanmak demek değildir. Bütün zaferle-
rin demokrasiyle kazanıldığına, gerekirse 
demokrasiyle kaybetmenin de bir zafer 
olduğuna inanmaktır. Her şeyin özünde 
karar merciinin millet olduğu gerçeğini 
sindirmiş olmak demektir. Bizim siyaset-
teki varlığımızın yegane sebebi, bu millete 
hizmettir, bu ülkeye hizmettir. Biz siyase-
timizin başarısını ülkemizin medeniyet 
yolunda aldığı mesafelerin uzunluğuyla 
değerlendiririz, büyüklüğüyle değerlendi-
ririz. Bir yerden ders alacaksak, milletin 
sesine kulak verir, dersimizi de onlardan 
alırız. Biz kimsenin kulağına milletin bil-
mediği bir şey fısıldamayız, kimsenin de 
bizim kulağımıza milletin sözünden gay-
rısını fısıldamasına izin vermeyiz. Çünkü 
biz yıllar yılı fısıltılara kulak vermekten 
milletin sesini işitmez hale gelenleri de, 
onların akıbetlerini de çok gördük, çok 
yaşadık. Allah bize o günleri göstermesin, 
yolumuzu şaşırtmasın, milletimizle mu-
habbetimizi bozmasın. Çünkü toplumsal 
ruhun uzağına düşen aklın ve izanın da 
uzağına düşüyor, topluma tepeden bakan 
bir süre sonra topluma hükmetme gay-
retine giriyor. Toplumunun değerlerine 
yabancılaşan, bir zaman sonra hayata da 
yabancılaşıyor, sağırlaşıyor. 
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Bugün maalesef siyasetin kırk yıl öncesin-
den söylem devşirmesinin ardında da bu 
zafiyet vardır. Türk toplumu bugün kırk 
yıl öncesinden çok daha başka, çok daha 
ileri bir noktadadır, ama nereden bilecek-
ler, bazıları orada takılıp kalmış, bir adım 
ilerlememiş. Tabiatıyla o günün demode 
lisanıyla her gün gündemi işgal etmenin 
gayreti içindeler. Ne zaman uyanacaklar, 
ne zaman bu milletin hızına yetişecekler, o 
da belli değil… 

Değerli arkadaşlarım… 

3 Kasım 2002’den bu yana sadece bu mil-
lete gönülden hizmet etmekle, bu ülkenin 
dağ gibi biriken problemlerine çareler 
bulmakla kalmıyor, Türk siyasetine mil-
letimizin uzun yıllardır beklediği ruhu, 
seviyeyi, kaliteyi kazandırmanın da zorlu 
mücadelesini veriyoruz. Türkiye’nin se-
çim sürecine girdiği, milletimizin kritik 
kararların arifesinde olduğu maalesef bu 
günlerde AK Parti’nin bu duruşunun ne 
kadar değerli olduğunu bir kere daha gö-
rüyor müşahede ediyoruz. İnanıyorum ki 
dört buçuk yıl boyunca geceli gündüzlü 
çalışarak Türkiye’yi dünyanın en çok ge-
lişen, en çok kalkınan birkaç ülkesinden 
biri haline getiren AK Parti siyasetiyle, eski 
kavga siyasetlerini ısıtıp ısıtıp gündeme 
koyanların farkını milletimiz de net olarak 
görmüştür, görmektedir. 

AK Parti’nin insan öncelikli, vakur, cesur, 
kararlı ve dinamik siyaseti, milleti teker-
lemelerle idare etmeye çalışanları ayan 
beyan açığa çıkartıyor. Bu yüzden kürsüler 
dolusu hakaretler yağdırmaları, her güne 

öfkeyle uyanmaları bizim açımızdan gayet 
anlaşılırdır, onları anlayışla karşılıyoruz. 
Ama bunu yaparken siyasetinin çıtasını ye-
niden ayaklar altına düşürmelerine de izin 
verecek değiliz. AK Parti değişimin, kal-
kınmanın, gelişmenin olduğu gibi siyasi 
seviyenin, demokratik duruşun, toplumsal 
katılımın ve özgürlüklerin de teminatıdır, 
gelecekte de böyle olacaktır. Benim her AK 
Partiliden beklentim, Türkiye’nin mesele-
lerine olduğu kadar, siyaset etiğine ve de-
mokrasi kültürüne de sahip çıkmalarıdır. 
Çünkü siyasetin ruhuna ihanet edilerek, 
demokrasiye ihanet edilerek Türkiye’nin 
meseleleri çözülemez, Türkiye’nin yakın 
tarihi bunun ne kadar böyle olduğunun en 
canlı delilidir. 

Değerli arkadaşlarım… 

Sizlerin AK Partili siyasetçiler olarak bu 
sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi 
gelecekte de hakkıyla taşıyacağınızdan 
eminim. Siyasetin zaaflarından arınması 
son derece önemli… Bir tek doğru örnek 
bile, bütün yanlış örnekleri görünür hale 
getirmeye yeter. Ama ben inanıyorum 
ki AK Parti siyaseti, özünde taşıdığı ve 
iktidar imtihanından da Allah’a şükür 
alnının akıyla çıkan değerler sistemiyle 
Türkiye’nin geleceğine ilham verecek, 
örnek olacaktır. Kışkırtmalara kapılarak 
rotamızı asla değiştirmeyeceğiz, milleti-
mizin gelecek hedeflerine, çocuklarımızın 
beklentilerine, Türkiye’nin büyük değişim 
atılımına sahip çıkmaya devam edeceğiz. 
Ekonomimizin iyi gidişatını, toplumu-
muzun huzur ve istikrarını hassasiyetle 
koruyacağız. Bu ülkenin kısa zamanda 
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çok şey başardığını bilecek, ama daha çok 
şey yapması gerektiğini de unutmadan 
çalışacağız. Bugün ufukta beliren aydın-
lık yarınlara ulaşıncaya kadar hızımızı 
kesmeyeceğiz, tempomuzu düşürmeye-
ceğiz. Bunu yaparken milletimizin hayır 
duasından başka bir beklentimiz de olma-
yacak. Bu birlik ve beraberlik, bu dikkat 
ve hassasiyet, bu vakar ve ciddiyet içinde 
yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. 
İnanıyorum ki milletimizin AK Parti’ye 
olan inancı ve muhabbeti her geçen gün 
artacak, Türkiye yol aldıkça bağlarımız 
daha da güçlenecektir. Bu duygularla söz-
lerime son veriyor, her birinize katılımınız 
için teşekkür ediyor, sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum.
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Değerli milletvekilleri… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Sözlerime 
başlarken 70 milyon insanımızın yüreğini 
dağlayan Aksaray’daki trafik kazasında 
hayatlarını kaybeden 33 vatandaşımıza, mi-
nik yavrularımıza, öğretmen ve velilerine 
Allah’tan rahmet diliyorum. Büyük acıları-
nı yüreklerimizde hissettiğimiz ailelerine, 
anne ve babalarına, yakınlarına, öğrenci-

lerini yitiren öğretmenlerine, eğitim cami-
amıza başsağlığı, sabır ve metanet diliyo-
rum. Ülkemizin güzelliklerini görmek için 
İzmir’den uzun yola çıkan çocuklarımız 
hayatlarının baharında elim bir kazaya kur-
ban gitmişlerdir. Büyük bir kaza, büyük bir 
acı, büyük bir kayıp olmuştur. Millet olarak 
yüreklerimiz yanmıştır. Acımız büyüktür. 
Allah bu ülkenin çocuklarına böyle acılar 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 17 Nisan 2007 
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yaşatmasın diyor, yeniden milletimize, 
ülkemize, İzmirli kardeşlerime başsağlığı 
diliyorum. 

Keza, malumunuz olduğu üzere bugün, eski 
Başbakan ve Cumhurbaşkanlarımızdan mer-
hum Turgut Özal’ın vefatının yıldönümü. 
Türkiye’nin büyük dönüşümüne bir öncü ola-
rak önemli katkılarda bulunan, ülkemizi dün-
yaya açan Turgut Özal’a bu vesileyle Allah’tan 
rahmet diliyor, hatırasını saygıyla, hürmetle 
yâd ediyoruz. Bu arada yoğun bakıma kal-
dırılan Bursa milletvekili Sayın Ali Dinçer’e 
Allah’tan acil şifalar diliyor, grubumuz adına 
Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçmiş olsun di-
leklerimizi sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar…

Bugün 17 Nisan 2007. Türkiye Cumhuriyeti 
siyasi tarihinin en manidar toplantıların-
dan birini daha gerçekleştirmek üzere Yüce 
Meclisin çatısı altında bir aradayız. Türki-
ye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin 
tecelligâhı olarak Cumhuriyetimizi kuran 
ve yaşatan asil iradenin kalbidir. Buradaki 
her söz, her fiil ve her karar Türkiye’nin ru-
huna, Türkiye’nin çıkarlarına, Türk milleti-
nin iradesine, taleplerine, özlemlerine uy-
gun olmak durumundadır. Bugüne kadarki 
grup toplantılarımızın hepsinde bütün vur-
gularımızın özeti Türkiye oldu. Hangi ülke 
meselesini ele alırsak alalım bu kürsülerde 
her zaman “her şey Türkiye için” şiarımıza 
uygun mesajlar verdik. 

Bütünlüğümüzü, Türkiye’nin bütünlüğü-
nü her şeyden çok önemsedik. İstişarele-
rimizi, icraatlarımızı, yaptığımız hukuki 

reformları milletimizin âlî menfaatlerini 
esas alarak gerçekleştirdik. Milletimizi, ül-
kemizi, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, 
hukuk devletimizi birlikte güçlendirdik. 
Bu birliktelik sayesinde Türkiye’nin haysi-
yetine sadakatle sahip çıktık ve ülkemizin, 
halkımızın itibarını şerefle yücelttik. Var-
lığımızı her zaman milletimize hizmetle 
anlamlandırdık ve milletimizle birlikte 
büyüdük. İkbal arzusuyla değil, ihtiraslar-
la değil aklı selim ile, aşkla, heyecanla, sa-
bırla, metanetle, vakarla Türkiye’nin irade-
sini temsil ettik. Yola çıkarken milletimize 
söz verdiğimiz gibi bu büyük ülkenin hem 
aklı hem vicdanı olmaya çalıştık. 

Şimdi, 70 milyon insanımızın selameti 
için, Cumhuriyetimizin, Demokrasimizin 
bekası için vereceğimiz kararı da aynı 
inançla vereceğiz. Milli irade adına Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurbaşkanını se-
çeceğiz. Krizlerin değil, istikrarla büyüme-
nin, kalkınmanın, refahın, huzurun, adale-
tin sürdürülebilir olmasını sağlamak üzere 
11. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. 

Türkiye’nin yakaladığı bu atmosfer vehim-
lerle, niyet okumalarla gölgelenemeyecek 
kadar istikrar ve güven zeminine oturmuş-
tur. Ülkemiz bugüne kadarki kazanımla-
rıyla, içeride ve dışarıda harekete geçir-
diği büyük imkanlarla, ekonomik istikrar 
içindeki büyümesiyle Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
koyduğu “muasır medeniyet” hedefine 
en yakın noktada bulunuyor. Cumhuriye-
timizin, demokratik, laik, sosyal hukuk 
düzenimizin güvence altında olduğunu 70 
milyon insanımız yürekten hissetmekte-
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dir. İktidarımızla Türkiye gücüne güç kat-
mış, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı 
hedeflerini şimdiden görür hale gelmiştir. 
“Muasır medeniyet” hedefinin içe kapan-
manın tam zıddı olduğunu, tüm Türkiye 
dış politikadan ekonomik açılıma kadar 
her zamankinden daha çok idrak etmiştir. 

Bakınız, 1980’den 2002 yılına kadar 
Başbakan ve Cumhurbaşkanı düzeyinde 
yabancı ülkelere 22 yılda 335 resmi zi-
yaret yapıldı. 2003-2006 yılları arasında 
sadece 4 yılda 153 ziyaret yapılmıştır. Bu 
ziyaretler Türkiye’nin ufkunu açmıştır. 
Aynı örneği veriyorum. Yine lütfen dikkat 
buyurunuz. 1980 ile 2002 yılları arasında, 
yani 22 yılda bizim ülkemize Başbakan ve 
Cumhurbaşkanları düzeyinde 303 ziyaret 
yapılmıştır. Buna karşılık 2003-2006 yıl-
ları arasında devlet ve hükümet başkanı 
olarak ülkemize yapılan ziyaret sayısı 
130’dur. İşte budur muasır medeniyet 
hızını yakalamak, işte budur Türkiye’nin 
iddiasına sahip çıkmak. 

Bakınız, Gayri Safi Milli Hasılamız dört 
yılda 181 milyar dolardan 400 milyar do-
lara ulaştı. Yani, yüzde 120 artmıştır. Enf-
lasyonu yüzde 34’ten tek haneli oranlara 
çektik. Bütçe açığını yüzde 14’ten yüzde 
1’in altına düşürdük. Kamu borç yükünü 
yüzde 78’den yüzde 44’e düşürdük. Doğru-
dan Yabancı yatırımları 1 milyar dolardan 
20 milyar doların üzerine çıktı. İhracatı 36 
milyar dolardan 90 milyar dolara çıkardık. 
Türkiye’nin muasır medeniyet seviyesinin 
üstüne çıkması için var gücümüzle çalış-
tık, çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlar…

Kendi “İmtiyaz taleplerini” siyasal sistemi-
mizle, rejimimizle özdeşleştirenler elbette 
farklı düşünme, bizim gibi düşünmeme 
ve düşüncelerini, hatta tepkilerini hukuki 
meşruiyet çerçevesi içinde dile getirme 
hakkına sahiplerdir. Bizler zaten, tek sesli 
bir Türkiye’den yana olmadık, olmayacağız. 
Çoğulcu demokrasi anlayışımız, hukuk 
devletine olan inancımız tek sesliliğe asla 
izin vermez. Bizim, kulağımız kendi sesi-
mizle dolu değildir. Başkalarının doğrula-
rına, itirazlarına, taleplerine kulaklarımızı 
kapatacağımızı bizden kimse beklemesin. 
Bize göre demokrasi, tam da “evet” diyenler 
ile “hayır” diyenlerin birlikte yürüttüğü 
bir siyasal sistemdir. İktidarımızın büyük 
reformlarla güçlendirdiği demokratik sis-
temimiz ülkemizi bu olgunluğa getirmiştir. 

Son dört buçuk yılda Türkiye’nin kazanım-
larından en önemlisi siyasal istikrardır ve 
bu asla göz ardı etmeyeceğimiz bir kaza-
nımdır. Biz, tek sesli bir Türkiye’den yana 
olmadığımız için demokratik reformlar 
yaptık ve özgürlüklerin alanını genişlettik. 
Savunduğumuz siyasi tezlere muhalefet 
eden başka tezlerin olmasını kendi siya-
setimiz için de, ülkemiz için de bir kazanç 
olarak görüyoruz. Bize göre demokrasimi-
zin gelişme düzeyi sadece iktidar partisine 
bakarak değil siyasi haritamızın bütün 
unsurlarına bakarak anlaşılmalıdır. Bura-
daki farklı siyasi eğilimler ülkemiz adına 
sağlıksızlık değil, aksine sağlık işaretidir. 
Türkiye’nin bu zenginliğini dışarıya “İki 
Türkiye” olarak yansıtmak, farklılıklarımı-
zın altını ayrışma olarak çizmek, tek tip dü-
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şünmemeyi bir tehdit olarak sunmak bu ül-
keyi tanımamak, Türkiye’yi anlamamaktır. 
Hayır, iki Türkiye yok, tek bir Türkiye var. 
Demokratik çeşitliliğimize, farklı fikirlere 
duyduğumuz saygıya dışarıdan bakarak İki 
Türkiye resmi çizmek kimsenin, ama kim-
senin haddine değil. 

Cumhurbaşkanlığı tartışmalarıyla birlikte 
yapılan mitingi de Türkiye’ye yaraşır de-
mokratik bir olgunluk içinde karşılıyoruz. 
Burada demokratik nezaketi çiğneyen mak-
satlı yanlışları da, gösterilen hassasiyet-
lerden ayrı ele alıyoruz. Biz, hiçbir zaman 
apolitik, tek sesli bir toplum özlemi içinde 
olmadık, olmayacağız. Bir tek fotoğraf kare-
siyle Türkiye’ye dair hariçten okunan gazel-
ler Türkiye’de hiçbir yankı bulmayacaktır. 
Biz buradayız. 70 milyon vatandaşımızla ül-
kemizin, vatanımızın, bayrağımızın, istikla-
limizin, Cumhuriyetimizin, demokrasimi-
zin, hukuk devletimizin sahibiyiz. Burada, 
bu ülkede, bu hukuk devletinde kimse kim-
seye misafir muamelesi yapamaz. Hepimiz, 
bu ülkenin bütün vatandaşları olarak ülke-
mizde ev sahibiyiz ve hepimiz bir bütünüz. 

Türkiye bugüne kadar ne çektiyse kutup-
laşmadan, kamplaşmadan, ayrışmadan, 
çatışmadan çekmiştir. Bugün kim geçmişin 
bağnaz, kısır, dar polemiklerini sürdürmek 
istiyorsa, kim kutuplaşma ve kamplaşma-
dan medet umuyorsa, Türkiye’ye zarar 
veriyor, Türkiye’nin huzuruna, birlik ve 
beraberliğine gölge düşürüyor demektir. 
Eğer bir yerde tahammülsüzlük varsa orada 
demokrasi olmaz. Bir yerde hoşgörüsüzlük 
varsa orada huzur olmaz. Bir yerde kısır 
çekişmeler varsa, orada gelişme, kalkınma, 

ilerleme olmaz. İşte bu yüzden AK Parti 
uzlaşmanın, sevginin, birliğin, hoşgörünün 
siyasi adresidir. İşte bu yüzden AK Parti kal-
kınmanın, gelişmenin baş aktörüdür. Ba-
şından beri partimizin ilkesi tahammülle, 
uzlaşıyla, hoşgörüyle, sevgi ve kardeşlikle 
yoğrulan demokratik bir duruş sergilemek 
olmuştur. Bu yüzden başından beri temel 
felsefemiz; Kutuplaştırmayın, buluşturun. 
Kamplaştırmayın, kaynaştırın. Ayrıştırma-
yın, birleştirin. Çatıştırmayın, uzlaştırın 
esasları üzerine kurulmuştur. 

AK Parti büyük bir sosyal restorasyon 
hareketidir. Devlet kurumları arasındaki 
ilişkilerin onarılması, devletle milletin kay-
naştırılması, toplumsal gruplar arasındaki 
yakınlaşmanın sağlanması, milletin tüm 
farklılıklarıyla bir bütün olarak kardeşlik 
ruhunu kazanabilmesi için AK Parti tarihi 
bir misyon ortaya koymuştur. Eğer bugün 
bir gelişme varsa bunun sebebi devletin ku-
rumları arasındaki uyumdur. Eğer bugün 
bir kalkınma varsa bunun sebebi devlet mil-
let kaynaşmasının büyük bir sinerji doğur-
masıdır. Eğer bugün demokratik bir olgun-
luk varsa bunun sebebi toplumsal kesimler 
arasındaki duvarların yıkılması, kardeşlik 
ruhunun geliştirilmiş olmasıdır. AK Parti 
Türk siyasetinin normalleşmesi, Türk de-
mokrasisinin gelişmesi, anayasal sistemin 
kökleşmesi için duyarlı, kuşatıcı, kapsayıcı 
bir siyaset izlemiştir. Bu normalleşmeden, 
bu gelişmeden, bu duyarlılıktan rahatsız 
olanlar olabilir. Biz sorumluluk bilinciyle 
duyarlılığımızı sürdürmeye, demokratik 
rejimin gelişmesi için pozitif katkı yapmaya 
devam edeceğiz. Çünkü AK parti siyaseti 
hizmet siyasetidir. 
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AK Parti siyaseti halkın mutluluğu, huzuru 
ve refahı için netice alma, müspet hareket 
etme siyasetidir. Bugün ortaya çıkan geliş-
menin, güven ve istikrarın sebebi izledi-
ğimiz yapıcı siyasetin meyve vermesidir. 
Bugün Türkiye’ye yılda 20 milyar dolar 
küresel sermaye, 20 milyon turist geliyorsa, 
bunun sebebi Türkiye’de rejimin sağlıklı 
bir yapıya kavuşması, risk ve tehdit unsur-
larının en aza indirilmesidir. Demokratik 
rejimin oturmadığı yere küresel yatırımcı 
gelmez, hukuk sisteminin sağlam bir yapıya 
kavuşmadığı yere küresel sermaye gelmez, 
huzur ve güvenin olmadığı yere milyonlar-
ca turist gelmez. Bugün yakalanan başarı-
ların sebebi halkımızın, işadamlarımızın, 
yatırımcılarımızın özgüvenini kazanması, 
teşebbüs cesaretini yeniden elde etmesidir. 
Kendine, toplumuna, devletine, sistemine 
güvensizlik duyanlar halkın heyecanına or-
tak olamazlar, başarıyı yakalayamazlar. Biz 
yeter ki kendimize, ülkemize, birbirimize 
güvenelim, aşamayacağımız engel yoktur. 

Değerli arkadaşlar…

Biz, bu millete hiçbir zaman yüksek te-
pelerden bakmadık, bakmayacağız. Biz, 
Cumhuruz ve cumhurun iradesine tabiiyiz. 
Her zaman halkımızla birlikte olacağız. Ka-
pılarımız, gönlümüz her zaman halkımıza 
açık olacak. Hiçbir zaman “ben devletim, 
güç bende” diyen bozuk bir psikoloji içinde 
olmadık, Allah’ın izniyle olmayacağız. Han-
gi makam ve mevkiye milletimiz bizi layık 
görürse tek derdimiz olacak: 70 milyon 
vatandaşımızın hukuku. Bütün meselemiz 
budur. Meşruiyet çerçevesi içindeki bütün 
tartışmaları Türkiye’ye yaraşır bir demok-

ratik olgunlukla karşılıyoruz. Türkiye’nin 
bütün hassasiyetlerini anlıyoruz, biliyoruz. 
Millet nezdinde meşruiyeti olan, hukuki 
sınırlar içinde kalan her tutumun demok-
rasimizin kazanç hanesine kaydedilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Yeter ki, birbi-
rimizin hukukunu korumaya azami özen 
gösterelim. Yeter ki, devletimizin üniter 
yapısına, istiklalimize, istikbalimize zarar 
verecek söz ve fiillerden özenle sakınalım. 
Yeter ki, milletimizin hukukunu koruma-
yı, milletimizin elinden tutmayı ve onunla 
aynı istikamete yürümeyi tek gaye olarak 
bilelim. 

Değerli arkadaşlar…

Bir kez daha altını çizerek ifade ediyo-
rum. Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerin-
den yapılan siyasi mülahazaların hepsini 
Türkiye’nin demokratik kültürüne bir 
katkı olarak görmekten yanayız. Bize göre, 
meşruiyet çizgisini aşmadan, birbirinin hu-
kukunu çiğnemeden yapılan her değerlen-
dirme Türkiye için, siyasal düzenimiz için, 
demokrasi için bir kazanımdır. Siyasete 
gelince, siyaset zaten özü itibarıyla, yarış-
macı ve rekabetçidir. Demokratik siyaset 
bu yarışmanın hukukî-meşrû bir zeminde 
yürümesidir. Demokratik siyasi rejimlerde 
hukukîlik ve meşrûluk, anayasal-yasal ku-
rallarla belirlenmiştir. Demokrasinin sağ-
lam temellere sahip olduğu toplumlarda, 
gelenekler de demokratik siyasetin işleyi-
şinde önemli bir fonksiyon icra eder. 

Türkiye, belli tarihî ve yapısal problemleri-
ni bütünüyle çözmüş olmasa bile, azımsa-
namayacak, inkâr edilemeyecek bir demok-
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rasi tecrübesine, geleneğine sahiptir. 23 
Nisan 1920, modern demokrasinin temel 
ilkesinin hayata geçirildiği tarihtir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, destansı Milli Müca-
delenin içinde kurulan, Milli Mücadelenin 
karargâhı olan meclistir ve Türk demokrasi 
tarihi bakımından çok özel bir yere sahiptir. 
Modern demokrasinin bu temel ilkesi, si-
yasal iktidarın toplumdan kaynaklanması, 
dolayısıyla meşrûiyetin yegâne kaynağının 
millet olmasıdır. 29 Ekim 1923 Cumhuriye-
timizin kurulduğu tarihtir. Türk demokra-
sisi, 1950’de yarışmacı, rekabetçi bir nitelik 
kazandıktan sonra, dönemsel kesintilere 
uğramış olsa da varlığını muhafaza ederek 
bugüne gelmiş ve belli bir olgunluk kazan-
mıştır. Cumhuriyetimizin temel kazanım-
ları 84 yıl içinde kökleşmiş, topluma mal 
olmuş, olgunluk kazanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımlarına, 
birikimine, ulaştığı olgunluk seviyesine 
herkes inanmalı ve güç vermelidir. Ancak 
1950’li yıllardan beri demokrasimiz üze-
rinde menfî tesirler yapan bir siyaset tarzı 
olduğu da malumdur. Bu siyaset tarzı, mil-
lete hor bakmakta, siyasal rekabeti mille-
tin ve devletin ayrı istikametlere baktığını 
var sayarak yürütmektedir. Bütün sami-
miyetimle ifade ediyorum ki, bu yaklaşım 
Türkiye’nin hayrına değildir. Cumhuriye-
timizin 84 yaşına ulaştığı, toplumumuzun 
yediden yetmişe demokrasiye sahip çıktığı 
bir dönemde, siyasal rekabetin hâlâ ve-
himler üzerinden yürütülmek istenmesi 
anlaşılmazdır. 

Açıkça söylemem gerekir ki, demokratik 
rejime en büyük tehdit, siyasî rekabette 

pozisyon elde edebilmek için sürekli olarak 
rejimi ve onun yerleşik ilkelerini tartışma 
gündeminde tutanlardan gelmektedir. Bu 
rejim gücünü toplumdan, milletten almak-
tadır. Rejimi ve onun ilkelerini bir tehlike 
karşısında koruyacak olan da yine milletin 
kendisidir. Dünyanın ve Türkiye’nin dina-
miklerini okumaktan aciz, toplumla ünsi-
yet kuramayan kişi ve grupların kendi po-
zisyonlarını korumak için kendi üretimleri 
olan vehimlerden medet ummaları, onlar 
açısından anlaşılabilir olsa bile Türkiye’nin 
hayrına değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir dev-
lettir, lâik bir devlettir, sosyal bir devlettir, 
bir hukuk devletidir. Bu ilkeler arasında 
öncelik-sonralık ilişkisi olmadığı gibi, her 
bir ilke diğerlerinin tamamlayıcısıdır. 
Türkiye’de hiç kimse, hiçbir grup, bu il-
keler üzerinde ya da arasında bir gerilim 
üreterek fayda elde etmeye kalkışamaz. 
Cumhuriyetimizin temel ilkeleri kimsenin 
tekelinde değildir. Bu ilkeler, Türkiye’nin 
demokrasi tecrübesinin aslî kazanımla-
rıdır ve toplumun iradesiyle ilelebet ya-
şayacaklardır. Yani Türkiye demokratik, 
laik , sosyal bir hukuk devletidir, öğlede 
kalacaktır. Siyasetin yolu yordamı, hukukî-
meşrû çerçevesi bellidir. Milletten yetki 
alan siyasî iktidar, Türkiye’nin anayasal-
hukukî düzenini korumakla mükelleftir ve 
bunun kararlılığına sahiptir. 

Değerli arkadaşlar…

Bu düşüncelerle grup toplantımızın ülke-
miz için hayırlı olmasını diliyor, sizlerin 
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şahsında milletime selam ve saygılarımı 
sunuyorum. 

Sevgili gençler… Sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi Türkiye’nin geleceği açı-
sından son derece kritik, son derece 
önemli bir süreçten geçiyoruz. Huzur ve 
istikrarın devamı, daha mutlu ve müreffeh 
bir gelecek için koyduğumuz hedeflerin 

gerçekleşmesi, ülkemizin kayıp yıllarını 
telafi etmek üzere başlattığımız değişimin 
tamamlanması adına bu süreci milletçe 
çok iyi değerlendirmek zorundayız. Par-
timizin iktidar sorumluluğunu taşıdığı 
son dört buçuk yıl içinde hem ağır kriz 
şartlarının ortadan kaldırılması, hem de 
sosyal ve ekonomik istikrarın yakalanması 

AK Parti Il Gençlik Kolları 
Toplantısı

Ankara | 22 Nisan 2007 
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yolunda çok önemli mesafeler alınmıştır. 
Hakkımızı teslim etmemek için hakikate 
sırtını dönmeyi tercih edenler bile inanın 
bu gelişmenin farkındadırlar. O kadar far-
kındadırlar ki, bizi yıpratmak için sözü ic-
raatın dışına, mücadeleyi minderin dışına, 
hatta maalesef zaman zaman söylemlerini 
de demokratik sınırların dışına taşımak-
tadırlar. Oysa biz diyoruz ki siyasetin en 
temel görevi, bu ülkenin, bu milletin men-
faatlerini her şeyin üstünde tutmak, huzur 
ve istikrarı korumak olmalıdır. 

Üzülerek ifade edeyim ki Türk siyaseti 
yıllar yılı bu imtihandan alnının akıyla çı-
kamamıştır. Bugün de kendi siyasi hesap-
ları için milletimizin huzurunu, ülkemizin 
istikrarını sarsmayı göze alabilen, kendi 
küçük hesaplar için milletimizin menfaat-
lerini hiçe sayabilen zihniyetlere şahit ola-
biliyoruz. Bu zihniyetlerin ortaya koyduğu 
siyaset tarzını gördükçe, hem biz, hem de 
inanıyorum ki milletimiz AK Parti’nin Tür-
kiye için ne anlam ifade ettiğini çok daha 
iyi anlıyor, anlıyoruz. Siyasetin temelde bir 
rekabet işi olduğunun elbette farkındayız, 
ama bu rekabetin hizmet için, üretim için, 
yeni fikirler için, yeni perspektifler için, 
yeni açılımlar için, yeni ufuklar için sürdü-
rülmesi gerekir. 

Bir yarış olacaksa, bu millete kim daha faz-
la hizmet edebilir, kim vatandaşımızın ha-
yat standartlarını daha fazla yükseltebilir, 
kim geleceğe daha çok yatırım yapabilir 
noktasında olur, olmalıdır. Yoksa siz kendi 
küçük siyasi hedeflerinize ulaşsanız bile 
ülke kaybeder, millet kaybeder, bu ülkenin 
çocukları, bu ülkenin gençleri kaybeder, 

nihayetinde siz de kaybedersiniz. Milletin 
kazanmadığı, Türkiye’nin kazanmadığı 
bir yerde siyasetçinin bir şey kazanması 
mümkün değildir, bunun örneklerini de 
hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. O yüzden 
siyasetin bütün aktörleri, kendi menfaatle-
rinin millet menfaatleriyle aynı yerde, aynı 
istikamette olduğunu artık öğrenmelidir. 
Millete rağmen siyaset olmaz, milletin 
değerleriyle kavga ederek siyaset olmaz, 
bu ülkenin insanlarından bir kısmının 
üstünü çizmeye cüret ederek bu milletin 
önüne çıkılmaz. Çıkılırsa bu millet bunun 
hesabını sorar, sormuştur ve şüphe etme-
yin ki yine soracaktır. 

Değerli gençler… 

Türkiye’ye çok kıymetli zamanlarını, yıl-
larını, on yıllarını kaybettirmiş lüzumsuz 
tartışmaları, boş vehimleri, kısır çekişme-
leri artık bir kenara bırakmamız lazım… 
Kırk yıldır siyaseti bu kaygan zemin üs-
tünde yapmaya alışmış, sırtını çatışma kül-
türüne dayamış, geçen zaman boyunca bu 
millete umut verecek, heyecan verecek bir 
tek cümle üretememiş olanların bu alış-
kanlıklarını bırakması zordur. Çünkü kav-
galar, çatışmalar, polemikler, bu ülkenin 
geleceği adına bir düşüncesi, bir projesi, 
bir hayali olmayanlar için en güvenli sığı-
nak, en elverişli zemin oluyor, dolayısıyla 
da kifayetsizler için bir bağımlılık haline 
geliyor. Bunların değişmesi zor, bunların 
gelişmesi zor, bunlar kırk yılı tek nakaratla 
geçirdiler, şimdi bunun üstüne yeni bir şey 
koymaları zor… Ancak inanıyorum ki, bu 
durumu bundan böyle kendi tabanlarına 
anlatmaları da kolay olmayacaktır. 
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Bakınız biz ne yaptık, Türkiye’de seçilme 
yaşını 25’e indirdik. Bundan muradımız 
neydi? Çok öz olarak söylersek sadece si-
yasetçinin yaşını değil, siyasetin de yaşını 
gençleştirmekti. Yani siyasetin köhnemiş 
alışkanlıklarını değiştirmek, yeni fikirlerle 
siyasi yelpazenin tamamında bir taze-
lenme, bir silkinme, bir canlanma iklimi 
oluşturabilmekti. AK Parti olarak bizim bu 
ülkenin gençlerinden zerre kadar endişe-
miz, korkumuz yok. Aksine gençlerimizin 
siyasete taşıyacakları yeni fikirlerden, yeni 
açılımlardan çok faydalar elde edeceğimi-
ze inanıyor, gençlerimize de çok güveniyo-
ruz. Şu salonun havasına baktıkça, sizlerin 
gözlerinizdeki ışıltıyı gördükçe, sizlerle ko-
nuşup heyecanınıza şahit oldukça, ne ka-
dar doğru bir karar verdiğimizi çok daha 
iyi anlıyor, mutlu oluyorum. 

Peki bu ülkede gençlerin siyasetin bu ka-
dar doğrudan bir parçası haline gelmesin-
den rahatsız olanlar yok mu? Var, maalesef 
var, hayatları boyunca pencerelerinden 
dışarıya hep endişeyle, hep korkuyla, hep 
rahatsızlık duygusuyla bakanlar, milletin 
zenginliklerini, milletin değerlerini daima 
bir vehim kaynağı olarak görenler, elbette 
siyasete katılımın artmasından da rahatsız 
olurlar. Çünkü bu tazelenme zaman için-
de siyasetin bütün köhneliklerini, bütün 
zihinsel tembelliklerini, bütün kolaycılık-
larını, bütün anlamsız konu başlıklarını 
ortadan kaldıracaktır. Son kullanma tarihi 
geçen siyasi tekerlemelerle siyaset yap-
maya devam edebileceklerini düşünenler 
varsa, evet, onlar için artık hiçbir şey eskisi 
kadar kolay olmayacaktır. 

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum; ar-
tık Türk siyasetinde de kalıcı bir değişimin 
önü açılmıştır, gün geçtikçe siyasetin eski 
kötü alışkanlıklarını sürdüremeyeceğini 
ve yenilenmenin kaçınılmaz hale gelece-
ğini de Allah’ın izniyle hep birlikte görece-
ğiz. AK Parti olarak biz baştan beri milletin 
rotasındayız, milletin hissiyatını kendi his-
siyatımız, milletin beklentilerini de kendi 
hedeflerimiz olarak görüyoruz. Onun için 
Türk siyasetindeki bu yeni dalgayı, bu taze 
soluğu, yani siz gençlerin siyasete getirece-
ği yeni fikirleri merakla, umutla, heyecan-
la bekliyoruz. 

Değerli gençler… 

Son dört buçuk yıl içinde Türkiye adeta ka-
buk değiştirerek bambaşka bir ülke haline 
geldi. Hayatın her alanında milletimizle el 
ele vererek üstümüzdeki ölü toprağını at-
tık ve ayağa kalkarak hedeflerimize doğru 
yürümeye başladık. Bugün şükürler olsun 
karanlıklarla dolu kriz günlerinin çok uza-
ğındayız ve gelinen bu nokta, milletimizin, 
asla küçümsenmemesi gereken bir başarı-
sıdır. Ancak şunu da bilin ki, bugün yepye-
ni bir geleceğin sadece ilk adımını atmış 
durumdayız. Bizler gücümüz nispetinde 
bu millet emanetini dirayetle taşımaya, 
Türkiye’yi en ileri ülkeler seviyesine çıkar-
maya kararlıyız. 

Sizlere, bize bırakılan Türkiye’den çok 
daha güzel, çok daha aydınlık, çok daha 
gelişmiş, çok daha kalkınmış bir Türkiye 
bırakmak en büyük hedefimizdir. Bizden 
bayrağı devraldığınız günden itibaren 
sizlerin de ulaşmanız gereken çok hedef, 
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almanız gereken çok mesafe olacaktır. 
Bizim gücümüzün yetmediğini sizler 
başaracaksınız, bizim başardıklarımıza 
sizler kalıcılık kazandıracaksınız, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni 100. kuruluş yıldönümüne 
sizler hazırlayacaksınız. Hedefimiz bugün 
de, yarın da, daha adaletli, daha müref-
feh, daha demokratik, daha özgürlükçü 
bir Türkiye olacaktır. Sizlerden daima 
ileriye bakmanızı ve asla küçük dereler-
de boğulmayacak bir bilince ulaşmanızı 
bekliyorum. Siyaseti heyecanla yapmanızı 
gönülden arzuluyorum, ama siyasetin 
heyecanına kapılarak bilgilerinizi, mezi-
yetlerinizi, donanımınızı, hedeflerinizi ve 
özellikle de ideallerinizi kaybetmenizi asla 
istemiyorum. 

Bu çatı altında siyaset yapacak her karde-
şimin asla aklından çıkarmaması gereken 
gerçek şudur: Siyaset bir millet görevidir, 
bir hizmet zeminidir. Asla kişisel bir tat-
min aracı değildir, zengin olmanın, şöhret 
sahibi olmanın, etki sahibi olmanın, ikti-
dar sahibi, imtiyaz sahibi olmanın bir aracı 
değildir. Kendinizi bu millete adamakta 
asla tereddüt etmeyin, bunu yaparsanız 
zaten kazanırsınız, bu millet mutlaka si-
zin kıymetinizi bilir, sizi de hak ettiğiniz 
yerlere taşır. Aksi halde ne olacağını yakın 
tarihimize bakarak görebilirsiniz, millete 
rağmen, millet hissiyatına sağır kalarak 
ulaşacağınız her başarı ancak bir sabun kö-
püğü kadar kalıcı olacak, sönüp gidecektir. 
Ben AK Partili her kardeşimin bu bilince 
fazlasıyla sahip olduğuna inanıyor ve siz 
gençlere özellikle güveniyorum. Bizi hayal 
kırıklığına uğratmayacaksınız. Her birini-
zin bu milletin gururu olacağınızdan, bu 

ülke için büyük başarılar kazanacağınız-
dan asla şüphe etmiyorum. 

Önümüzdeki dönemde ülkemiz için son 
derece önemli iki kritik seçimi gerçekleş-
tireceğiz. Bu seçimlerin ülkemiz için en 
hayırlı şekilde sonuçlanmasını temenni 
ediyorum. Ancak bugünden belli olan bir 
durum var, sizler için siyasette yeni bir 
dönem başlıyor, yeni kapılar açılıyor. Bu 
döneme en iyi şekilde hazırlanmanız, oku-
manız, donanımınızı arttırmanız, dünyaya 
açılmanız, yeni fikirlerle dağarcığınızı 
geliştirmeniz ve kendinizi sorumlu hisse-
derek bu ülkenin ihtiyaçlarına şimdiden 
somut hal çareleri düşünmeniz son derece 
önemlidir. Çok yakında top sizin önünü-
ze gelecek, şu andan itibaren de zaten 
sahanın içindesiniz. Kendinizi asla yedek 
kulübesi için hazırlamayın, çünkü daha 
kazanmamız gereken nice büyük maç var. 
Umuyorum ki hiç de uzakta olmayan o 
geleceğin heyecanı benim olduğu gibi siz-
lerin de kalbinizdedir. Allah yolunuzu ve 
ufkunuzu açık etsin. Sözlerime son verir-
ken Türkiye’nin bu yeni dönemindeki ça-
lışmalarınızda hepinize başarılar diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar… 
Tarihi toplantılarımızdan birini daha ger-
çekleştirmek üzere AK Parti Grubu olarak 
bir aradayız, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Bir kez daha bu birlikteliği-
mizin daim olmasını, milletimize şerefle 
hizmet etme aşkımızın aynı heyecanla 
devam etmesini diliyorum. Sözlerime 

başlarken içinde bulunduğumuz sürecin 
Milli Egemenlik haftasına denk düşmesini 
manidâr bir rastlantı olarak gördüğümü, 
bu güzel tevafuktan dolayı mutluluk 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu 
vesileyle, dün aziz milletimizle birlikte 
kutladığımız 23 Nisan Milli Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını, Türkiye Büyük Millet 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 24 Nisan 2007 
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Meclisi’nin açılışının 87. yıldönümünü bir 
kez daha yürekten tebrik ediyorum. Bu 
önemli haftada başta Cumhuriyetimizin 
kurucusu ve çocuklarımıza bu bayramı 
hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımı-
zı, TBMM’nin kurucu üyelerini, aziz şehit 
ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. 

Biliyoruz ki, içinde bulunduğumuz bu 
Meclis, yeryüzünde bir ikinci örneği bu-
lunmayan Gazi ve Kahraman bir Meclistir. 
Millet olarak kahramanlık destanımızı 
yazan bu Meclis, istiklal mücadelemizin 
en önemli sembolü olduğu gibi istikbale 
emin adımlarla yürümemizin de en önem-
li teminatıdır. Burada tarihimize, aziz şehit 
ve gazilerimizin hatıralarına, istiklalimize 
bütün ruhumuzla sahip çıkarken aynı za-
manda milletimizin istikbaline de sahip 
çıkıyor, Cumhuriyetimizin kuruluş ideal-
lerini ve hedeflerini aynı ruhla geleceğe 
taşımanın mücadelesini veriyoruz. 

Evet, bu Mecliste sadece, ama sadece mille-
timizin iradesi tecelli eder. Zira egemenlik 
bütün kayıtlardan ve bütün şartlardan 
azâde olarak milletindir. Milletimiz, 87 yıl 
boyunca egemenlik hakkını, bağımsızlığı-
nı, özgürlüğünü öncelikle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin aldığı kararlarla kullan-
mıştır. Demokrasinin, yani millet iradesi-
nin, arzularının ve taleplerinin tecelli etti-
ği, soruların cevap bulduğu yer burasıdır. 
Dolayısıyla TBMM mensubu olmak, bu 
çatı altında istiklalimize, ülkemize, gelece-
ğimize sahip çıkmak en önemli gurur ve-
silemizdir. Bu şerefli vazifeyi aksatmadan 
beş yıldır bizimle birlikte yerine getiren 

siz değerli yol arkadaşlarıma ülkem adına, 
milletim adına sonsuz teşekkürlerimi su-
nuyorum. Bu kutlu yolculukta bizi bir an 
için tereddütte bırakmadınız. Sessiz dev-
rim olarak adlandırılan tarihi dönüşüm 
adımlarına, önemli kararlara, milletimizin 
ufkunu, yolunu açacak önemli yasalara 
imza attınız. 

İftiharla söylemeliyim ki, sizlerle birlik-
te Cumhuriyetimizin, demokrasimizin, 
hukuk devletimizin saygınlığını, yediden 
yetmişe milletimizin itibarını en yüksek 
noktaya getirdik. Ne mutlu ki, Cumhuri-
yetimizin kuruluş ideallerine, çağdaşlaş-
ma hedeflerine bugün her zamankinden 
daha yakın bir noktada bulunuyoruz. Sizi 
buraya taşıyan milli iradeye hep sadık 
kaldınız, milletimizin karar ve tercihle-
rine hep uygun hareket ettiniz. İnşallah 
Cumhuriyetimizin 100. yılında çok daha 
adaletli, çok daha kalkınmış, çok daha 
ilerlemiş bir Türkiye hedefine ulaşmış 
olacağız. TBMM’nin açılışının 87’nci yıl 
dönümünde memnuniyetle görüyorum 
ki, bu ülkenin milyonlarca evladı Cum-
huriyetimize, demokrasimize, millet ira-
desinin tecelligahı olan Yüce Meclisimize 
inanıyor, güveniyor. Bizler bugüne kadar 
milletimizin umut ve beklentilerini boşa 
çıkarmadık, bundan sonra da çıkarmaya-
cağız. Bu coşkuyu, bu sahiplenme duygu-
sunu, bu aidiyeti koruyarak, geliştirerek 
geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Birliğimizi 
ve bütünlüğümüzü zedelemeden, bu mil-
lete sadakatle hizmet yarışında bir tek 
geri adım atmamak üzere yürüyüşümüze 
devam edeceğiz. 
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Değerli arkadaşlar…

Türkiye bugünlere büyük fedakarlıklarla, 
büyük bir ruh zenginliğiyle geldi. Bizler 
büyük fedakarlıklar gösterdik ama feda-
karlığı yalnızca bizler göstermedik, bugün-
lere gelişimizde aziz milletimizin her bir 
ferdinin alınteri var, emeği var, sabrı var, 
metaneti var, vakarı var. Öyleyse bu millete 
layık olmak için her günü yeni bir gün, her 
sınavı yeni bir imkan bilerek yüreklerimiz-
deki ateşi daha da güçlü hale getirmeliyiz. 
İçinde bulunduğumuz günlerin, bu ulvi 
çatı altında söylenen bütün sözlerin mille-
timiz namı hesabına söylendiği için daha 
çok anlam kazandığı günler olduğunu iyi 
biliyoruz. Dolayısıyla bugünkü grup top-
lantımız hem milletimizin bize yüklediği 
bir büyük görevi yerine getirmek, hem de 
ülkemizin geleceğine sahip çıkmak açısın-
dan büyük önem taşıyor. 

Bizler bu salonda 4,5 yıldır Türkiye’nin en 
önemli meselelerini konuştuk, tartıştık. 
Türkiye’nin itibarını yüceltme aşkımızı, 
azmimizi ve irademizi burada birlikte 
paylaştık, büyük özverilerle ülkemiz için 
tarihî kazanımlar elde ettik. Milletle birli-
ğimizi, beraberliğimizi her zaman bütün 
politik mülahazaların, çıkarların üzerinde 
tutmaya azami gayret gösterdik. AK Parti 
kadroları olarak kendi kaderlerimizi mil-
letimizin kaderine daima bağlı saydık. 
Ülkemizin çıkarlarını, milletimizin menfa-
atlerini, Cumhuriyetimizin değerlerini her 
şeyin üzerinde tuttuk. Kişisel tatmin, kişi-
sel ikbal, kişisel çıkar peşinde hiç olmadık. 
“Her şey Türkiye için” çağrısını sözümü-
zün özü saydık. Allah’a hamd olsun ki, her 

zaman bizden bekleneni yaptık ve milletin 
ideallerini akamete uğratacak geriye doğ-
ru bir tek adım atmadık. 

Türkiye bizimle birlikte büyüdü, gelişti, 
kalkındı. Türkiye Cumhuriyetinin kurum-
ları arasındaki uyum ve ahenge özenle sa-
hip çıktık. Ne bazıları gibi Cumhuriyetimi-
zin kurucu ilkelerini birbirinin alternatifi 
gördük, ne de anayasal kurumlarımızı kar-
şı karşıya getirdik. Devletin ahenge kavuş-
masına, dirlik ve düzenin teminine nasıl 
sahip çıkmışsak milletimizin hukukuna da 
aynı dikkatle sahip çıktık. Hem devletimiz 
hem de milletimiz, sağladığımız demok-
ratik istikrar ortamı sayesinde gücüne 
güç kattı. Devlet-millet kaynaşmasıyla az 
zamanda çok işler yaptık. Ekonomimiz bü-
yüdü, üretimimiz, milli gelirimiz şahlandı, 
çözümsüz görülen yarım asırlık sorunlar 
4,5 yıllık iktidarımızda aşıldı. Siyaset 
kurumu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
hak ettiği itibara kavuştu. Milli iradenin 
azami ölçüde yönetime yansımasıyla de-
mokrasimizi tartışmalı olmaktan çıkardık 
ve devletimizin demokratik, laik, sosyal 
hukuk devleti olma karakterini güçlendir-
dik. Endişelerin yerini istikrarlı büyüme 
ve kalkınma aldı. Şimdi Türkiye, bütün 
tereddütlerini geride bırakarak tam bir 
özgüven yaşıyor. Türkiye’ye yaşattığımız 
bu demokratik istikrar tablosundan büyük 
onur duyuyoruz. Herşey Türkiye için diye 
yollara çıktık ve ne yaptıysak Türkiye için 
yaptık. Bugün de önceliğimiz Türkiye’dir, 
bugün de önceliğimiz milletimizin yüce 
iradesidir. Bugün de aynı sorumluluğu 
omuzlarımızda hissederek önemli bir seçi-
min arifesindeyiz. 
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Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar…

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 11. 
cumhurbaşkanımızı seçmeye hazırla-
nıyor. Adaylık başvuruları yarın sona 
erecek. Bu süreçte hükümet olarak bizim 
tutumumuz öncelikle anayasamızın belir-
lediği takvime bağlı kalma hassasiyetidir. 
Anayasal hukuki çerçeveye bağlı kalmayı 
prensip edindiğimizi ta başta ilan ettik 
ve süreç boyunca bu prensibimize bağlı 
kaldık. Türkiye’ye hizmet edebilmek için 
önümüzdeki her günü, her saati bir im-
kan olarak gördük ve demokrasinin işle-
yen mekanizmalarını akamete uğratacak 
her türlü söz ve fiilden uzak kalmaya özen 
gösterdik. Ne Türkiye Cumhuriyeti’nin 
en saygın makamını tartışma konusu 
yaptık, ne de millet iradesini içlerine sin-
dirmekte büyük zorluk çekenlerin bütün 
seviyeleri zorlayan tartışmalara tenezzül 
ettik. Milli egemenlik gününde bile milli 
iradeyi küçümseyen, 23 Nisan Çocuk bay-
ramında bile milyonlarca çocuğumuza 
kötü örnek olmaktan sakınmayan, 87’nci 
kuruluş yıl dönümünde, birçok devletin 
temsilcilerinin de izleyici olarak bulun-
duğu Yüce Meclis çatısı altında Meclisin 
mehabetini bozmaktan çekinmeyen bir 
siyaset üslubu karşısında biz milletimizin 
vakarını temsil ettik. 

Biliyorum, bazılarının siyasi ömrü kısır 
çekişmelerle, kavga ve sürtüşmeyle geçti, 
ancak hiç değilse Milli Egemenlik Bayra-
mında milli birlik ve beraberliğe uygun 
hareket edebilselerdi, hiç değilse bayram 
gününde milletimizin huzur ve kardeş-
lik beklentisine uygun davranabilselerdi 

onların da bu ülkenin huzur ve istikra-
rına katkıları olmuş olurdu. Ne yazık ki, 
Türkiye’de eğer huzur ve istikrar varsa 
onlara rağmen vardır, onların gerilim siya-
setlerine rağmen vardır. Bundan milletim, 
ülkem adına büyük üzüntü duyduğumu 
burada özellikle ifade etmek istiyorum. 
Milletimiz, gerginlikten beslenen bu siya-
set tarzından artık rahatsız oluyor. 

AK Parti olarak biz, Türkiye’nin zamansız 
tartışmalarla kaybedecek bir tek günü, bir 
tek saati olmadığını bugüne kadarki bütün 
icraatımızla gösterdik. Ankara’da masa 
başında vehim üretmek, hesap yapmak 
yerine bize milletimizin verdiği mühletin 
tamamını halkımıza hizmet için, projeleri-
mizi tamamlamak için kullandık. Bir yan-
dan demokratik istişare mekanizmalarını 
en aktif biçimde işletirken, siyasi partiler-
le, sivil toplum örgütleriyle, milletvekille-
rimizle istişarelerimizi yürütürken diğer 
yandan Türkiye’yi il, ilçe ve köylerine ka-
dar dolaşarak önemli hizmetlerin açılışla-
rında milletimizin coşkusunu paylaşmaya 
devam ettik. Bir yandan halkımızın, sivil 
toplum temsilcilerinin, teşkilatlarımızın, 
parti yönetimimizin düşüncelerini aldık, 
demokratik süreci en ideal anlamıyla işlet-
meye çalıştık, diğer yandan hizmetlerimizi 
ve çalışmalarımızı aksatmadan sürdür-
dük. Bu, bizim baştan beri yürüttüğümüz 
iş görme biçimimizdir. 

Makam ve mevkilere kilitlenseydik 
Türkiye’nin 81 vilayetini aynı anda düşü-
nemez, Türkiye’nin adalet ve kalkınma ta-
leplerini karşılayamazdık. Evet, makamlar 
ve mevkiler kuşkusuz isimlerlerle anılır 
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ve oralardaki insanlarla anlam kazanır. 
Aslolan liyakattir, ehliyettir, ülkeye hizmet 
aşkını, ülkenin itibarını, milletin onurunu 
herşeyin üzerinde tutmaktır. Kaldı ki, bi-
zim siyaset felsefemizi, müşterek kararla-
rımızı sadece statüler, hiyerarşik mekaniz-
malar, makam ve mevkiler belirlemiyor. 
Öyle olsaydı, taşıdığımız emanete sadakat 
göstermemiş olurduk. Öyle olsaydı bize gü-
ven ve itimat duyan 70 milyon insanımıza 
haksızlık etmiş olurduk. Bizim aramızdaki 
hukuk bütün bu makam ve mevkilerin 
üzerinde bir hukuktur. Hükümetimizi 
kurarken milletimize söylediğimiz sözleri 
bugün unutacak noktada değiliz. İnşallah 
yarın da unutmayacağız. 

Bu vesileyle bir hususun altını çizmek 
isterim. Kuşkusuz Yüce Meclisimizin ça-
tısı altında ve büyük hizmet kadrosunun 
içinde Cumhurbaşkanlığı makamına layık 
olan sayısız arkadaşımız olduğunu burada 
özellikle ifade etmeliyim. Her bir arkada-
şımın düşüncelerini, hissiyatını, gelecek 
tasavvurunu kılı kırk yaran bir dikkatle 
dinledim. Hepsinin ülkemizin itibarına, 
vakarına, geleceğine düşkünlüğünü önce-
likle dile getirmiş olmalarını son derece 
saygıdeğer buluyorum. Aynı zamanda 
temsil ettikleri geniş kitleler adına sivil 
toplumun ve siyasetin hemen bütün ak-
törlerinin de düşüncelerini milletvekille-
rimizin, teşkilatımızın düşünceleri gibi 
büyük bir dikkatle dinledim ve bu bereket-
li istişarelerden son derece faydalandım. 
Ülkemize hakim kıldığımız demokratik 
istikrar için gösterdikleri hassasiyete, dile 
getirdikleri düşüncelere teşekkür ediyo-
rum. Keza, Cumhurbaşkanlığı seçimi ön-

cesi Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin 
aldığı mesafeyi, birbirinden farklı fikirleri 
Türkiye’ye yaraşır bir olgunlukla halkı-
mıza gösteren, demokratik katılıma katkı 
veren ve halkımızın hissiyatını yansıtan 
medyamıza da teşekkür ediyorum. 

Türkiye, bu süreçte sadece Cumhurbaş-
kanlığına hangi ismin seçileceğini konuş-
makla yetinmemiş, ülkemizin geleceğini 
de konuşmuştur. Bütün bu fikirleri, müla-
hazaları çoğulcu, katılımcı demokrasimiz 
için, devlet ve milletimizin bekası için 
bir kazanım olarak gördüğümü özellikle 
belirtmek isterim. Hep büyük tartışma-
lara, krizlere sebep olan Cumhurbaş-
kanlığı seçimi süreci belki de ilk kez bu 
kadar demokratik bir olgunluk ve demok-
ratik bir katılımcılık anlayışıyla geçmiştir. 
Türkiye’nin güven ve istikrar ortamı el 
üstünde tutularak, büyük bir hassasiyetle 
korunmuş, ülkemizin gelişme ve kalkınma 
süreci sekteye uğratılmadan sürdürülmüş-
tür. Bizim tek derdimiz, tek meselemiz 
var: Türkiye. Cumhurbaşkanlığı makamını 
Türkiye’yi en iyi biçimde temsil edecek, 
halkımızın hukukunu, barış ve huzur için-
de yaşama irademizi güçlendirecek şerefli 
bir hizmet makamı olarak gördüğümüzü 
biliyorsunuz. 

Değerli arkadaşlar…

Sizlerle, kamuoyumuzla bir kez daha bu 
süreci yönetirken temel önceliğimizin ne 
olduğunu paylaşmak istiyorum. Temel 
önceliğimiz huzur ve istikrarı muhafaza 
etmek, demokrasimizi derinleştirmek, 
Cumhuriyetimizin kazanımlarını perçin-
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lemek olmuştur. Bunların hepsi millet 
olarak zor elde ettiğimiz, onun için de 
değerini çok iyi bildiğimiz kazanımlardır. 
Unutmayalım ki, bazı şeylerin değeri asıl 
kaybedildiği zaman daha iyi anlaşılır. Biz 
Türkiye’de bunu ne yazık ki acı tecrübe-
lerden sonra öğrendik. Geldiğimiz nokta-
da büyük bir kalp huzuruyla diyebilirim 
ki, sağduyulu siyasetçilerimizin, sivil 
toplum örgütlerimizin ve elbette kader 
birliği yaptığımız siz değerli arkadaşları-
mızın katkılarıyla aday belirleme sürecini 
tamamlamayı başardık. 

Türkiye’yi germeye, yeniden istikrarsız-
laştırmaya yönelik gayretlere rağmen 
geldiğimiz noktayı, Cumhuriyetimizin 
kazanımları ve demokrasimizin olgunluğu 
adına başlı başına bir başarı addediyo-
rum. İnanıyorum ki, yıllar sonra geriye 
dönüp baktığımızda bunun değeri çok 
daha iyi anlaşılacaktır. Cumhuriyetimizin 
bütün değerleriyle nasıl milletimize mal 
olduğunu, sahiplerinin çok olduğunu, 
demokrasimizin artık yerleşip kökleştiği-
ni ortaya koyması bakımından bu süreci 
fevkalade önemli buluyorum. Bugün artık 
son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Aday 
olarak öne çıkan isim, inanıyorum ki, ge-
rekli bütün vasıfları haiz, kamuoyumuzda 
ve yüce meclisimizde genel kabul göre-
cek, Cumhuriyetimizi de demokrasimizi 
de güçlendirecek, milletimizi bir bütün 
olarak kucaklayacak ve liyakatle temsil 
edecek bir cumhurbaşkanı olacaktır. Bir 
hususu da burada özellikle vurgulamakta 
yarar görüyorum. Bu isim, aynı zaman-
da kamuoyumuzun yıllardır bulunduğu 
görevlerde ülkemize yaptığı hizmetlerle 

gayet iyi tanıdığı, bildiği bir isimdir. Bu 
itibarla adayın daha erken ortaya çıkma-
masını tartışmanın haklı bir gerekçeye 
dayanacağını düşünmüyorum. Özellikle 
bundan evvelki cumhurbaşkanı seçimleri 
dikkate alındığında bu tür tartışmaların 
geçersizliğini herkes görecektir. 

Değerli arkadaşlar…

Bu süreçte yaptığımız istişarelerde aday 
arayışlarının öncelikle şahsım üzerinde 
temerküz ettiği malumunuzdur. Şahsı-
ma gösterilen bu teveccühten dolayı aziz 
milletim başta olmak üzere sivil toplum 
örgütleri, parti teşkilatım ve siz değerli 
arkadaşlarıma teşekkür etmeyi borç bili-
yorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da Allah güç kuvvet verdiği sürece 
bu teveccühünüze layık olmak için çalışa-
cağım. Bundan büyük bir şeref, bundan 
büyük bir paye, bundan yüksek bir ma-
kam bilmiyorum. Bizim hizmetten başka 
gayemiz olmadı, olmayacak. Halka hizmeti 
hakka hizmet bilen bir anlayışın sahibiyiz. 
Mevki, makam gibi gelip geçici heveslerin 
peşinde hiç olmadık. Dünya zevkleri namı-
na bildiğimiz en büyük zevk milletimizin 
kalbinde yer edinmek oldu. Bize bu millete 
hizmet etme, onun sevgisine mazhar olma 
zevkini tattırdığı için Allah’a ne kadar şük-
retsek azdır. Geride hayırla yad edilecek 
eserler, hoş bir sada bırakmak bizim en 
büyük gayemiz oldu. Bundan başka dün-
yevi ihtiraslar hiç bir zaman iştahımızı 
kabartmadı. Ne mevkilerin makamların 
çekiciliğine kapıldık, ne de tahriklere, kış-
kırtmalara kulak verdik. 
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Kim sonra ne der, nasıl konuşur diye bir 
derdimiz yok. Bizim tek bir derdimiz var, 
o da milletimizin derdidir. Milletimiz bize 
inandı, güvendi. Bize sinesini açtı. Mil-
letimiz bizi bırakmadı, kimse de bizden 
milletimizi bırakmayı beklemesin. Yola 
çıkarken uzun ince bir yoldayız dedik. 
Gidiyoruz ve gideceğiz gündüz gece. Mil-
letimizle birlikte aydınlık yarınlara ulaşın-
caya kadar gideceğiz. Gece de çalışacağız, 
gündüz de çalışacağız. Daha çok uzun bir 
yol var önümüzde. Hedefler koyduk, mil-
letimize sözler verdik. Daha yapacak çok 
işimiz var. 

Türkiye’yi 4.5 yılda nereden nereye getir-
diğimiz ortadadır. Ama daha kişi başına 
10 bin dolar geliri yakalamadık. 4 milyon 
insanımız yoksulluk sınırının altında ya-
şamaktan kurtuldu ama daha geride kalan 
milyonları da kurtarmadık. Türkiye’yi 
istikrara kavuşturduk ama henüz arzu 
ettiğimiz refah ve özgürlük standartlarını 
tam olarak yaygınlaştıramadık. Daha ya-
pacak çok işimiz var. Biz başladığımız işi 
bitirmeden bırakmayız. Bırakın konuşan 
konuşsun, biz işimize bakalım. 

Değerli arkadaşlar…

Netice olarak 11. cumhurbaşkanı adaylığı 
için yaptığım son değerlendirmeler bir 
ismi öne çıkarmıştır. O da, Sayın Abdullah 
Gül’dür. Nihai karar Yüce Meclisimize ait 
olacaktır. Meclisimizin kararı da milleti-
mizin kararı olacaktır. Bu seçim ve bu ka-
rar inşallah ülkemiz için, milletimiz için, 
yediden yetmişe her bir vatandaşımız için 
hayırla sonuçlanacaktır, doğru bir karar 

olacaktır. Anayasamızın amir hükümleri 
çerçevesinde Meclisimizin seçeceği Cum-
hurbaşkanı inanıyorum ki, tam bir taraf-
sızlık içinde adalet terazisini hakkaniyetle 
tutan, Atatürk’ün koyduğu çağdaşlaşma 
hedeflerine inanmış, milletimizin iradesi-
ne ve Cumhuriyetimizin değerlerine sada-
katle bağlı, liyakat sahibi bir Cumhurbaş-
kanı olacaktır. Seçilecek Cumhurbaşkanı, 
cumhurun, yani Türk milletinin iradesine 
tabi bir Cumhurbaşkanı olacaktır. Tekrar 
vurguluyorum, Meclisimizin kararı, Mil-
letimizin kararı olacaktır. Sözlerime son 
verirken seçilecek Cumhurbaşkanımızın 
ülkemiz ve devletimiz için, milletimiz için, 
Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz için 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygıyla se-
lamlıyorum. Her şey Türkiye için.
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Değerli arkadaşlar… AK Parti Meclis Gru-
bumuzun şahsında yediden yetmişe bütün 
milletimi en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Bu anlamlı toplantımızın ülkemiz 
için, milletimiz için, daha aydınlık bir Tür-
kiye için yol gösterici, ufuk açıcı olmasını 
diliyorum. 

AK Parti olarak bugüne kadar yürüttüğü-
müz siyasetin temel vurgusu Türkiye’de 
demokratik istikrar ortamının özenle ko-
runması olmuştur. Türkiye, umut çıtasını 
AK Parti iktidarının sağladığı bu demokra-
tik istikrarla büyütmüştür. Türkiye, Cum-
huriyetimizin 100. yıl vizyonunu AK Parti 
iktidarının ikame ettiği bu demokratik 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 2 Mayıs 2007 
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istikrar zemininde berraklaştırmıştır. Şim-
di bu berrak tablonun lekelenmesine izin 
vermeden, demokrasimizi gölgelemeden 
bütün tartışmalara son verecek ve sözü 
milletimize bırakacak bir karara vardık. 
Seçim sandığı kurulacak ve aziz milletimiz 
hür iradesiyle gelecek tercihini ortaya ko-
yacaktır. 

Dün akşam genel merkezimizde MYK ve 
bakanlar kurulu üyesi arkadaşlarımızla 
yaptığımız toplantıdan sonra açıklamış-
tım. Mümkün olan en kısa zamanda, 24 
Haziran veya 1 Temmuz tarihlerinde seçi-
me gitmek istiyoruz. Genel seçimlerin öne 
alınması konusunda bizim tavrımız baştan 
beri açıktı. Hiçbir zaman seçimden, millet 
iradesine başvurmaktan imtina etmedik. 
Geldiğimiz noktada milletimizin iradesine 
başvurmayı en doğru yol olarak görüyo-
ruz. Milletimiz olup bitenleri değerlendi-
recek, kararını ona göre verecektir. 25 yaş 
düzenlemesiyle ilgili kararlılığımız devam 
ediyor. Gençlerimiz önümüzdeki seçim-
lerde seçilme haklarını mutlaka kullana-
bilsinler istiyoruz. Bu demokratik hakkı, 
hem siyasetimizin geleceği için, hem Cum-
huriyetin emanet edildiği gençlerimiz için 
mutlaka gerçekleştirmek arzusundayız. 
Anayasamızda 67. maddenin ilgili fıkra-
sında buna yönelik geçici bir düzenleme 
yapmak gerekecektir. Arkadaşlarımızın 
meclis gündemine getirdiği bu düzenleme-
yi muhalefetle anlaşarak gerçekleştirmeyi 
arzu ediyoruz. 

Biz gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri 
düşünüyoruz. Siyasetimizin temelinde dai-
ma bu anlayış olmuştur. TBMM’de alınacak 

karar doğrultusunda sandıklar kurulacak 
ve milletimizin iradesi orada tecelli ede-
cektir. Cumhurbaşkanlığı süreci ise diğer 
yandan Meclisimizde devam edecektir. 
Meclis’te Cumhurbaşkanını seçecek çoğun-
luk bulunamazsa bizim arzumuz Cumhur-
başkanını halka seçtirmek, iki sandığı aynı 
anda milletimizin önüne koymaktır. Bu 
çerçevede Cumhurbaşkanlığı seçimi için 5 
artı 5 sistemi ve milletvekili seçimlerinin 4 
yılda bir yapılması konularında da anayasa 
değişikliği hazırlıklarını başlattık. Bütün 
icraatlarımızı, yaptıklarımızı yapamadık-
larımızı milletimizin onayına götüreceğiz. 
Ben inanıyorum, sizler de emin olunuz ki, 
Türkiye Cumhuriyeti gelecek vizyonunu 
bugüne kadar elde ettiği kazanımlar üzeri-
ne inşa etmeye devam edecektir. 

Bugüne kadar demokrasi adına, hukuk 
devleti adına, siyaset adına ne yaptıysak 
Türkiye’nin, Türk milletinin itibarı için 
yaptık. Zira yürüdüğümüz yol, milleti-
mizin yoludur. Bu yola çıktığımız gün, 
milletimizle birlikte yürüyeceğimizi, ba-
şarılarımızın da milletimizin başarısı ola-
cağını söyledik. Söylemekle yetinmedik, 
sözümüzün eri olduk ve her alanda mille-
timizin onurunu yücelttik, ekmeğini, aşını 
büyüttük. Sadece ekonomik kazanımlar-
dan, sadece ekmeğimizin büyümesinden, 
enflasyonun düşmesinden, ilerlemeden, 
kalkınmadan söz etmiyorum. Siyasete ve 
demokrasiye kazandırdığımız yüksek sevi-
yeden geriye doğru atılacak bir tek yanlış 
adımın 73 milyon insanımızın vicdanında 
yara açacağını iyi biliyoruz. Zira biz, mil-
letimizin vicdanında açılan yaraları onar-
mak için siyaset yapıyoruz. 
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Dört buçuk yılda siyasete, demokrasiye, 
hukuk devletine kazandırdığımız itibar 
da, millet iradesinin tek adresi olan par-
lamentoya kazandırdığımız saygınlık da 
millet odaklı siyasetimizin eseridir. Büyük 
bir uzlaşmanın, büyük bir mutabakatın 
eseri olarak siyasete girdik ve adalet ze-
mininden bir an için ayrılmadık. “Ortak 
akıl”, ‘kurumsal mutabakat’ ve “toplumsal 
mutabakat” kavramlarını Türk siyasal 
kültürüne biz kazandırdık ve her fırsatta 
birlikte düşünmeye vurgu yaptık. Uzlaşma 
ve diyalog zeminini güçlendirmeyi, kavga-
sız, gerilimsiz bir siyaseti sadece kendi ül-
kemiz için değil, küresel bir sorumlulukla 
bölgemizde ve dünyada tüm insanlık için 
takip etmeye çalıştık. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’de modern hayatın değerlerini en 
çok biz güçlendirdik. Bunun için muhalif-
lerimizin, muarız gibi, hasım gibi kışkırtıcı 
beyanları karşısında itidalin, aklıselimin, 
halkın vicdanının sesini duymaya ve ona 
göre hareket etmeye, ona göre karar ver-
meye çalıştık. Zira biz, bu makamlara mil-
lete tepeden bakmak için gelmedik. Adalet 
terazisine konan taşları ayıklaya ayıklaya 
buraya geldik. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi adalet te-
razisine bir kez daha taş koydu. Başka tür-
lü varlık bulamadığı için Cumhuriyet tari-
hinde örneği görülmemiş bir yola tevessül 
etti. Sayın Baykal, Anayasa Mahkemesi’nin 
karar oluşturma sürecini kendi arzusu 
istikametinde etkilemeye yönelik sözler 
sarfetti. Bunu hem yüce mahkeme, hem 

hukukun üstünlüğü, hem de demokrasi-
miz adına büyük bir talihsizlik addediyo-
rum. Bu sözler siyaset tarihimize geçecek 
bir sorumsuzluk örneğidir. Zira Anayasa 
Mahkemesi’nin kendi beklentileri aleyhin-
de vereceği kararla Türkiye’nin bir çatışma 
ortamına sürükleneceğini söylemiştir. 
Peki, nerede kaldı yargı bağımsızlığı? Ne-
rede kaldı hukuka saygı? 

Sadece siyasi rakiplerinden değil, Anayasa 
Mahkemesi’nden de kendi arzusu doğrul-
tusunda bir karar beklediğini ilan etmek 
Türkiye’ye, demokrasiye yapılacak en bü-
yük haksızlık değil midir? Sayın Baykal, ne 
yazık ki bunu da yaptı. Her zamanki gibi 
felaket tellallığını tercih etti, ağır tahrik yo-
lunu seçti. Korkularla, vehimlerle siyaset 
yapma alışkanlığından vazgeçmedi, geç-
miyor. “Ya benim dediğim olacak ya da her 
şey kötü olacak” anlayışını sürdürmekte 
ısrar ediyor. Bu nasıl bir demokrasi, nasıl 
bir hukuk, nasıl bir uzlaşı anlayışıdır? 

Bugün gelinen noktada çok açık söylemek 
durumundayım: Türkiye’de huzur iklimi-
ni baltalayacak, Türkiye’nin yürüyüşünü 
durduracak hiçbir çaba, hiçbir söylem 
milletten destek görmeyecektir. Özellikle 
son bir ayda, 11. Cumhurbaşkanlığı seçim 
sürecinde her kim ne söylediyse, nasıl bir 
karar aldıysa milletimin vicdanı bütün 
bunları en açık biçimde mülahaza edecek, 
kararını verecektir. Bundan böyle, bütün 
kayıtlar milletin hafızasındadır, vicdanın-
dadır. Herkesi Türkiye’ye karşı mesuliyet 
duygusunu idrak etmeye çağırdık. Dedik 
ki, bugün heyecana kapılarak mahcup 
olacağınız şeyler söylerseniz yarın o söz-
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lerin altında kalırsınız, kimsenin yüzüne 
bakamayacak hale gelirsiniz. İşte bu gün, 
o gündür. 

Dün akşamki toplantımızdan sonra Ana-
yasa Mahkemesi’nin kararıyla ilgili de-
ğerlendirmelerimizi de kamuoyumuzla 
paylaşmıştım. Anayasa Mahkemesi’nin 
dün açıkladığı kararı saygıyla karşıladığı-
mızı burada tekrar ifade etmek istiyorum. 
Önümüzdeki süreçte bu karar hukuki 
boyutlarıyla çokça tartışılacaktır. Cum-
hurbaşkanının mecliste seçilmesinin önü 
bloke edilmiştir. Bu blokajı aşmak için re-
ferandum gerekirse ona da hazırız. 

Değerli arkadaşlar…

Millet iradesinin adresi olan bu yüce mec-
lis çatısı altında daha önce de defalarca 
söyledik; siyaset, çözüm üretmektir, kapıyı 
kilitlemek değil. Siyaset vesayetten arın-
mış sağduyudur, aklıselimdir. Siyaset, asa-
biyet değildir, akıldır, vicdandır. Aslolan 
milletin vicdanındaki karşılığınızdır. Bu 
anlayışla diyoruz ki, şimdi siyaset zamanı-
dır, şimdi milletin vicdanına müracaat za-
manıdır, şimdi millet iradesinin tecellisini 
bekleme zamanıdır. 

Evet, bunun için seçim; bunun için sandık, 
diyoruz. Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla 
bağlı her insanımızın hissiyatı bizim için 
önemlidir. Her bir insanımızın varlığı, bu 
ülke hakkındaki fikirleri, idealleri, hayal-
leri, beklentileri aynı derecede önemli ve 
değerlidir. Demokrasilerde millet irade-
sinin tecelli ettiği yer seçim sandığıdır ve 
seçim sandığına hayli yaklaşmış durum-

dayız. Evet, millet iradesi bir kez daha te-
celli edecektir. Üstelik bu kez milletimiz 3 
Kasım’dakinden çok daha güçlü, çok daha 
coşkulu bir irade beyanında bulunacaktır. 
Herhalde millet iradesine başvurmayı da 
bu saatten sonra tartışacak kimse kalma-
mıştır. Türkiye’yi yönetecek insanlar milli 
iradenin ortaya koyduğu sonuca göre be-
lirlenir, mührü de, yetkiyi de milletten alır-
lar. Yani hükümetleri oluşturan aritmetiği 
de, hissiyatı da belirleyen bu ülkenin hür 
ve eşit vatandaşlarıdır. 

Biz hükümet olarak bu gerçeğin farkın-
dayız, milletimizin büyük bir teveccüh 
göstererek bize yüklediği sorumluluğu 
bu bilinçle taşımaya gayret ediyoruz. Yine 
hükümet olarak hizmetlerimizi yürütür-
ken vatandaşlarımızı bize oy verenler ve 
vermeyenler diye de hiçbir zaman ayır-
madık, ayırmıyoruz, bu ülkede yaşayan 
her insana eşit yakınlıkta duruyoruz. 
Türkiye’nin geleceğe yürüyüşünde başka 
siyasi seçeneklerin daha yararlı sonuçlar 
üreteceğine inanan vatandaşlarımıza da 
saygı duyuyor, bu tercih farklarını hem 
doğal karşılıyor, hem de demokratik işleyiş 
bakımından gerekli görüyoruz. AK Parti’yi 
Türk siyasetinde pek çok örneği bulunan 
dayatmacı anlayışlardan, tek seslilikten, 
tek renklilikten uzak tutmak noktasında 
çok büyük dikkat gösteriyoruz. Türkiye’de 
demokrasi kültürünün geldiği seviyeye 
çıkamayan, aksine merdivenden aşağıya 
doğru inen siyasetçiler olduğunu da üzüle-
rek görüyoruz. 

Bırakın iktidar sorumluluğunun emanet 
edilmesini, demokratik muhalefet göre-
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vinin dahi kendilerine emanet edileme-
yeceğini bu süreçte maalesef gösterdiler. 
Bırakın demokratik bir duruş sahibi ol-
mayı, bırakın demokrasiden yana olmayı, 
demokrasiyi siyasetin sırtında bir kambur 
gibi gören, bir fazlalık olarak gören, seçime 
değil atamaya inanan çağdışı anlayışlar 
var. Siyaseti yeniden kavganın, gerilimin 
minderine çekmeye çalışan siyasetçileri 
de, Türkiye’nin hak ettiği itibara yaraşır bir 
vakarla milletimizi temsil eden AK Parti si-
yasetini de halkımız bu süreçte görmüştür. 

Değerli arkadaşlar…

Türk demokrasisinin dört buçuk yıl içeri-
sinde kat ettiği mesafe, hem milletimizin, 
hem de dünya kamuoyunun malumudur. 
AK Parti iktidarında ekonomide, altyapı-
da, eğitimde, sağlıkta yapılan yatırımların, 
kaydedilen gelişmelerin temelinde, de-
mokrasiye, özgürlüklere ve hukuka yapı-
lan yatırım vardır. Bizim iktidarımız, esas 
itibariyle demokratik, özgür ve müreffeh 
bir Türkiye arayışının neticesidir. Biz bu 
arayışın taşıyıcısı olarak dört buçuk yıldır 
hükümet ediyoruz. Bu süreçte Türkiye, 
dünyayla bütünleşme, siyasi ve ekonomik 
krizlerin gölgesinden uzaklaşarak normal-
leşme istikametinde tarihi adımlar attı. Bu 
büyük değişim demokratik bir zeminde 
gerçekleşti. 

Bu değişim sürecinin esası, Türk demok-
rasisinin toplumsal taleplere daha duyarlı 
hale gelmesi, toplumun siyasi süreçlerin 
tayinindeki rolünün genişlemesidir. Başka 
bir şekilde ifade etmek gerekirse Türkiye, 
“elitist” bir demokrasi arayışından, geniş 

ve farklı toplumsal kesimlerin karar me-
kanizmalarına dahil olduğu “sahici” bir 
demokrasiye doğru uzun bir yolu kısa 
zamanda katetmiştir. Dört buçuk yıllık bu 
demokratikleşme ve normalleşme süreci 
milletimiz adına, Cumhuriyetimiz adına 
en büyük kazanım olmuştur. 

AK Parti Türk siyasetinin normalleşmesi, 
Türk demokrasisinin gelişmesi, anayasal 
sistemin kökleşmesi için duyarlı, kuşatıcı, 
kapsayıcı bir siyaset izlemiştir. Cumhuri-
yetimizin değer ve ilkeleri bizim siyase-
timizin temelidir, hükümetimizin ortaya 
koyduğu politikaların temel çerçevesidir. 
Türkiye demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devletidir, öyle de kalacaktır. Cum-
huriyetimizin temel değerlerinin kalıcı 
olmasının yolu Türkiye’nin çağdaş dün-
yaya demir atması, Avrupa Birliği kurum-
larıyla onurlu bir işbirliği geliştirmesidir. 
Hükümetimizin dört buçuk yıldır ortaya 
koyduğu reformlar Türkiye’yi bir daha ay-
rılmayacak şekilde çağdaş dünyayla enteg-
re etmiş, Cumhuriyetimizin kazanımlarını 
kalıcı hale getirmiştir. Türkiye, bugün bu 
kazanımlarıyla bütün dünyanın günde-
mindedir. 

Değerli arkadaşlar…

Son gelişmeler üzerine hep birlikte oturup 
düşünmek durumundayız. Türkiye olarak 
bunları hak ediyor muyuz? Bu soruya hep 
birlikte cevap aramalıyız. Millet olarak 
bugünlere kolay gelmedik. Çok zorluklar, 
çok badireler atlattık. Tek tek her bir va-
tandaşımıza büyük fedakarlıklar düştü. 
Yaşadığımız ağır ekonomik krizleri, siyasi 
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felç dönemlerini unutmayalım. Biz yola çı-
karken dedik ki, milletimize bir daha böyle 
bedeller ödettirmeyeceğiz. Dedik ki, hiçbir 
zaman partimizin menfaatlerini milletimi-
zin menfaatlerinin önüne koymayacağız. 
Hiçbir zaman popülizme, muvazaalı siya-
sete tenezzül etmeyeceğiz. 

Şu geçen dört buçuk yıllık iktidarımızda 
da hep bunun için gayret gösterdik. Gel-
diğimiz noktada iktidarıyla muhalefetiyle 
sivil toplum örgütleriyle hepimizin üze-
rine düşen sorumluluklar olduğu kana-
atindeyim. Kimse zannetmesin ki, sivil 
toplum örgütlerimizin, kurumlarımızın 
görüşlerini, duyarlılıklarını dikkate almı-
yoruz. Bizegöre, demokratik meşruiyet 
çizgisini aşmadan, hakarete varmadan, 
sadece Türkiye sevdasıyla yapılan her 
değerlendirme Türkiye için , siyasal 
düzenimiz için, demokrasimiz için bir 
kazanımdır. Sivil kuruluşlarımızın, dev-
letimizin tüm kurumlarının duyarlılıkla-
rını da anlıyor, paylaşıyor, çağdaş Türkiye 
hedefinin ortak hedefimiz olduğunu dü-
şünüyoruz.

Şöyle geriye dönüp işbaşında olduğumuz 
son dört buçuk yıla bakalım. Az önce de 
ifade ettiğim gibi, Cumhuriyetimizin çağ-
daşlaşma hedeflerini yakalamak için bu 
dönemde tarihi reformlar gerçekleştirdik. 
Türkiye’yi özgür ve müreffeh dünyanın 
saygın bir üyesi haline getirecek yapısal 
değişim projelerini hayata geçirdik. Eko-
nomik kalkınma ile birlikte yürüttüğümüz 
demokratikleşme reformlarıyla aynı za-
manda bir zihniyet dönüşümü başlattık. 
Milletimizin değişim taleplerine cevap 

olarak Türkiye’yi çağdaş dünya ile entegre 
edecek büyük adımlar attık.

Buradan bir kez daha ifade etmek isterim. 
Kimse endişeye kapılmasın, Türkiye’nin is-
tikameti bellidir. O da, Cumhuriyetimizin 
kuruluş felsefesi doğrultusunda muasır 
medeniyet düzeyini aşmaktır. Bu yoldan 
da dönüş yoktur, olmayacaktır. Başı açık 
ya da kapalı, o ya da bu düşünceden diye 
insanlarımız arasında bugüne kadar hiç-
bir ayrım yapmadık, bundan sonra da 
yapmamızı kimse bizden beklemesin. 
Hükümet olarak temel ilkemiz daima her 
türlü ayrımcılığa karşı çıkmak, tüm vatan-
daşlarımızın hakkını hukukunu korumak, 
fark gözetmeksizin halkımıza hizmet gö-
türmek olmuştur. Daha önce de defalarca 
söyledim, bu dönemde hiç kimse bizden 
imtiyaz veya ayrımcılık görmemiştir. İş 
dünyamız bunun en iyi tanığıdır. Bizim 
için yaşam biçimi, kılık kıyafeti, inancı, 
siyasi tercihi ne olursa olsun bütün vatan-
daşlarımız birdir. Bize göre bütün mesele 
farklılıklarımız içinde birlik olmayı başar-
mamızdır. 

Unutmayalım ki hak ve özgürlükler hepi-
mize lazım. Laiklik hepimiz için bir güven-
cedir. Cumhuriyet de, demokrasi de bizim-
dir. Bizi birleştiren müşterek değerlerimiz, 
farklılıklarımızdan çok daha fazladır, çok 
daha güçlüdür. Bunu hepimiz bilmek, 
öne çıkarmak durumundayız. Onun için 
Ankara’daki mitingden sonra dünya med-
yasında yer alan iki Türkiye  benzetmesine 
şiddetle karşı çıkmıştım. Çoğulcu, açık, 
demokratik bir rejimde vatandaşlarımızın 
kanuni bir hakkını kullanmasını İki Tür-
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kiye olarak yorumlamak ya her türlü iyi 
niyetten yoksun olmaktır ya da Türkiye’yi 
tanımamaktır. 

Şimdi tekrar ifade ediyorum; hayır, görüş-
lerimiz, yaşam biçimlerimiz farklı olsa da 
bizler tek bir milletiz. İki Türkiye yok, tek 
bir Türkiye var. Hepimiz aziz Türk mille-
tinin parçasıyız. Hepimizin taşımaktan 
gurur duyacağımız ortak sembolümüz, 
şanlı bayrağımızdır. Türk bayrağı altında 
hepimiz biriz, beraberiz, tek bir milletiz. O 
bayrak, nasıl giyinip ne düşündüğümüze 
bakmaksızın bizi tek bir millet yapan de-
ğerleri temsil eder. Devletimizin bekasını, 
milletimizin huzur ve selametini bugüne 
kadar her şeyin üzerinde tuttuk. Bugün-
den sonra da aynı kararlılıkla yola devam 
edeceğimizden kimse şüphe duymasın. 
Laik demokratik anayasal düzenimize kar-
şı her türlü girişim, yasadışı faaliyet ilgili 
birimlerimiz tarafından takip edilmekte, 
gereken idari ve adli takibat yapılmakta-
dır. Cumhuriyet değerlerimizi korumak 
konusunda vatandaşlarımızın da aynı has-
sasiyet içinde olduğuna inanıyorum.

Değerli arkadaşlar…

Sözlerimi bitirirken milletime sesleniyo-
rum; müsterih olunuz, bütün kalbimle 
inanıyorum ki, Türkiye’nin önü açık, Türk 
milletinin geleceği aydınlıktır. Bu arada 
dün kutladığımız 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın 
bütün emekçilerimize, bu ülke için değer 
üreten, alın teri döken bütün vatandaş-
larımıza hayırlı olmasını, barış ve esenli-
ğimize, kardeşliğimize, toplumsal huzu-
rumuza katkıda bulunmasını diliyorum. 

Bu düşüncelerle AK Parti Grubu şahsında 
aziz milletime selam ve saygılar sunuyor, 
ülkemize huzur, güven ve istikrar dolu bir 
gelecek diliyorum.
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Değerli milletvekilleri, sevgili arkadaşlar… 
Sizlerin en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum. 

Bildiğiniz gibi Türkiye için, milletimiz 
için son derece önemli, hayati bir süre-
cin başındayız. Bundan tam beş yıl önce, 
bu günlerde Türkiye büyük bir girdabın 

içindeydi. Türkiye’nin en sıkışık, en dar 
zamanlarında “her gecenin bir sabahı, her 
kışın bir baharı var” diye yola çıktık ve 
Türkiye’ye başarılarla dolu tam dört bu-
çuk yıl kazandırdık. Yüzümüz ak, alnımız 
ak. Şimdi, yeniden milletimize gidiyoruz. 
Milletimizin vicdanına gidiyoruz, aklına 
gidiyoruz, iradesine gidiyoruz. Türkiye’nin 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 16 Mayıs 2007 
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çağdaş medeniyet hedeflerinden bir tek 
geri adım atmadan, Cumhuriyetimizin, 
milletimizin, devletimizin gücüne güç 
katarak yolumuza devam ediyoruz, en 
doğru karar verici olan aziz milletimize 
gidiyoruz.

Yolun başında, milletin emanetine bağlı 
kalarak bu yolda emin adımlarla ilerleye-
ceğimizi, milletimizin iradesinden bir an 
olsun sapmayacağımızı söylemiştik. Söz-
lerimizin ardında durduğumuzun şahidi 
70 milyonu aşkın vatandaşımızdır. Vaatle-
rimizin ardında durduğumuzun şahidi 81 
vilayetimizdeki ekonomik canlanmadır, 
kalkınmadır. Şahidimiz yükselen adalettir, 
derinleşen kardeşliktir, bütün dünyada 
yükselen itibarımızdır, onurumuzdur. Ne 
mutlu bize ki, bu itibarla, bu öz güvenle, 
bu sadakatle milletimize gidiyoruz. Biliyo-
ruz ki, 22 Temmuz’da Türkiye gücüne güç 
katacak. Biliyoruz ki, 3 Kasım’dan bugüne 
yükselen, büyüyen, gelişen Türkiye 22 
Temmuz’da çok daha yüksek basamaklara 
çıkacak. 

Değerli arkadaşlar…

Son birkaç ay içinde yaşananlarla AK 
Parti’nin Türkiye’nin değişimi için, kal-
kınması için, özellikle de Türk siyaseti ve 
demokrasisi için ne kadar önemli olduğu 
bir kere daha anlaşılmıştır. Olup biten her 
şeyi milletimiz ayan beyan gördü, canlı 
yayınlarda izledi. Kimin demokrasiyi içine 
sindirdiği, kimlerin halka güvenmediği 
açık seçik ortaya çıktı. Başta CHP olmak 
üzere AK Parti dışındaki siyasi partiler, 
milletimizin geleceği ve ülkemizin prestiji 

açısından büyük öneme sahip olan Cum-
hurbaşkanlığı seçim sürecinde iyi bir de-
mokrasi sınavı veremediler. Bazıları küçük 
hesaplar peşinde koştu. Dün ne söylediler-
se ertesi gün değil, iki saat sonra tam aksi-
ni söylediler. Hepimizin varlık zemini olan 
demokrasiyi el üstünde tutma konusunda 
gereken hassasiyeti gösteremediler. 

Biz AK Parti olarak milli iradenin haki-
miyeti için, demokrasinin kök salması 
için tek başımıza da kalsak mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Türk milletinin demokratik 
kazanımlarını korumak ve geliştirmek 
için var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz. Burada çok açık söylüyorum; 
ne kadar ağır olursa olsun demokrasinin 
bütün yükünü, bütün ağırlığını taşımak 
bizim için onurdur. Türk siyasetinin kırk 
yıllık aktörleri demokratik olgunluktan 
ne kadar uzak olduklarını, milletten ne 
kadar çekindiklerini gizleme gereği bile 
duymadılar. İnanıyorum ki, onların siya-
set sahnesinde sergiledikleri hüzün verici 
bu tablo milletimizin yüreğinde ayniyle 
yankısını bulmuştur. Hak ettikleri cevabı 
da halktan alacakları şimdiden aşikardır. 
Milli iradeyi bir yük, milletin tercihlerini 
bir tehlike, halk oyunu bir sıkıntı olarak 
görenler, milletimizin sandıkta vereceği 
cevabı görecek, milli iradenin ne demek 
olduğunu seçimlerde anlayacaktır. 

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Mec-
lis çatısı altında sergilenen tutum, AK 
Parti grubuna değil, milli iradeye yönelik 
bir hazımsızlıktır, milletin temsilcilerine 
yönelik bir tahammülsüzlüktür. Cumhur-
başkanının Meclis’te seçilmesini bloke 
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edenler, “halk seçsin” dediğimizde gerçek 
düşüncelerini ortaya koymuşlar, “millet 
seçerse rejim tehlikeye girer” demişlerdir. 
Çok açık anlaşılmaktadır ki, asıl taham-
mül edilemeyen milli iradedir, milletin söz 
sahibi olmasıdır. Soruyorum sizlere; mil-
letten korkan, milletin iradesini küçümse-
yen, milleti tehdit olarak gören bir anlayış 
demokrat olabilir mi, cumhuriyetçi olabi-
lir mi, çağdaş olabilir mi? 

Bunlar sadece halkın duygu ve düşünce 
dünyasıyla kavgalı değiller, bunlar evren-
sel değerlerle, demokratik hak ve özgür-
lüklerle, çağdaş değerlerle de kavgalılar. 
Bu yüzden bunların dünyada eşi benzeri 
yok. Bu yüzden dünyada kendilerine des-
tek verecek kimseyi bulamıyorlar. Çünkü 
bunların düşünce tarzını, tahammülsüz-
lüğünü, dayatmacı yaklaşımlarını çağdaş 
dünya çoktan geride bıraktı. Bu miadı geç-
miş anlayışlar çoktan iflas etti. Milletimizi 
temsil göreviyle TBMM çatısı altında bulu-
nan milletvekilleri olarak, süreç boyunca 
ısrarla sürdürülen bu ölçüsüz tutumu 
kabul etmemiz mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar…

Kim ne derse desin, demokratik özürlerini 
kim bu ülkeye siyaset olarak dayatmaya 
kalkarsa kalksın, süreç boyunca AK Parti 
Türk siyasetinin yüz akı olarak kalmaya, 
demokrasiye, TBMM’nin onuruna, siyase-
tin vakarına yakışır tutumunu takınmaya 
devam edecektir. Çünkü bizim siyasetteki 
varlık sebebimiz bu ülkede yaşayan yetmiş 
milyon insanın umutlarını canlı tutmak, 
gelecek rüyalarını gerçeğe dönüştürmek-

tir. Bizim, insanlarımızı gün ışığında bile 
kabuslar görmeye mahkum etmek iste-
yenlerle bir işimiz olmaz, böylelerine asla 
prim de vermeyiz. Türkiye’nin gündemini, 
geleceğimizin rotasını bu düşük seviyeli, 
bu iftiracı zihniyetlere bırakacak, demok-
rasiye arkamızı dönecek de değiliz. Bizim 
bu milletin aydınlık hayalleriyle bire 
bir örtüşen bir yolumuz var, biz o millet 
yolunun yolcusu olmaya, o yolun dışına 
çıkmamaya kararlıyız. Biz böyle bir çağda, 
demokratik hiçbir ülkede rastlanmayacak 
siyaset ayıplarına gönüllü imza atanlar-
dan, bu ülkenin insanlarını utandıran eski 
usül felaket tellallarından da olmayacağız. 

CHP liderinin konuşmalarına bir bakın, 
umut mu aşılıyor, korku mu pompalı-
yor, birlik-beraberlik mesajı mı veriyor, 
kamplaşma ve çatışma mesajı mı veriyor? 
Konuşması “tehdit, tehlike, kriz, çatışma” 
kelimelerinden oluşan bir siyasi lider çağ-
daş ve aydınlık bir Türkiye mesajı nasıl ve-
rebilir? Kriz tellallığı yapan bir siyasi lider 
güven ve istikrar vurgusu nasıl yapabilir? 
Bunların siyaset literatüründe çatışma-
dan, kutuplaşmadan, kavga ve gürültüden 
başka kelime yok… Bunlar siyasi hayatla-
rını felaket tellallığı yaparak geçirmişler. 
Ezberlerini bozamazlar, yeniliklere açık 
olamazlar, Türkiye’nin gelişimine nasıl bir 
katkı yaparız diye düşünemezler. 

Biz bu milletin ortaya koyduğu iradeye 
karşı entrikalar çevirmeye, ülkeyi buna-
lıma sürüklemeye çalışanlara ayak uy-
durmayacağız. Bu yola tevessül edenlere 
de vakarla temsil ettiğimiz milletimizin 
iradesini asla teslim etmeyeceğiz. Biz bu 
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millete verdiğimizin sözün gereğini yerine 
getirecek, bütün gücümüzle, bütün ener-
jimizle, bütün sevdamızla Türkiye’nin ay-
dınlık geleceğini inşa etmek için mücadele 
edeceğiz. Mücadele edeceğiz diyorum; 
çünkü malum, bu ülkede hala demokratik 
ayıplardan, statükodan, ataletten sebep-
lenmek, nemalanmak isteyenler var. Bi-
zimse hesabımız ilk günden beri aynı, biz 
milletimizle beraber yürüyoruz, yürümeye 
devam edeceğiz. Bizim siyasette ortağımız 
da, yol arkadaşımız da bir bütün olarak 
milletimizdir. Çünkü biz başkaları gibi 
değiliz, milli iradeyi hiçbir şart altında tar-
tışmaya açmayız, üstüne gölge düşürmeyiz 
ve bu milletin sesine, hissiyatına da asla ve 
kat’a sağırlaşmayız, yabancılaşmayız. 

Değerli arkadaşlarım…

Halkla kavga ederek siyaset olmaz. De-
mokrasiyle kavga ederek siyaset hiç olmaz. 
Millet iradesini gölgeleyerek, kapkaççı 
taktiklerle siyaset olmaz, olamaz. Türkiye 
artık bunu hak etmiyor. Refaha, adalete, 
kalkınmaya, ticarete, üretime kilitlenen 
Türkiye’de demokrasinin çıtası onların 
erişemeyeceği kadar yükselmiştir. Siyaset, 
siyasete ve demokrasiye kalbinde hak etti-
ği değeri veren, dirayetli, liyakatli sözünün 
eri, milletinin söylediği sözü asla tartışma-
yacak, millet iradesinin ortaya koyduğu 
aritmetiği asla hafife almayacak kadrolarla 
yapılır. Önce dik durmayı, milletin büyük 
bir teveccühle üstünüze giydirdiği o yüce 
temsil kıyafetini hakkıyla bileceksiniz. 

Ben bu kürsüden kaç kere hatırlattım; Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi sadece millet 

iradesinin sembolü değil, aynı zamanda 
milletimizin binlerce şehit vererek kazan-
dığı İstiklal Mücadelesinin de bize emane-
tidir. Bu yüzden bu Meclis’in duvarlarında 
yazan o ifadeyi iyi okuyunuz, iyi anlayınız: 

Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir! 
Bu ifadeyi içinize iyi sindiriniz, çünkü bu 
kelimeler bu milletin can pahasına elde 
ettiği istiklalinin ne anlama geldiğini ifade 
ediyor. 

Bu cümleyi iyi anlayınız, çünkü bu cümle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de ruhu-
nu temsil ediyor. Hiç kimse ama hiç kimse 
milletin hakimiyetine karşı kayıt ve şart 
ileri süremez, milletin verdiği oyu hafife 
alamaz, millet iradesini tartışmaya aça-
maz. Hakimiyet bir zümrenin, bir kliğin, 
bir grubun değildir, hakimiyet milletindir. 
Bu milleti parçalara ayırmaya, sınıf lara 
ayırmaya, kamplara ayırmaya, kategori-
lere ayırmaya kimsenin gücü yetemez, 
kimsenin bunu yapmaya hakkı da yoktur. 
Milletimizin her ferdi, her cüzü aynı de-
ğerdedir, aynı onura sahiptir, egemenliğin 
de, Cumhuriyetin de, demokrasinin de öz 
be öz sahibidir. TBMM’nin nasıl teşekkül 
ettiği bellidir, iktidarı da, muhalefeti de 
bugün bulundukları bu temsil makamı-
na milletin oyları getirmiştir. TBMM’nin 
saygınlığına gölge düşüremez, burada orta 
oyunu oynayamazsınız, buna izin verme-
yiz, buna hakkınız yok. 

Değerli arkadaşlarım…

Nereden nereye geldiğimizi bu millet 
çok iyi biliyor. Türkiye Büyük millet 



400

Recep Tayyip ERDOĞAN

Meclisi’nin her oturumunun kilitlendiği 
günleri, iradesiz koalisyon günlerini, o ağır 
krizleri bu milletin unuttuğunu sanmasın 
kimse. Bakın, biz dört buçuk yıldır bu ül-
keye her alanda hizmet etmek için büyük 
bir gayretle, büyük bir şevkle çalışıyoruz. 
dört buçuk yılda bu ülke gelişme yolunda, 
kalkınma yolunda, geleceğini kazanma 
yolunda çok önemli mesafeler kazanmış-
tır. Ekonomide, siyasette, dış politikada, 
eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, enerjide 
çözülemez denilen sorunları çözüme ka-
vuşturduk, çok büyük bir değişime imza 
attık. Bütün bunlar yaşandı, göstergelerin 
de açıkça ortaya koyduğu bütün bu kaza-
nımlar elde edildi. 

Peki bugün mangalda kül bırakmayanla-
rın dört buçuk yıldır bizim bu politikala-
rımıza, Türkiye’nin değişimine ilişkin tek 
bir dişe dokunur yorumlarını, sözlerini 
gördünüz, duydunuz mu? Enflasyona, bü-
yümeye, yatırımlara, faizlere, borçlanma 
politikalarına, yoksulluğa, işsizliğe ilişkin 
tek bir önerilerine şahit oldunuz mu? 
Ülkeyi saran bu değişim rüzgarından hiç 
mi etkilenmediler, hiç mi katkı sağlamak 
istemediler, bu ülkenin kazanımları için 
hiç mi sevinmediler? Bazıları kendilerini 
sosyal demokrat olarak da tanımlıyorlar, 
değil mi? Peki bu sosyal demokratların ça-
lışma hayatına, çalışanlara, sosyal yardım-
lara, sosyal hizmetlere, sosyal politikalara, 
çalışan çocuklara ilişkin tek bir önerilerini 
duydunuz mu? Yok! Zaten olsa ne diye-
cekler? Enflasyonu çok mu düşürdünüz 
diyecekler? Paradan niye 6 sıfır attınız 
mı diyecekler? Hastaneleri niye tek çatı 
altında topladınız mı diyecekler? Neden 

her şehre doğal gaz götürdünüz mü diye-
cekler? Niye bu ülkenin bütün şehirleri-
nin yollarını açıyorsunuz mu diyecekler? 
Türkiye’yi niye bu kadar büyüttünüz, kişi 
başına milli geliri niye ikiye katladınız mı 
diyecekler? Yatırımları neden bu kadar 
çoğalttınız mı diyecekler? Faizleri niye bu 
kadar düşük seviyelere çektiniz mi diye-
cekler? Türkiye’nin itibarını niye bu kadar 
artırdınız, Türkiye’nin bölgede, dünyada 
ağırlığını niye bu kadar yükselttiniz mi 
diyecekler? Ne diyecekler? 

Bunlar takılmışlar bazı vehimlere, takıl-
mışlar bazı korkulara, takılmışlar kendi 
elleriyle yaptıkları öcülere, sabah akşam 
aynı teraneyi söyleyip geziyorlar. Dört 
buçuk yıldır seçim seçim diye ortadalar. 
İşte şimdi seçime gidiyoruz. İşte şimdi mil-
lete gidiyoruz. Er meydanı 22 Temmuz’da 
kurulacak, kim pehlivan, kim yalancı 
pehlivan ortaya çıkacak. Çıkın bu millete 
anlatın, nedir sizin ekonomi politikanız? 
Enf lasyon politikanız, faizle mücadele 
politikanız, yoksullukla mücadele poli-
tikanız, yatırım politikanız, sosyal poli-
tikalarınız neler? Ama anlatmayacaklar, 
anlatamayacaklar, bildikleri tek şey bu 
ülke için hedefi olanları, bu milletin bek-
lentilerine cevap vermeye gayret edenleri, 
Türkiye’nin bugünlerden çok daha güzel 
bir geleceğe doğru ilerlemesini temine 
çalışanları karalamak. Çünkü halkla kavga 
halindeler, halkın gündemini takip etmek 
yerine halka gündem dayatmak derdin-
deler, kendilerini milli iradenin üstünde 
bir güç, bir karar mercii olarak görmek 
derdindeler. İcazeti, yetkiyi, meşruiyeti 
millette aramıyorlar… Bu ülkeyi nasıl 
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biraz daha ileriye götürürüz, bu ülkenin 
atılımına nasıl destek oluruz, bu milletin 
sorunlarına nasıl çözüm getiririz diye bir 
meseleleri yok. Onların kendi gündemleri 
var, o gündemde de kavgadan, polemikten, 
vehimden başka bir şey yok. 

Değerli arkadaşlarım…

Çok yakında akla kara ortaya çıkacak, 
hizmet erleri de, laf üretenler de milletten 
hak ettiği karşılığı alacak. Biz büyük bir 
özgüvenle, geçen dört buçuk yılın bir tek 
gününde bile millet hissiyatından ayrı 
düşmemiş olmanın, bir tek günü bile mil-
lete hizmetten başka bir gayeye kurban 
etmemenin rahatlığıyla millete gidiyoruz. 
Bu rahatlığımız görevini yapmış olmanın 
rahatlığıdır, bu rahatlık vicdan rahatlığı-
dır, bu rahatlık milletin karşısına alnı ak, 
başı dik çıkabilecek olmanın verdiği gönül 
rahatlığıdır, Allah herkese nasip etsin. 

Değerli arkadaşlar…

Biz milletin verdiği hiçbir şerefli görev-
den kaçmadık. Biz, Milletin Meclisinden 
kaçmadık. Biz, hile ve tuzaklardan hiçbir 
zaman medet ummadık. Biz seçim san-
dığından da asla kaçmadık, kaçmayız. 
Yakında görmeyenler de görecek, bizim 
bu milletle muhabbetimizin ne kadar de-
rin olduğunu bugüne kadar anlamamış 
olanlar da anlayacak. Milletin sandığından 
çıkacak her sonuca razıyız, buna bir tarif, 
bir sınır, bir kompozisyon getirmiyoruz, 
onların vereceği kararı doğru kabul ediyo-
ruz. Sözlerimin sonunda millet iradesinin 
üstünlüğüne olan inancımı tekrarlıyor, siz-

leri ve sizlerin şahsında bütün milletimizi 
sevgiyle saygıyla selamlıyorum.
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Saygıdeğer gençler, sevgili kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yorum. 

Bildiğiniz gibi yarın 19 Mayıs ve millet ola-
rak Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
mımızı hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. 
19 Mayıs tarihi milletimiz için çok önemli 

bir tarih. Bu tarih, düşman işgaline karşı 
Anadolu’nun her köşesinde yükselen İstiklal 
ruhunun kıvılcım aldığı tarihtir. Bu tarih, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğin-
de kurtuluşumuzun destansı mücadelesinin 
Samsun’dan başlayarak tüm Anadolu’ya 
dalga dalga yayıldığı tarihtir. Bu vesileyle 
bugün Van’da olmaktan, siz gençlerimizin 

6. AK Parti Gençlik Şöleni

Van | 18 Mayıs 2007 
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coşkusunu, umut ve heyecanını paylaşmak-
tan büyük mutluluk duyuyorum. 

Zor tecrübelerden, ağır imtihanlardan geç-
tik ama, Allah’a şükür ki millet olarak, ülke 
olarak hiçbir zorluk karşısında zaafa uğ-
ramadık ve bütün zorlukların üstesinden 
gelmeyi başardık. İstiklal ruhumuzu her 
zaman taze tutarak, koruyarak bugünü-
müze ve istikbalimize sahip çıktık. Büyük 
bir millet, büyük bir ülke olmanın şerefini 
hiçbir şeye değişmedik. İnsanlığa örnek 
olan itibarlı geçmişimizin de, bugünle-
rimizin ve geleceğimizin de en büyük 
güvencesi birlik ve beraberlik ruhumuzu 
korumak, millet olma şuurunu onurla 
yaşatmaktır. Bu ruh en büyük varlığımız, 
en büyük sermayemizdir. Birlikte yürüme-
nin, kardeşçe paylaşmanın, zorluklara hep 
beraber karşı durmanın anlamını hepimiz 
iyi biliyoruz. Bu ülkenin istiklali için açı-
lan her cepheye Van’dan, Erzurum’dan, 
Trabzon’dan, Diyarbakır’dan, Adana’dan, 
Konya’dan, Anadolu’nun her yerinden va-
tanı savunmak için omuz omuza ya şehit 
ya gazi olmaya giden kahramanlarımızın 
verdiği mücadele, bugün hala en büyük 
ilham kaynağımızdır. Bugün aynı ruhla el 
ele, gönül gönüle, omuz omuza Türkiye’yi 
aydınlık ufuklara taşımanın kavgasını, 
mücadelesini veriyoruz. Türkiye’yi bir 
bütün olarak kalkındırmanın, bir bütün 
olarak adalete kavuşturmanın yoğun gay-
reti içindeyiz. Hiçbir insanımızı mahzun 
bırakmadan topyekün zenginleşmeye, bü-
yümeye, kalkınmaya çalışıyoruz. 

Bugüne kadar demokrasiyle, hukukla, ada-
letle, üretimle, yatırımla büyük mesafeler 

aldık. Bu yolda bir tek evladımızı gözden 
çıkarmadan, bir tek bölgemizi ihmal etme-
den, bir tek vatandaşımıza arkamızı dön-
meden kucaklayıcı bir anlayışla yolumuza 
devam edeceğiz. Biliyoruz ki Türkiye’nin 
gücü, kültürümüzün zenginliğidir, insani 
değerlerimizin yüceliğidir, eşsiz bir me-
deniyet tecrübesine ve adalet duygusuna 
sahip oluşumuzdur. Cumhuriyetimizin 
temel özelliklerinin tümünü aynı önemde 
görüyor, birini diğerine tercih etmeden 
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 
anlayışını ideal şekliyle yaşatmanın öne-
mine inanıyoruz. 

Sevgili gençler, değerli Vanlılar…

Bu ülkede yaşayan her vatandaşımızın 
ortak bir kaderi paylaştığını çok iyi bilmek 
durumundayız. Geçmiş dönemlerde bu 
ülkede ağır ihmaller yaşandığını, vatandaş 
ile devlet arasındaki ilişkilerin zaman za-
man zedelendiğini, herkesin beklediği ada-
letin geciktiğini iyi biliyoruz. Çok şükür ki, 
bugün o girdaptan çıkmış bulunuyoruz. 
Türkiye’nin her şehrinde, her bölgesinde 
büyük bir ekonomik canlanma ve diriliş 
mevsimi yaşanıyor. Hükümet olmadan 
önceki tespitimiz şuydu: Bu ülke kalkına-
caksa topyekün kalkınacak, milli gelirden 
bütün bölgelerimiz adaletli şekilde payını 
alacak, devlet ülkenin her köşesine eşit 
biçimde hizmet götürecek. 

Şüphesiz, bu sözleri ilk kez bizden duyma-
dınız ama ilk kez biz iddialarımızın arka-
sında durduk, onları hayata geçirdik. 70 
milyon insanımızın kaderiyle aynı oranda 
ilgilendik, ülkemizi bir bütün olarak sahip-
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lendik. İmtiyaz değil adalet isteyen, kavga 
değil kardeşlik isteyen milyonların talep-
lerine süratle cevap verdik. Şimdi ülkemiz 
ve gençliğimiz tam bir özgüvene kavuşma-
nın onurunu yaşıyor. 

Sevgili gençler…

Bu ülkenin, Türkiye’mizin genç bir nü-
fusu, büyük bir dinamizmi var. Bu genç 
nüfusumuz ülkemizin en büyük enerji 
kaynağıdır, en önemli sermayesidir. Yeter 
ki, yüreklerimizdeki aşk ve heyecan her 
zaman taze olsun, yeter ki ülkemizin is-
tikbali için, şehirlerimizin güzelleşmesi 
için, memleketimizin kalkınması için 
gücümüzün farkında olalım. Yeter ki, bu 
cennet vatanın evlatları olarak aramıza ni-
fak tohumları serpmek isteyen art niyetli 
tuzakları bertaraf etmek için kalplerimizi 
birleştirelim. Evet, çözümü zaman alan 
bazı sorunlarımız da var ama, hızla adale-
te, hızla kalkınmaya doğru koşuyoruz. 

Bakınız, bugün, hamdolsun ki bölgemiz-
de bir güven ve istikrar ülkesiyiz. Bunun 
kıymetini iyi bilmek, huzur ve istikrarın 
önemini iyi anlamak, bizi birbirimize bağ-
layan insani ve kültürel bağları iyi koru-
mak mecburiyetindeyiz. Unutmayalım ki, 
dünya hızlı bir değişim içinde, acımasız bir 
rekabet içindedir. Bu çağda toplumların 
ayakta kalabilmeleri, yaşamlarını sürdü-
rebilmeleri ve geleceğin dünyasında söz 
sahibi olabilmeleri, dünyayı saran değişim 
dalgasına yabancı kalmamalarına bağlıdır. 
Biz, özümüzü, ruhumuzu, birlik ve bera-
berlik iklimini koruyarak değişimi sağlı-
yoruz. Birlikte güçlenmek, birbirimizin 

gücünden, moralinden, maneviyatından 
bir şeyler eksilterek değil aksine birbirimi-
ze güç vererek zorlukları aşmalıyız. 

Uzun yıllardan sonra vatandaşlarımız dev-
letimizle birlikte güç ve kuvvet buluyor. 
Şimdi Van şehrimiz, Denizli ile birlikte 
güçleniyor. Şimdi Erzurum, Bursa ile bir-
likte kalkınıyor. Şimdi bütün bölgelerimiz, 
bütün şehirlerimiz, birlikte sosyal hukuk 
devletine kavuşuyor, adaletle yükseliyor. 
Son dört buçuk yılda hükümet olarak ya-
kalamaya gayret ettiğimiz hedeflerin en 
büyüğü işte budur. Zamanın ihtiyaçlarına, 
dünyanın gidişatına, ülkemizin imkan ve 
kaynaklarına uygun olarak milletimizin 
yıllardır beklediği değişimi gerçekleşti-
riyoruz. Geçen zaman zarfında AK Parti 
iktidarı olarak bir yandan ülkemizin acil 
problemlerini çözmek ve kaybedilen yıl-
ları geri kazanmak, bir yandan da orta 
ve uzun vadeli planlarla dünyanın hızına 
yetişmek için yoğun çalışmalar yürüttük. 
Bu çalışmalar sırasında en büyük desteği 
de yine milletimizden, sizlerden aldık. 
Milletimizin desteğiyle yolsuzluğun belini 
kırdık. Milletimizin desteğiyle yoksulluk 
çemberini daralttık. Milletimizin irade-
siyle demokratik hak ve özgürlükleri ge-
liştirdik. Ne yaptıysak milletimiz için, siz 
gençlerimiz için yaptık. Sizlere layık olma-
yı, sizlere hizmet getirmeyi en büyük şeref 
olarak görüyoruz. 

Bu istikrar devam ettikçe, bu güven ortamı 
devam ettikçe Türkiye hem gelişecek, hem 
de insanımızın hayat standardı, özlediği-
miz seviyelere doğru hızla yükselecektir. 
Bu ne demek? Gençlerimizin hayallerini 
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gerçeğe dönüştürecek imkanlara daha 
fazla sahip olmaları demek, daha üretken 
olmaları, daha gelişmeye açık olmaları, 
istedikleri kadar fikir, plan, proje üretebil-
meleri demek. Çünkü bu ülkenin artık önü 
açıktır, bu ülkenin gençlerinin önü açıktır, 
ufku açıktır. 

Değerli kardeşlerim…

Bakınız şu gerçeğin altını bir kere daha 
önemle çizmek istiyorum; bugün artık 
rekabet küresel bir boyut kazanmış du-
rumda. Tıpkı şirketler gibi, tıpkı ülkeler 
gibi, tek tek bireyler, özellikle de gençler, 
bu rekabet ortamına uyum sağlamak zo-
rundalar. Bugün artık Van’ın gençlerinin 
rakibi, Londra’nın gençleri, Brüksel’in 
gençleri, Paris’in gençleridir. Bu gerçeği 
bileceğiz, buna göre hareket edeceğiz. Bu 
ülkenin bütün gençlerinin kendini çok 
çok iyi yetiştirmesi, eğitimde, bilgisayar 
kullanımında, dil öğreniminde, diğer tüm 
alanlarda artık doğuyla da batıyla da reka-
bet halinde olması gerekiyor. 

Bakın bunun imkanları bugüne kadar sağ-
lanamadı, bunun alt yapısı bugüne kadar 
oluşturulmadı. Gençliğimiz, adeta yok-
luğa, yoksulluğa, eğitimsizliğe mahkum 
edildi. Ancak bugün manzara tamamen 
değişmiş durumdadır, daha da değişmek 
zorundadır. Bir kere artık gençler için tüm 
mazeretleri ortadan kaldırıyoruz. 2003’ten 
2006 yılı sonuna kadar Van sınırları içinde 
yapımını tamamladığımız derslik sayısı 
tam 1566’dır. 846 okulumuza hızlı inter-
net bağlantısı getirdik, yine Van ilimizin 
sınırları içindeki okullara bugüne kadar 4 

bin 293 adet bilgisayar gönderdik. Yüksek 
öğrenim öğrencileri için 2 bin 404 kişilik 
yurt kapasitesi oluşturduk. Bunları niye 
yaptık, çocuklarımızı, gençlerimizi yarın-
lara daha iyi hazırlayabilmek için, dünya-
nın hızına yetişebilmek için. 

İstedik ki bilgisayarı, interneti sadece İs-
tanbul’daki, Ankara’daki öğrencilerimiz 
değil, Van’daki, Muş’taki, Hakkari’deki öğ-
rencilerimiz de tanısınlar, kullansınlar, bu 
sayede dünyaya açılsınlar, dağarcıklarını 
geliştirsinler. Çocuklarımızın, kızlarımı-
zın, gençlerimizin okumaları önündeki 
tüm engelleri tek tek kaldırıyoruz. Mesleki 
eğitim konusunda maalesef istediğimiz 
noktada değiliz, önümüzdeki dönemde üs-
tünde ısrarla duracağımız konulardan biri 
de budur, çünkü buna ülkemizin ihtiyacı 
var. Biz, hükümet olarak imkanlarımızı 
sonuna kadar zorlayarak üzerimize düşeni 
yapmanın gayreti içindeyiz. Siz de gençle-
rimiz olarak üzerinize düşeni yapacaksı-
nız. AK Parti doğulusu batılısıyla, kuzeylisi 
güneylisiyle, köylüsü şehirlisiyle, yaşlısı 
genciyle tüm milletin iktidarıdır. 

Değerli gençler…

Sizler bu ülkeyi bugünkü seviyesinden çok 
daha ileri seviyelere taşıyacaksınız. Sizleri 
sadece bu ülkenin gelişmesinin, ilerlemesi-
nin teminatı olarak değil, demokrasimizin, 
sosyal kalkınmamızın, medeniyet yürüyü-
şümüzün de teminatı olarak görüyorum. 
Bu ülkenin zihinsel tazelenmesinin de te-
minatı olarak görüyorum. Cumhuriyetimi-
zin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Gençliğe Hitabesindeki vurguları zihniniz-



406

Recep Tayyip ERDOĞAN

den çıkarmayın. Ne diyordu Atatürk: “Ey 
Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istik-
lalini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muha-
faza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin 
ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu 
temel, senin en kıymetli hazinendir”… 

Şehit kanıyla sulanan bu aziz vatanı, şan-
lı bayrağımızı, Cumhuriyetimizin temel 
özelliklerini muhafaza ve müdafaa vazi-
fesini asla aklınızdan çıkarmayın, muasır 
medeniyet seviyesini aşma hedefinden 
asla şaşmayın. Şartlar ne olursa olsun 
kendiniz için, dünya için, insanlık için 
ideallerinizi yitirmeyin. Unutmayın ki, 
ideallerini yitirenler benliklerini de yitirir-
ler. İdeallerinizi, hayallerinizi akıl, tecrübe 
ve bilim süzgecinden geçirerek, dünyanın 
gerçeklerini yakından izleyerek hayata ge-
çirmeye çalışın. Azminizi, kararlılığınızı, 
inancınızı hiç kaybetmeyin. 

Necip Fazıl’ın dediği gibi; “Zaman bende-
dir ve mekan bana emanettir!” şuurunda 
bir gençlik. “Kim var?” diye seslenilince, 
sağına ve soluna bakmadan fert fert “ben 
varım!” cevabını veren, her ferdi “benim 
olmadığım yerde kimse yoktur!” fikri-
ni besleyen bir dava ahlakına sahip bir 
gençlik. Ben sizleri böyle yüce duygulara, 
ideallere, ahlaka sahip bir gençlik olarak 
görüyorum. Sizler de birbirinizi sevin, bir-
birinizle kenetlenin, birbirinizle kardeşlik 
hukukunuzu geliştirin. 

Bizi birbirimizden uzaklaştıran kültürü-
müz, mezhebimiz, ırkımız, siyasi görüşü-
müz değildir. Bizi birbirimizden uzaklaş-
tıran önyargılar, diyalog ve uzlaşıya geçit 

vermeyen tahammülsüz yaklaşımlardır. 
Öncelikli görevimiz, birbirimizi tanımayı, 
anlamayı, kaynaşmayı engelleyen önyar-
gıları kırmak; sevgiyle, dostlukla, kardeş-
likle birbirimize bakabilmektir. Farklılık-
larımızı birbirimizi dışlamak için değil, 
birbirimizle bir araya gelip konuşmak için, 
uzlaşı ve işbirliğini geliştirmek için bir 
zenginlik olarak görelim. Ortak paydaları-
mızı ön plana çıkaralım, aynı milletin, aynı 
devletin, aynı vatanın çocukları olarak 
birlik-beraberlik ruhunu geliştirelim. İna-
nıyorum ki sizler içi boş klişelerle, lüzum-
suz polemiklerle, asılsız vehimlerle tek bir 
anınızı zayi etmeyeceksiniz, bütün ener-
jinizle, bütün gücünüzle bu ülkeyi daha 
aydınlık, daha adaletli, daha özgür bir 
ülke haline getirmek için çalışacaksınız. 
Sizlerden yarını değil, daha ötesini görerek 
çalışmanızı, kendinizi geliştirmenizi, bilgi 
ve donanımınızı arttırmanızı. bu ülkenin 
geleceği adına en aktif biçimde sorumlu-
luk almanızı bekliyorum, bekliyoruz. 

Bir üzüntüm var, onu da dile getirmeden 
edemeyeceğim; biliyorsunuz seçilme yaşı-
nın 25’e inmesi için çok uğraş verdik, ama 
yapılan değişiklik maalesef önümüzdeki 
seçime yetişmedi. Bundan gayemiz siyase-
te yeni solukların, berrak zihinlerin, genç 
fikirlerin girmesi, Türkiye’nin gücüne güç, 
dinamizmine dinamizm eklenmesiydi. Ol-
madı, ama olacak, bu ülkenin gençleri en 
kısa zamanda bu ülkenin yönetiminde hak 
ettikleri, yeri, inisiyatifi, ağırlığı alacaklar. 
Ben sizlere çok inanıyor, çok güveniyo-
rum, sizlerin değişim sancağını dünyanın 
zirvelerine kadar taşıyacağınızdan asla 
şüphe duymuyorum. Sizlerin gözündeki 
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ışıltıyı gördükçe heyecanlanıyor, umutla-
nıyor, gururlanıyorum. Eminim sizler de 
aynı heyecanı, aynı umudu, aynı gururu 
kalplerinizde taşıyorsunuz. Allah yolu-
nuzu, ufkunuzu, bahtınızı açık etsin. Bu 
dileklerle sözlerime son veriyor, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı-
nızı bütün kalbimle kutluyor, sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 
değerli misafirler… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Bugün 29 Mayıs 
2007. Bir çağı kapatıp, yeni bir çağı açtı-
ğımız önemli bir tarihin yıldönümü. Kıta-
ları ve medeniyetleri birbirine bağlayan 
İstanbul’un fethinin 554. yıldönümünü 
kutluyor, bu eşsiz güzellikteki dünya şeh-

rini bizlere miras bırakan Fatih Sultan 
Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmet ve 
minnetle anıyorum. 

Fatih Sultan Mehmet, hoşgörü ve adalete 
dayanan, yeniliklere açık yönetim anlayı-
şıyla İstanbul’u, farklı inanç ve kültürlerin 
barış içinde bir arada yaşadığı bir bilim ve 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 29 Mayıs 2007 
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kültür merkezi haline getirmiştir. Bugün 
de bu özelliğiyle insanlığın en çok özle-
mini duyduğu “Medeniyetler İttifakı”nın 
sembol şehri olan İstanbul, yüzyılların 
birikimini yaşatarak geleceğe taşımaya ve 
insanlığa ışık tutmaya devam etmektedir. 
Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin sembol 
şehri olan İstanbul, farklılıkların bir arada 
barış içinde yaşadığı bir dünya idealinin, 
ulaşılabilir bir hedef olduğunun en canlı 
kanıtıdır. 

Değerli arkadaşlar…

Ülkemiz için başarılarla dolu bir iktidar 
dönemini Türkiye’ye yaraşır bir vakar ve 
onurla tamamlarken ülkemizin gelecek 
hedefleri için yeni bir koşunun başlangıç 
noktasındayız. Bugüne kadarki bütün 
grup konuşmalarımızda, istişare toplan-
tılarımızda siyasi vurgularımızın ağırlık 
noktası siyaset kurumunun itibarı oldu, 
ülkemizin demokratik istikrarı oldu, tam 
bir hukuk devletine kavuşmamız oldu. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf bir 
demokrasiyle idaresi için, adaletle kal-
kınması için AK Parti Grubu olarak, siz 
saygıdeğer arkadaşlarımla birlikte bütün 
gücümüzle çalıştık, çalışıyoruz. Türkiye, 
rakamlara, istatistiklere sığmayan büyük 
bir dönüşümü başarıyla gerçekleştirdi. 
Siyasetin çıtasını, demokrasinin düzeyini, 
halkımızın hayat standartlarını bir daha 
aşağıya inmeyecek şekilde yükseklere 
çıkardık. 

Türkiye’nin hayrına, Türk milletinin ya-
rarına olan hiçbir adımı atmakta bugüne 

kadar tereddüde düşmedik, bütün zorluk-
lar karşısında yılmadan dimdik durduk, 
bundan sonra da tereddüt etmeyecek ve 
onurlu duruşumuzu özenle muhafaza ede-
ceğiz. Çünkü siyasetteki bu duruşumuz, bu 
üslubumuz politik mülahazalarla belirle-
diğimiz, taktik olarak tayin ettiğimiz bir 
duruş değil, kendi tabii duruşumuzdur. 

AK Parti olarak, Adalet ve Kalkınma ide-
aline gönül veren bir kadro olarak bizim 
siyasetteki üslubumuz milletimizin üslu-
budur. Biz bu üslubu reyting rekorlarına 
bakarak, ajanslardan sipariş ederek dev-
ralmadık. Maskesiz bir siyaset için yola 
çıktık ve siz AK Parti kadrolarıyla siyaseti 
ağırlıklarından arındırdık. Herkes bil-
sin ki, siyasetteki üslubumuz gibi bizim 
yaşama biçimimiz milletimizin yaşama 
biçimidir. 

Milletimizden aldığımız gücü milletimize 
hizmet olarak götürmekten başka gayemiz 
yoktur. Milletimizin emanetini hakkıyla 
taşımaktan ve ona layık olmaktan başka 
bir arzumuz yoktur. Özgüvenimizi mil-
letten alıyoruz, milletimize sonuna kadar 
güveniyoruz. Bu güvenle yola çıktığımız 
için beşinci yasama yılını dolduran ikti-
darımızda bütün başarılarımızı milleti-
mizin kazanç hanesine kaydettik. Bu süre 
zarfında bütün vatandaşlarımıza, vatan-
daşlarımızın bütün taleplerine, bütün 
bölgelerimize, bütün şehirlerimize aynı 
gözle baktık. Her adımımızda Türkiye’nin 
gücünü hissettik, her aşamada milletimi-
zin açık desteğini gördük. Şimdi bu büyük 
özgüvenle milletimize gidiyoruz. 
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Allah’a şükürler olsun ki, yüzümüz ak, 
alnımız ak. Mahcup olmadık, bize temsil 
yetkisi veren, bize şerefle hükümet görevi-
ni tevdi eden milletimizi mahcup etmedik, 
pişman etmedik. Türkiye haritasının her 
yerinde başımız dik olarak halkımızın 
değerlendirmesine gidiyoruz. Türkiye’nin 
her bölgesinde en güçlü parti olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin her 
köşesine, her şehrine, her ilçesine, her bel-
desine bu kadar hizmet götürmenin onu-
ruyla milletimiz nezdinde çok daha güçlü 
bir siyasi itibara sahibiz. 

Hiçbir bölgeyi, hiçbir şehri, hiçbir ilçeyi bir 
diğerinden ayırmadan, kuşatıcı, kucaklayı-
cı ve adaletli bir tavır takındık. Bu yüzden 
AK Parti bütün Türkiye’nin partisidir. Böl-
geler arasında, şehirler arasında, toplum-
sal kesimler arasında farklılık gözetenler, 
ayrımcılık yapanlar, bu hassasiyeti anlaya-
mazlar. Hükümeti devraldığımız günden 
bu yana Türkiye’nin dört bir yanını aynı 
aşkla, aynı heyecanla dolaştık, şehirler 
arasındaki gelişmişlik farkını gidermek 
için var gücümüzle çalıştık. 12 Mayıs’ta 
gittiğimiz Erzurum’da, 18 Mayıs’ta Van’da, 
27 Mayıs’ta Sivas’ta gördüğümüz ilgi, 
Türkiye’yi bir bütün olarak kucaklayan 
siyasetimizin halkımız tarafından nasıl 
coşkuyla karşılandığının bir göstergesidir. 

AK Parti, Türkiye’nin ve siyasetin merkez 
partisidir. Toplumsal merkeze dayanan 
siyaset anlayışımız, tüm şehirlerimizi, tüm 
vatandaşlarımızı, tüm toplumsal kesimleri 
aynı samimiyetle sahiplenen, onların me-
selelerini kendi meselesi olarak gören bir 
anlayışı ifade etmektedir. Merkez partisi 

olmak, toplumun temel değerlerine, asga-
ri müştereklerine, tarihi mirasına, ortak 
paydasına, tüm farklılıklarıyla bir bütün 
olarak kültürel birikimine sahip çıkmaktır. 

Merkez partisi olmak, Cumhuriyetimizin 
temel niteliklerine, kuruluş idealine, bir 
diğerinden ayrılamayacak özelliklerine, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya üzerinde-
ki onur ve saygınlığına sahip çıkmak, katkı 
vermek, hizmet etmek demektir. İnsanı ve 
hizmeti siyasetinin merkezine yerleştiren 
AK Parti, 780 bin metrekare vatan topra-
ğında doğusundan batısına, kuzeyinden 
güneyine her bölgedeki vatandaşımızın 
beklentilerini, sorunlarını, arzularını si-
yasetinin konusu yapmakta, herkes için 
adalet, herkes için kalkınma istemektedir. 

Değerli arkadaşlar…

Cumhuriyetimiz de demokrasimiz de en 
iyi dönemlerinden birini bizim iktidarı-
mızla yaşadı. Büyük zorluklar da gördük 
ama, Allah’ın yardımıyla o zorlukları 
önemli ölçüde geride bıraktık. Başlan-
gıçta milletimize söz verdiğimiz üzere 
ne aldatan olduk, ne de aldanan olduk. 
Başarılarımız ne başımızı döndürdü, ne 
de istikametimizi çevirdi. Siyasetimiz 
dar bir zümre siyaseti olmadı, aksine bü-
tün milletimizin gönlünde taht kurduk. 
Türkiye’nin tıkanmış yollarını açarken 
ayrılıkların, farklılıkların değil daima, 
ama daima birliğin, vahdetin, dayanışma-
nın altını çizdik. Zira Türkiye’nin özlemi, 
bu ülkenin hasreti ayrılık siyaseti değil, 
hizip siyaseti değil, zümre siyaseti değil, 
kavim ve kabile siyaseti değil, sınıf ve 
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bölge siyaseti değil, mezhep ve meşrep 
siyaseti değil.

Türkiye’nin özlemi birlik siyasetidir, mil-
leti bir bütün olarak kucaklama siyaseti, 
Türkiye’nin her bölgesini aynı ruhla sahip-
lenme siyasetidir. Sosyal dokumuz, manevi 
haritamız, siyasi birliğimiz, devlet ve millet 
mefkuremiz birlik esası üzerinde yükselir. 
Yola çıktığımızda bu anlayıştan, bu inanç-
tan hareketle demiştik ki, insanı yücelt ki 
devlet yücelsin. Öyle oldu. Zira biz, istatis-
tiklerle, sayılarla, anketlerle tanımlanan, 
esas gündemi başkalarınca belirlenen bir 
millet değiliz. Arızi sorunlar, dönemsel 
meseleler bizi istikametimizden çevirmeye 
yetmez. Bizi kimsenin ayrıştırması, bizi 
kimsenin kamplara bölmesi, bizi kimsenin 
farklı kutuplara çekmesi mümkün değildir. 
Millete rağmen siyaset yapılamayacağını, 
halka rağmen siyaset üslubu belirleneme-
yeceğini bilen herkes bu milletin değer-
leriyle buluşmak, bizi millet kılan temel 
değerlerimizi anlamak durumundadır. 

AK Parti siyaseti bu temeller üzerinde yük-
selmiştir. AK Parti, bu büyük milletin ide-
allerini, özlemlerini buluşturan bir büyük 
çatı olmuştur. Burada bütün renkler aynı 
bahçenin çiçekleri olarak varlığını sürdü-
rür. Bu bahçede gül yetiştirenlere, yasemin 
yetiştirenlere, nevruz yetiştirenlere aynı 
gözle bakılır. Bu göz, bu bakış bizi bin yıl 
ayakta tutan, üç kıtada yeryüzüne adalet 
ve kardeşlik iklimini yayan Yunus’un, Hacı 
Bektaşı Veli’nin bakışıdır. Bu bakış saye-
sinde biz Çanakkale’de bütün hesapları 
bertaraf ettik ve yeniden millet olarak kül-
lerimizden doğduk. 

Tarihe, coğrafyaya, kültüre nüfuz eden 
bu zengin bakışı bulandırmak isteyenler, 
ışığın ve aynanın önünde durarak sadece 
kendi gölgelerini uzatanlar beyhude bir 
çaba içindedirler. Onlar, bilerek ya da 
bilmeyerek Cumhuriyet’i Cumhurdan 
esirgeyebileceklerini zannediyorlar. Onlar, 
bilerek ya da bilmeden adaleti milletten 
esirgeyebileceklerini düşünüyorlar. Onlar, 
bilerek ya da farkında olmadan demokra-
siyi halktan esirgeyebileceklerini zannedi-
yorlar. Hayır, bu mümkün değil. Hiç kimse 
eşyanın tabiatına karşı çıkamaz. Hiç kim-
se, suları yokuş yukarı akıtamaz. Hiç kim-
se adaletin, özgürlüğün, kardeşliğin bol-
luğunu, bereketini yaşayan bu milleti, bu 
zengin ülkeyi yeni vehimlerle yönlendire-
mez, durduramaz. Hiç kimse demokrasiyi 
halktan, cumhuriyeti cumhurdan esirge-
yemez. Demokrasinin de, cumhuriyetin de 
temeli milli iradedir, halkın tercihleridir, 
bir bütün olarak toplumun kanaatleridir. 

Türkiye, adalet ve kalkınma özlemine 
ulaşmıştır. Buradan geriye gidiş, buradan 
istikrarsızlığa dönüş olmayacaktır. Ekono-
mik istikrar önemli değil diyenler, istikrarı 
değil krizleri siyasetinin merkezine yer-
leştirenler ortaya koydukları tavırlarla de-
mokratik istikrar önemli değil, diyebilirler. 
Büyüme önemli değil, yatırım önemli de-
ğil, üretim önemli değil, istihdam önemli 
değil, diyenler; uzlaşma, bir arada yaşama, 
kardeşlik önemli değil, diyebilir. 

İmtiyazlarını, seçkin konumlarını muha-
faza etmek için Türkiye’nin bütün kaza-
nımlarından vazgeçebileceklerini söyleye-
bilirler. AK Parti’nin sorumlu siyaset tarzı 
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sadece istikrarı sağlamayı değil, istikrarı 
korumayı da bir milli görev, bir vatan gö-
revi bilir. Evet, dünyanın gözleri üzerimiz-
deyken bütün dünyaya karşı iki Türkiye 
fotoğrafı vermek istiyorlar. Hayır, devletiy-
le, milletiyle bölünmez bir bütün olan tek 
bir Türkiye var ve biz o Türkiye için varız. 
AK Parti’yi kurduğumuz günden bu yana, 
bütün hükümet icraatlarımızla “her şey 
Türkiye için” deyişimiz bu yüzden. 

Bu sayede, 100 yıllık tartışma temalarının 
büyük çoğunluğunu gündemden düşür-
dük. Büyük hukuk reformları yaptık. Bu 
sayede uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin 
itibarına itibar kattık. Türkiye’nin Avrupa 
Birliğine tam üyeliği için müzakere süreci-
ni başlattık. Demokratik özgürlük alanını, 
düşünce hürriyetini genişlettik. Bu saye-
de ekonomiyi o büyük girdaptan, o ağır 
krizlerden çıkardık. Eğitimde, sağlıkta, 
ulaşımda Türkiye büyük bir modernleşme 
sürecine girdi. Bu sayede sosyal hukuk 
devletimiz sağlam temeller üzerinde va-
tandaşlarımıza hizmet versin diye 110 
binin üzerinde derslik açtık, bütün şehirle-
rin, köylerin yollarını açtık. 

Sağlık hizmeti veren personel sayısına 
tam 95 bin yeni personel ilave ettik. Ve 
şimdi yeni bir müjde olarak burada ilk 
kez ifade ediyorum ki tam 32 bin sağlık 
personeli daha alacağız. Türkiye bu yolda 
büyümesini sağlarken, her alanda bü-
yüme ve kalkınma çıtası yükselirken bu 
tabloyu kimse değiştiremez. İmtiyaz is-
teyenlerle adalet isteyenlerin arasındaki 
gerilim, Türkiye’yi rotasından geri çevire-
cek bir gerilim olamaz. 

Türkiye’ye şaşı bakanlar buradaki fark-
lılıklarımızı, zenginliklerimizi birer zaaf 
alanı olarak görebilir, hesaplarını ona göre 
yapabilirler. Hatta Türkiye’ye dışarıdan 
bakanlar buradaki birliğimizi ve bütünlü-
ğümüzü açıkça gördükleri halde tek olanı 
çift görmek isteyebilirler ama, önemli olan 
bizim bütün kriz girişimlerini bertaraf 
etmemizdir. 

Hemen her konuşmamda vurguluyorum. 
Bizim derdimiz 70 milyon vatandaşımızın 
huzuru, mutluluğudur. Bizim milletimizle 
ünsiyetimiz dönemsel bir işbirliği, bir se-
çim ittifakı değildir, biz bizatihi milletin 
kendisiyiz. Bugüne kadar AK Parti olarak 
eğer “biz” ve “ötekiler” diye bir siyaset çiz-
gisi üzerinde yürüseydik bu büyük bir al-
danış, büyük bir yanlış olurdu. Türkiye’nin 
emanetini omuzlarımızda hissetmeseydik 
biz de “küçük olsun, benim olsun” diyenler 
gibi gerilimin tarafı olmayı seçer, kolay-
cılığı tercih ederdik. Biz büyük yangını 
söndürdük. Büyük ve tehlikeli kasırgaları 
geride bıraktık. Kolaycı, kavgacı siyaset 
çizgisi üzerinde yürüseydik, gönüllerimi-
zi, kollarımızı açmasaydık kısa vadeli ka-
zanımlar adına ülkemizin bütünlüğünden 
gözümüzü kaçırır ve 70 milyona hizmet 
götüremezdik. Eğer dar bir zümre siyaseti 
yapsaydık Türkiye bugünden 2023’ün Tür-
kiye’sine hazırlanamazdı. 

Değerli arkadaşlar…

Bakınız Cumhurbaşkanlığı seçimi süre-
cinde olup bitenleri aziz milletimiz çok 
iyi gördü, değerlendirmesini yaptı, şimdi 
söz sırasının kendisine gelmesini, sandı-
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ğın önüne konulmasını bekliyor. “Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanını 
seçmesin” diyenlere “işte sandık” dediği-
mizde “ama hayır, Cumhurbaşkanını halk 
da seçmesin” dediklerini bu millet gördü. 
Demek ki, bu siyasetçiler halkı mümeyyiz 
görmüyorlar, halkı kendi kararlarını vere-
cek kadar reşit saymıyorlar. Madem halka 
güvenmiyorsunuz, halkın Cumhurbaş-
kanı seçmesini de rejim meselesi olarak 
görüyorsunuz, peki o zaman halka gidip 
nasıl oy isteyeceksiniz? Bu aziz millet de-
mokrasinin tecelli yeri olan Meclis’i terk 
edenleri, Meclis dışına göndermesini de 
çok iyi bilir. Bu süreçte bir kez daha açıkça 
görüldü ki, halk, adalet istiyor, kalkınma 
istiyor, demokrasi istiyor buna karşılık 
ana muhalefet partisi imtiyaz istiyor. 22 
Temmuz’da millet “yeter, karar benim” de-
yince bugünlerdeki tartışmaları yeniden 
hatırlayacağız. O gün geldiğinde kimlerin 
mahcup olacağını çok iyi göreceğiz. 

Değerli arkadaşlar…

22 Temmuz 2007 seçimleri şimdiden 
milletimize, ülkemize hayırlı olsun. Bu 
seçim milletimizin gülen yüzünü daha da 
aydınlatsın diyoruz. Bu düşüncelerle, bu 
hissiyatla aziz milletimi en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Siz milletvekille-
rimizi, misafirlerimizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.








