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B a ş b a k a n  R e c e p  Tay y i p  E r d o ğ a n , 
İrlanda’ya hareketinden önce Esenboğa 
Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu 
ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Er-
doğan, bir gazetecinin ‘‘Türkiye’nin AB 
üyeliği sürecinde Yunanistan’ın hep engel 
olduğunu’’ anımsatarak, ‘‘Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’ni üyelik sürecinde engel 
olarak görüp görmediğini’’ sorması üzeri-
ne, şöyle konuştu:

‘‘Şimdi tabii üyelik süreci diye soruyorsun. 
Bunlar karışıyor. Bu, üyelik süreci değil, 
müzakere süreci... Müzakere sürecinin 
başlatılmasına yönelik olarak, şu anda 
Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nden her-
hangi bir sıkıntı yaşayacağımıza ihtimal 
vermiyorum. Zira, Yunanistan’ın bu ko-
nuda tavrı çok açık ve nettir. Bunu sadece 
ikili görüşmelerde değil, bunu artık çok 
açık ve net olarak ilan ediyor. Kopenhag 
Zirvesi’ne katılan son 10 ülke, ‘Türkiye’nin 
müzakere süreciyle ilgili olumsuz davran-
masını asla beklemeyiz’ diye, o zaman Ab-
dullah Gül’ün Başbakan olduğu dönemde 
bu ifadeleri kullanmışlardır. Şu anda da 
aynı düşünceyi, görüştüğümüz ülke başba-
kanlarından alıyoruz. Onlar da bunu teyit 

ediyorlar. Bir sıkıntı olacağına ihtimal ver-
miyorum.’’

ABD Başkanı George W. Bush, Rusya 
Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ile görüştüğü anımsatılarak, Bush 
ve Putin’den gerekli desteği görüp görme-
diğinin sorulması üzerine Erdoğan, Bush 
ve Putin’in olumlu yaklaşımlarda bulun-
duğunu söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘(Sizler gerçekten bu süreçte çok olum-
lu katkılarda bulundunuz) dedik. Sayın 
Putin, ‘böyle bir netice olsun istemezdik. 
Ama böyle çıktı’, Sayın Bush ise ‘Biz şu ana 
kadar gerek Türkiye’nin gerekse 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 
Türklerin verdiği olumlu mücadeleyi 
destekliyoruz. Bundan sonra da bu olum-
lu çalışmalarımızı göreceksiniz. Ayrıca 
BM’deki daimi temsilcimizin de kendi 
temsilcileri ile irtibat halinde olmasını 
sağlayacağız’ dedi.’’

Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi’nde (AKPM) yapılan oylamada 
Azeri milletvekillerinin tavrının sorulması 

Irlanda Ziyareti Öncesi  
Basın Açıklaması

Ankara | 01 Mayıs 2004
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üzerine, konuyu detaylı olarak bilemedi-
ğini söyledi. Orada da teknik bir hatanın 
olduğunu belirten Erdoğan, hatanın Türk 
diplomatlardan mı yoksa Azerilerden mi 
kaynaklandığının belli olmadığını ifade 
etti. Erdoğan, bu teknik hatanın Dışişleri 
Bakanlığı’nca da araştırıldığını bildirdi. 
Başbakan Erdoğan, ‘‘Kıbrıs sorunu çözü-
lemedi. Bu anlamda bir burukluk yaşıyor 
musunuz?’’ sorusunu yanıtlarken de, Gü-
ney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin zaten AB’ye 
girmiş olduğunu söyledi. Bugün yapılacak 
törenin bir merasim olduğunu ifade eden 
Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Bundan sonra artık fiilen, resmen yürür-
lüğe girmiş olacak. Biz burada şunu arzu 
ederdik: Güney ve Kuzey, Birleşik Kıbrıs 
Cumhuriyeti olarak AB’ye girsin. Bunu sa-
dece biz istemiyoruz, tüm AB üyesi ülkeler 
de arzu ediyordu. Fakat biz bekledik, olma-
dı. Çıkan neticeye de hepimiz saygılı olmak 
zorundayız. Rum halkı böyle arzu etmiş, 
Kuzey Kıbrıs’ta da Türk kardeşlerimiz böyle 
arzu ettiler. Buna da saygı duymak duru-
mundayız. Bundan sonra da yeni bir süre-
cin başladığına inanıyoruz ve bu sürecin de 
her iki halk için hayırlı olmasını dilemek-
ten başka elimizden bir şey gelmez. Bundan 
sonra Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimize ge-
rekli desteği vermeye devam edeceğiz.’’ 

Başbakan Erdoğan, ‘‘Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin tanınması konusunda ne 
düşünüyorsunuz?’’ sorusuna da şu yanıtı 
verdi:

‘‘Tanınmış zaten. Orada yapılabilecek her-
hangi bir şey yok. Ben bugün o merasime 

niye gidiyorum, bunun için gidiyorum. 
Şimdi dünya tanımış, (ben tanımıyorum) 
demekle siz ne yapabilirsiniz? Böyle bir 
şey var mı? Bunlar anlamsız şeyler. Biz 
dünya gerçekleri ile hiçbir zaman çelişme-
yi, çatışmayı düşünmüyoruz. Dünya ger-
çekleri neyi gösteriyorsa biz de bu gerçek-
ler içerisinde yerimizi almaya mecburuz.’’

Erdoğan, Abdullah Gül’ün, ‘‘Bu yanlış an-
laşılacak. Sanki Türkiye tanıyormuş gibi 
çıkar. Böyle bir şey yok’’ şeklindeki uyarısı 
üzerine de şunları kaydetti:

‘‘Bu, Avrupa Birliği’nin tanıdığı, uluslarara-
sı noktada BM’ye varıncaya kadar hepsinin 
tanıdığı bir konumda... Siz (ben tanıyorum) 
demekle zaten herhangi bir şey elde ede-
mezsiniz. Bunların size getireceği, kazan-
dıracağı bir şey yok. Tam aksine bunların 
hepsi geleceğe yönelik olumlu gelişmeleri 
de zedeler. Başka bir şey kazandırmaz.’’

Türkiye’nin amacının, Aralık 2004’teki AB 
Zirvesi’nde üyelik müzakerelerinin başlatıl-
ması için kesin bir karar alınması olduğunu 
söyledi. Bu akşam yapılacak katılım mera-
simleriyle beraber bazı ikili görüşmeler de 
yapacağını ifade eden Erdoğan, genişleme 
töreni ile birlikte 16 Nisan 2003 tarihinde 
Katılım Anlaşması imzalayan 10 ülkenin 
bugün itibariyle AB’ye resmen ve fiilen 
tam üye olacağını söyledi. Erdoğan, AB’nin 
merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine yöne-
lik genişleme dalgasının, Avrupa’da İkinci 
Dünya Savaşı’nın ardından oluşan ayrım 
çizgilerinin ortadan kaldırılması açısından 
tarihi bir adım olduğunu ifade etti. 
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Avrupa Birliği’nin genişleme ve derinleş-
me süreciyle, bu kıtadaki en büyük siyasi 
ve ekonomik oluşumun gerçekleştiğini 
belirten Erdoğan,’’Bunun ilk kez barışçı ve 
katılımcı bir biçimde gerçekleştiğinin öne-
mi unutulmamalıdır’’ dedi. Başbakan Er-
doğan, geçen yüzyılda yaşanan iki dünya 
savaşının yaralarının sarılması amacıyla 
kömür-çelik alanında başlayan mütevazı 
işbirliği ve karşılıklı bağımlılık sürecinin, 
ekonomik işbirliği ve ortak pazar aşama-
larından geçerek bugünkü siyasi açıdan 
derinleşmeyi ve ortak dış politika ve sa-
vunma kimliğini geliştirmeyi öngören 25 
üyeli bir Avrupa Birliği’ne dönüştüğünü 
kaydetti. Erdoğan, üyelik sırasında Bulga-
ristan, Romanya ve Türkiye’nin bulundu-
ğunu söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘1999’da düzenlenen Helsinki Zirvesi’nde 
Türkiye’nin AB üyeliğine aday ilan edil-
mesi, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir 
dönüm noktası olmuştur. Böylece, hem 
Türkiye, hem de Avrupa Birliği, ortaklığın 
tam üyelik hedefine yönelik olduğunu 
teyit etmişlerdir. Nitekim AB toplantıla-
rına diğer aday ülkelerle birlikte sürekli 
davet edilmemiz de bu anlamdadır. AB, 
Aralık 2002 tarihli Kopenhag Zirvesi’nde, 
Aralık 2004’te Türkiye’nin Kopenhag si-
yasi kriterlerini yerine getirdiğine karar 
verildiği takdirde, Türkiye ile katılım mü-
zakerelerinin gecikmeksizin başlatılacağı 
taahhüdünde bulunmuştur. Zaman zaman 
AB üyesi ülkelerde yapılan açıklamalar 
ülkemize farklı bir şekilde yansıtılmakta-
dır. Müzakere süreci ve tam üyelik iki ayrı 
konu. Ama tam üyelik hakkında yapılan 
açıklamayı müzakere süreci ile karıştır-

mak suretiyle, (işte Türkiye’nin önüne yeni 
bir farklı süreç koydular) gibi açıklamaları 
aleyhte açıklamalarmış gibi yayınlayıp, 
ülkemizde farklı bir hava oluşmasına da 
bunlar neden olmaktadır. Müzakere süreci 
farklı bir adımdır, tam üyelik ise farklı bir 
adımdır. Aralık 2004’te Türkiye ile ilgili 
verilecek karar, müzakere sürecinin başla-
tılmasına yönelik bir karardır. Bunun altı-
nı çizmem gerekiyor. Tam üyelik ise farklı 
bir süreçtir. Onun tarihi ne zaman olur. Bu, 
3 yıl mı, 5 yıl mı, 7 yıl mı, 10 yıl mı sürer, 
bunu artık ondan sonraki müzakere süreci 
içerisinde ülkemizin yerine getirmesi ge-
rekli olan, uyum paketlerinin uygulamaya 
geçirilmesi, ekonomik kriterler gibi... Bun-
larla atılacak olan adımlar ve ondan sonra 
verilecek olan karardır.’’ 

Erdoğan, AB’ye adaylık statüsünün tes-
cil edilmesiyle birlikte önemli ve köklü 
reformlara imza atan Türkiye’nin, ‘‘mini 
paket’’ denilebilecek bir anayasa değişikli-
ğini TBMM’ye getirdiğini ifade ederek, bu-
nunla birlikte artık yapılması gerekenlerin 
hemen hemen tamamlandığını kaydetti. 
Bunların tam ve etkin bir şekilde uygulan-
ması için gerekli tüm önlemlerin alındı-
ğını belirten Erdoğan, ‘‘Amacımız, Aralık 
2004’te AB Zirvesi’nde ülkemizle üyelik 
müzakerelerinin başlatılması için kesin 
bir karar alınmasıdır. AB’nin vizyon sahi-
bi bir yaklaşım sergileyerek doğru karar 
almasını da ümit ediyorum’’ diye konuştu. 
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Sayın Cumhurbaşkanım... sayın dele-
geler... Sözlerime 2004 Türkiye İktisat 
Kongresi’nin ülkemiz için yeni ufuklar 
açmasını, hepimize yol gösterici olmasını 
temenni ederek başlıyor, tüm katılımcıları 
samimi duygularımla selamlıyorum.

Türkiye’de ilk İktisat Kongresi 17 Şubat-4 
Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de 
toplanmıştır. İzmir İktisat Kongresi’nin 
toplandığı tarihte henüz Cumhuriyet ilan 

edilmemişti. Kongre, İzmir’in işgalden 
kurtuluşundan birkaç ay sonra ve Lozan 
görüşmelerine ara verildiği bir dönemde 
toplanmıştır. Devletin kuruluşu tamam-
lanmadan bir iktisat kongresinin yapılma-
sı, M. Kemal Atatürk’ün ve arkadaşlarının 
ekonomik kalkınma hedefi konusundaki 
ciddiyetlerinin en önemli göstergesidir. 
M. Kemal Atatürk ilk kongrenin açılış ko-
nuşmasında ekonominin önemini şu özlü 
sözlerle ifade etmiştir:

Türkiye Iktisat Kongresi

İzmir | 05 Mayıs 2004
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“Milli egemenlik, iktisadi egemenlikle pe-
kiştirilmelidir. Bu kadar büyük amaçlara, 
bu kadar kutsal ve ulu hedeflere, kağıtlar 
üzerinde yazılı genel kurallarla, istek ve 
hırslara dayanan buyruklarla varılamaz. 
Bunların bütün olarak gerçekleşmesini 
sağlamak için tek kuvvet, en kuvvetli te-
mel, ekonomik güçtür.”

İlk İzmir İktisat Kongresi’nin ana gayesi, 
askeri zaferleri iktisadi bir zaferle tamam-
lamaktır. Bu tarihi konuşmada işaret edi-
len gerçekler, aradan geçen 80 yılı aşkın 
zamana rağmen bugün hala geçerliliğini 
korumaktadır. Zaman zaman büyük sı-
kıntılar yaşanmış olsa da Türkiye çağdaş 
uygarlık seviyesini yakalama hedefin-
den hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Zor 
zamanların ardından Türk milleti ayağa 
kalkacak iradeyi her zaman göstermiş, 
kendisine önderlik edecek kadroları iş ba-
şına getirmeyi bilmiştir. Bu kalkınma dö-
nemlerinden birinin mimarı da merhum 
Turgut Özal’dır. Özal’ın 3. Türkiye İktisat 
Kongresi’ni açış konuşmasında ifade ettiği 
şu sözler, 21. yüzyılın eşiğinde gelecek için 
kılavuzumuz olacak niteliktedir: 

“Çağı doğru okumak demek, Türk ekono-
misini dünyadaki mukadder gelişmeleri 
göğüsleyebilecek donatıma kavuşturmak, 
dünyanın gidişatına senkronize etmek 
demektir.” 

Bizler bu sözlerden aldığımız ruhla bütün 
bu geçmiş birikimlerin üzerine yeni açı-
lımlar sağlayarak ekonomi alanında viz-
yonumuzu ve temel stratejilerimizi daha 
ileri noktalara taşımak zorundayız. Bugün 

açılışını yapmakta olduğumuz 4. Türkiye 
İktisat Kongresi, 21. yüzyılın Türkiye’sini 
elbirliğiyle inşa etme hedefimiz açısından 
çok önemli bir misyon üstlenmektedir. Bu 
misyonun gereğini yerine getirebilmemiz 
için, 21. yüzyılda dünyayı ve dünyadaki te-
mel eğilimleri doğru okumamız gerekiyor.

Belki kronolojik olarak değil ama; temel 
değişim veya kırılma noktaları açısından 
bakıldığında, 20. yüzyıl 1980’lerin sonla-
rında bitmiştir. İdeolojilerin ve çatışmaya 
dayalı siyasetin hakim olduğu 20. yüzyıl, 
iki kutuplu dünyanın sona ermesi ile 
birlikte tarihe mal olmuştur. Ardından 
değişimin hızlandığı ve çok boyutlu hale 
geldiği yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni 
dönemin özelliği, bir yandan malların, 
sermayenin ve insanların serbest dolaşımı, 
diğer yandan artan rekabet şartları olmuş-
tur. Yine aynı dönemde, dünyadaki baskıcı 
rejimler çökmüş, birey hak ve özgürlükleri 
öne çıkmış, demokrasi ideali yükselen de-
ğer haline gelmiştir. 

Bu kavşak noktası, insanlık tarihinin kay-
dettiği en büyük zihinsel değişimlerden bi-
rinin başladığı tarih olmuştur. Bu küresel 
gerçek karşısında, eski zihinsel kalıpları ve 
köhne kurumsal yapıları koruyarak ayakta 
kalma şansı kalmamıştır. Türkiye ekono-
misinin geleceğini değerlendireceğimiz 
bu kongrede; öncelikli tartışma konuları-
mızdan biri, yaşanan bu küresel değişimin 
ekonomiye yansımaları olacaktır. Geride 
bıraktığımız üç İktisat Kongresi, ülkemi-
zin iktisadi ve sosyal gelişmesi açısından 
önemli dönüm noktalarında gerçekleşti-
rilmiştir. 
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Yine böyle bir dönüm noktasında ülke-
mizin 21. yüzyılda yöneleceği istikameti 
belirginleştirmek ve temel stratejileri 
tespit etmek amacıyla 4. Türkiye İktisat 
Kongresi’ni toplamış bulunuyoruz. Biz 
bugün Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu 
yüklenmiş insanlar olarak bu kongrenin 
ülkemizin kalkınma mücadelesine katkıda 
bulunmasını istiyoruz. Bu nedenle kongre-
ye katılan uzman ve delegelerimizin değer-
li görüş ve önerilerinin, hükümet olarak 
yürüttüğümüz çalışmalara ışık tutacağına 
inanıyoruz. Ve inanıyorum ki bu kongre 
gelecek on yıllık dönemde önemli bir ki-
lometre taşı olarak daima hatırlanacaktır.

Sayın delegeler...

Cumhuriyetimizin 80 yıllık tarihinde, li-
beral politikalardan devletçi politikalara, 
ithal ikameci ve içe dönük sanayileşme po-
litikalarından dışa açık ve piyasa mekaniz-
masını esas alan politikalara kadar çeşitli 
politika uygulamaları hayata geçirilmiştir. 
Bu süreçte, önemli atılımların gerçekleş-
tiği başarılı dönemlerin yanında, çeşitli 
etkenlere bağlı olarak başarısızlıkların 
ve istikrarsızlıkların yaşandığı dönemler 
de olmuştur. Bugün geldiğimiz noktadan 
geriye baktığımızda, Cumhuriyet dönemi 
boyunca Türkiye’nin artısı ve eksisiyle 
küçümsenemeyecek boyutta bir gelişme 
içinde olduğunu söylememiz gerekir. 

1923 Türkiye’sinde 570 milyon dolar 
civarındaki Gayri Safi Milli Hasıla, 2003 
yılında 238 milyar dolara ulaşmıştır. Nüfu-
sumuz bu dönemde, 13 milyondan 70 mil-
yona, fert başına gelir de 43 dolardan 3383 

dolara erişmiştir. 1923 yılında Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla içinde tarımın payı yüzde 
39, sanayinin payı yüzde 13 ve hizmetler 
sektörünün payı yüzde 48’dir. Bu paylar 
geçtiğimiz yıl, tarım için yüzde 12, sanayi 
için yüzde 25 ve hizmetler için yüzde 63 
olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişme, önemli 
bir yapısal dönüşüme işaret etmektedir. 

Bu yöndeki bir diğer gösterge de, istih-
damın sektörel dağılımıdır. 1923 yılında 
toplam istihdamın yüzde 90’ı tarım sek-
töründe çalışırken, bugün bu oran yüzde 
34’e gerilemiştir. Yine bu dönemde, sanayi 
istihdamının toplamdaki payı yüzde 3’ler-
den yüzde 18’e, hizmetlerin payı ise yüzde 
6’lardan yüzde 48’e ulaşmıştır. Ancak, 
başarı düzeyimizi belirlerken sadece kendi 
geçmişimize bakarsak eksik değerlendir-
me yapmış oluruz. Biz gelişirken dünya da 
olduğu yerde durmamıştır. 

Açık yüreklilikle itiraf etmek gerekir ki, 
bugün ulaştığımız nokta bu bakımdan 
yeterli değildir. Bugün milli gelir büyük-
lüğü bakımından dünya ülkeleri arasında 
22. sıraya yükselmiş olan ülkemizde, kişi 
başına milli gelir üzülerek söylüyorum ki 
tatmin edici olmaktan uzaktır. 1960’ların 
başında kişi başına milli gelir bakımından 
nispi olarak yakın olduğumuz Meksika ve 
İspanya, hatta ilerisinde olduğumuz Gü-
ney Kore gibi ülkeler, 40 yıllık bir zaman 
diliminde arayı ciddi şekilde açmışlardır. 
Yüksek gelişme performansı gösteren bu 
ülkelerden Güney Kore kişi başına milli 
gelirini 60 kattan fazla, İspanya 45 kattan 
fazla, Meksika ise 17 kat arttırmıştır. Biz-
deki artış ise 8.5 kat ile sınırlı kalmıştır.
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Önümüzdeki dönemde bu tablonun Tür-
kiye lehine değişmesi için, son 30 yıllık 
dönemdeki makroekonomik sorunların 
aşılması, istikrarlı ve dengeli bir ekonomik 
yapının tesis edilmesi şarttır. Ekonominin 
iç ve dış şoklara karşı dayanıklılığını art-
tırmamız; ekonomimizi malûl hale getiren 
verimsizlik ve rekabet gücü yetersizliği 
gibi temel sorunları kalıcı bir şekilde aş-
mamız gerekiyor. Yakın geçmişte yaşanan 
ve halkımızın yoksullaşmasına yol açan 
krizlerin gerisinde bu sorunların bulundu-
ğu ortadadır. 

Sayın delegeler...

Kasım 2002 seçimleri sonrasında mille-
timizin büyük teveccühüyle göreve gelen 
hükümetimiz, hiç vakit kaybetmeden, 
kararlı bir biçimde sorunların çözümüne 
odaklanmıştır. Bu noktada öncelikli me-
selemiz, ekonomide istikrarın ve güvenin 
sağlanması amacıyla makro dengeleri tesis 
etmek ve buna paralel olarak enflasyonla 
mücadele olmuştur. Türkiye’nin acil eko-
nomik sorunlarını çözmeyi ve ülkemizi 
geleceğe hazırlamayı esas alan hükümet 
programımız titizlikle uygulanmıştır. 

Özellikle ekonomik büyüme ve enflasyonla 
mücadeledeki performansımız, ekonomik 
programımızın başarısının en somut gös-
tergeleri olmuştur. 2003 yılında aylık enf-
lasyon oranlarında üst üste rekor düzeyde 
düşüşler kaydedilmiştir. TÜFE’de yıl sonu 
hedefimiz yüzde 20 olarak belirlenmişken, 
bu hedef dahi aşılmış ve yüzde 18.4 oranı-
na ulaşılmıştır. Şubat 2004 itibariyle TEFE 
yıllık artış hızı yüzde 9,1 oranı ile 1970 

yılından beri ilk kez tek haneye inmiştir ve 
Nisan ayında da bu eğilim korunmuştur. 
TÜFE’de 2004 yıl sonu hedefimiz yüzde 12 
olarak belirlenmiş, daha yılın ilk üç ayında 
bu oran yakalanmıştır. Yıl içinde zaman za-
man küçük artışlar olsa da enflasyon hede-
fimizi tutturmak mümkün görünmektedir.

On yıllar boyunca soframıza, emeğimi-
ze, ekmeğimize musallat olan enflasyon 
nihayet dize getirilmiş, uyguladığımız 
politikalar sayesinde rekor düzeyde bir 
iyileşme kaydedilmiştir. Şunu açıklıkla ifa-
de etmeliyim ki, enflasyonla mücadelede 
halkımızın bize duyduğu güven ve verdiği 
fedakarca destek en büyük dayanağımız 
olmuştur. Enflasyonla mücadelede alınan 
bu büyük mesafe; iradesini sorunların 
aşılması yönünde koyan bir yönetim ile 
toplumun bütün kesimlerinin ortak he-
defler doğrultusunda birleşmesinin ödülü 
olmuştur. Enflasyonda 2005 yılı hedefi-
miz TÜFE’de tek haneli orana ulaşmaktır. 
Sonraki yıllarda da AB ortalamasında bir 
enflasyon oranı hedeflerimiz arasında yer 
almaktadır.

Bugün artık paramızdan sıfır atma nok-
tasına gelebildiğimiz bir ekonomik öz-
güvene sahibiz. Düne kadar bir hayalden 
öteye geçemeyen paramızdan sıfır atma 
operasyonu gerçekleştirilmiş, Türk Lira-
sı yeniden itibarını kazanmıştır. 1 Ocak 
2005 tarihi itibariyle Türkiye Yeni Türk 
Lirası’yla tanışacak ve gururla taşıyabi-
leceği bir paraya sahip olacaktır. Yakın 
zamanlara kadar hayal edilmesi bile müm-
kün olmayan bu hedefler, bugün tek tek 
gerçekleşmekte, her geçen gün çıta yüksel-
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tilmekte, makroekonomik göstergelerde 
daha yüksek hedefler belirlenmektedir. 
Biz Türkiye’nin büyük potansiyeline her 
zaman güvendik ve bugün rakamlar bu 
güvenimizde ne kadar haklı çıktığımızı 
yavaş yavaş ortaya koyuyor.

Bu duygu birliğinin bir sonucu olarak, 
sıra dışı bir başka başarıya daha imza atıl-
mıştır. 2003 yılında, bir yandan enflasyon 
oranlarında büyük bir düşüş gerçekleşir-
ken, bir yandan da GSYİH’da yüzde 5.8 
gibi önemli bir artış kaydedilmiştir. Bu 
başarıda da halkımızın hükümetimize 
ve ekonomik programımıza duyduğu 
güvenin büyük payı vardır. Bu güven 
sayesinde faiz oranları hızla gerilemiş, 
sıkı maliye ve para politikalarına rağmen 
ekonomik canlanma geçtiğimiz iki yıl üst 
üste kendisini yüksek büyüme oranlarıy-
la göstermiştir.

Kararlı ekonomi politikalarımızın mey-
velerini hem borç oranlarımızda, hem dış 
ticaret performansımızda, hem de diğer 
makroekonomik göstergelerde alıyor ol-
maktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 
Yılın ilk dört ayında ihracat 19 milyar 
88.9 milyon dolarla rekor seviyede bir 
artış göstermiştir. Türkiye’nin Nisan ayın-
daki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 42.8 artarak 5 milyar 315 mil-
yon dolara yükselmiştir. 

Bu göstergeler Türkiye’de ekonomik 
canlanmanın sağlıklı bir zeminde ya-
şandığını ortaya koyan göstergelerdir. 
Önümüzdeki dönemde temel hedefimiz 
yakalanan istikrar ortamının korunması 

ve büyümenin sürdürülebilir hale geti-
rilmesi olacaktır. AB’ye tam üyelik hedefi 
doğrultusunda, ekonomimizi Maastricht 
kriterlerine uyumlu bir gelişme seviyesi-
ne yükseltmek için azami dikkat ve gay-
reti göstereceğimizden kimsenin şüphesi 
olmasın.

Sayın delegeler...

Maliye politikamızı, Türkiye’nin 21. yüz-
yılda gelişmiş ülkeler arasında yer alma-
sını temel alan bir anlayışla oluşturduk. 
Adil, etkin ve verimli şekilde çalışan, 
şeffaf  ve hesap verebilirlik ilkelerini 
esas alan bir doğrultuda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Ekonominin uluslar arası 
rekabet gücünü engellememek noktasın-
da hassasiyet taşıyoruz. Kaynak kullanı-
mında önceliklerin doğru şekilde tespit 
etmek ve popülizme geçit vermemek ko-
nusunda da kararlıyız. 

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra 
da kamu harcamaları belli bir disiplin 
içinde yapılacak, halkımız hiçbir şekilde 
aldatılmayacaktır. Özellikle kamu kesi-
mi borçlanma gereğinin ve kamu borç 
stokunun Avrupa Birliği standartlarına 
çekilmesini temel önceliğimiz sayıyo-
ruz. Hangi hizmetler için ne miktarda 
harcama yapılması gerekeceğine ve bu 
harcamaların halka nasıl bir maliyet geti-
receğine dair tam bir şeffaflık içinde ola-
cağız. Yaptığımız bir düzenlemeyle kamu 
mali yönetim ve denetim sistemimizi AB 
standartlarıyla uyumlu hale getirmiş bu-
lunuyoruz. Kayıt dışı ekonominin kayda 
alınması ve etkin vergi denetimi konula-
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rında fazlasıyla hassas davranma kararlı-
lığı içindeyiz.

Vergilemede mükellef lerin gönüllü 
uyumunun arttırılması, bürokrasinin 
azaltılması ve vergi idarelerinin yeniden 
yapılanması konusunda yeni düzenleme-
ler yapılmaktadır. Vergi politikalarımız, 
vergi yükünün giderek adil ve dengeli bir 
şekilde dağıtılması, ülkenin kalkınması, 
yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın 
arttırılması hedeflerine yönelik olarak be-
lirlenmektedir.

Sayın delegeler...

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına dün-
yanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alan, 
yüksek rekabet gücüne sahip, ürün kali-
tesiyle marka olmuş, dünya pazarlarında 
aranan ürünlerin üreticisi bir ülke olarak 
girmek istiyoruz. Türk sanayinin temel 
gerçeği olan KOBİ’lerimize yönelik vizyon 
ve stratejilerimizi de ulusal KOBİ Stratejisi 
ve Eylem Planı ile çizmiş bulunmaktayız. 
Artan rekabet şartları altında, sanayimizin 
rekabet gücünü ve verimliliğini arttırarak, 
dışa dönük bir yapı içinde, sürdürülebilir 
bir gelişme çizgisi yakalama amacındayız. 
Girişimcilerin ve işletmelerin inisiyatif 
alabilecekleri, fırsatlar yakalayabilecekleri 
ve potansiyellerini kullanabilecekleri bir 
iş ortamının geliştirilmesi için çalışıyoruz.

Bildiğiniz gibi, sanayide temel rekabet 
avantajı artık bilgi ve teknoloji temeline 
dayanıyor. Bu amaçla ülkemiz sanayinin 
teknoloji seviyesi açısından yakalayacağı 
hedefler, 2023 Teknoloji Öngörüsü ile be-

lirlenmiştir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu ile sanayimizin teknolojik gelişi-
mi teşvik edilmiştir.

Sayın delegeler...

Hükümetimiz döneminde çalışma hayatı 
ve sosyal güvenlik alanında önemli düzen-
lemeler yapılmış, ilerlemeler kaydedilmiş-
tir. Bu düzenlemelerdeki ana hedefler, iş 
gücü piyasalarının modernizasyonu ve et-
kinliği, iş gücü verimliliğinin arttırılması, 
ekonominin rekabet yeteneğinin güçlendi-
rilmesidir. Buna paralel olarak çalışanların 
sosyal haklarının geliştirilmesi ve sosyal 
güvenlik kurumlarının güçlendirilmesi 
yolunda da önemli adımlar atılmaktadır.

Bu hedeflere ulaşmak için Avrupa İstih-
dam Stratejisi ve Avrupa Sosyal Modeli 
hareket noktası olarak alınmıştır. Yap-
tığımız düzenlemelerin en önemlisi İş 
Kanunu’dur. Bu kanunla hem esnek çalış-
ma biçimleri getirilmiş, hem de iş güvence-
si arasında denge sağlanmıştır. Diğer yan-
dan üçlü Danışma Kurulu oluşturularak 
çalışma hayatının sosyal taraflarla birlikte, 
diyalog içinde yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Önümüzdeki dönemde iki önemli düzenle-
meyi daha hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 
Birincisi, Toplu İş Mevzuatı’nda yapılacak 
değişikliklerle örgütlenmenin önündeki 
engellerin kaldırılmasıdır. İkincisi ise, 
sosyal güvenlik kurumlarını yeniden 
yapılandıracak teşkilat kanunlarının çıka-
rılmasıdır. Sosyal güvenlik reformundaki 
temel yaklaşımımız yoksullukla etkin 
mücadeledir. Esasında sosyal devletin ve 
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sosyal güvenliğin varlık sebebi, mutlak ve 
nispi yoksulluğa karşı devletin vatandaşı 
korumasıdır.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın 2004 
yılı için öngörülen toplam harcama tutarı 
yaklaşık 50 katrilyon liradır. Milli gelirin 
yüzde 12’sine tekabül eden bu harcamanın 
31 katrilyonu kurumların prim gelirlerin-
den, 19 katrilyonu ise bütçeden aktarıl-
maktadır. Emeklilik sistemindeki öncelikli 
hedefimiz, esnaf, işçi, çiftçi, memur ayrımı 
yapmaksızın, herkesin nimet-külfet den-
gesi içinde eşit muameleye tabi tutulması 
ve tek çatı altında sürdürülebilir sir sosyal 
güvenlik sisteminin oluşturulmasıdır. 
Genel Sağlık Sigortası sisteminin oluştu-
rulması ve sosyal yardımların tek elden 
yürütülmesi hususundaki çalışmalarımız 
da devam etmektedir. 

Sayın delegeler...

Ekonomide yüksek oranlı ve sürdürüle-
bilir bir büyüme için, makro ekonomik 
istikrarın korunmasıyla birlikte, bazı te-
mel sektörlerde yeni açılımlar ve hedefler 
belirlemek zorundayız. Bunların arasında 
turizm, tarım, ulaştırma ve enerji hemen 
akla gelen sektörlerdir. Kalkınma sürecin-
de ihmal edemeyeceğimiz alanlardan bir 
başkası da tarım sektörüdür. Bu sektörde 
çözümüne odaklanmamız gereken temel 
mesele düşük verimlilik seviyesidir. Ta-
rımda verimlilik artışı, genel ekonomik 
performansımıza son derece olumlu kat-
kılarda bulunacak, ekmeğini tarım sektö-
ründen kazanan milyonlarca insanımızın 
refahını da artıracaktır. 

Bunun yanı sıra, tarımsal desteklerin sek-
törel arz-talep dengesini gözetecek şekilde 
etkin ve amaca uygun olarak kullanımı da 
sağlanacaktır. Bütün bu tedbirlerin ötesin-
de, tarım ve tarım dışı imkanları entegre 
bir anlayışla ele alacak etkili bir kırsal 
kalkınma stratejisine ihtiyaç duyduğumuz 
hepinizin malumlarıdır. Önümüzdeki 20 
yılda tarımda çalışan nüfusun istihdam 
içindeki payı yüzde 10’a düşecek, ancak ta-
rımsal üretimin değeri 10 misli artacaktır.

Bu gerçekten hareketle tarımda çalışanla-
rın gelir düzeylerini AB ölçülerine çıkar-
mak ve küçük tarım işletmelerini ekono-
mik işletmelere dönüştürmek zorundayız. 
Sulanabilir tarım alanlarının suya kavuş-
turulması, tarımda bilgi ve teknoloji kul-
lanımının yaygınlaştırılması ve ihracat 
kapasitesinin arttırılması da önümüzdeki 
dönemde gerçekleştireceğimiz önemli 
hedeflerdir. Bu konuda hükümet olarak 
biz önemli çalışmalar yürütüyor, hazırlık-
lar yapıyoruz. Bölgesel bazda İç Anadolu 
Bölgesi’ni etkin sulu tarıma kavuşturmak, 
Doğu Anadolu’yu bir mera ve hayvancı-
lık üssü haline getirmek ve Karadeniz 
Bölgesi’nde organik tarımı yaygınlaştırma-
yı amaçlıyoruz. Sizlerin bu kongre çerçeve-
sinde ortaya koyacağınız görüş ve öneriler, 
hiç şüphe yok ki, bizim bu çalışmalarımıza 
çok önemli katkılarda bulunacaktır.

Değerli delegeler...

Dünyada giderek artan bir hassasiyetle 
sahip çıkılan çevre politikaları konusunda 
da çağdaş uygulamalara imza atmak niye-
tindeyiz. Çevre alanındaki hedefimiz, çev-



Recep Tayyip ERDOĞAN

18

reye ilişkin standartları AB ülkeleri ve geliş-
miş ülkeler seviyesine yükseltmek ve doğal 
kaynakların kullanımını sürdürülebilir 
kılmaktır. Çevre mevzuatını AB normlarına 
uygun hale getirmeye dönük çalışmaları 
bütün hızıyla yürütüyoruz. Yatırımcıların 
karar verme süreçlerini kolaylaştıracak 
yeni tedbirler alıyoruz. Önümüzdeki iki yıl 
içinde 54 ilimizdeki çevre düzeni planlarını 
tamamlayacağız ve yatırımlar bu planlar 
çerçevesinde gerçekleştirilecek. Ülke ölçe-
ğindeki çevre sorunlarımızı sürdürülebilir 
kalkınma ilkeleri ekseninde çözerken, küre-
sel ölçekteki çevre sorunlarının çözümün-
de üzerimize düşen sorumlulukları yerine 
getiriyoruz. 

Ormancılık özel önem verdiğimiz bir diğer 
konudur. Bu alandaki politikalarımıza “sür-
dürülebilirlik” ve “Devlet Ormancılığından 
Millet Ormancılığına Geçiş” ilkeleri yön 
veriyor. Ormanlarımızdaki kadastro çalış-
malarını 2 yıl içinde tamamlamayı hedef-
liyoruz. Orman varlığını artırmak, bozuk 
ormanların ıslahı, erozyonun önlenmesi, 
yeşil kuşak alanlarının yaygınlaştırılması, 
yangınlarla dinamik mücadele ormancılık 
politikamızın başlıca unsurları olacaktır.

Sayın delegeler...

Türkiye’miz turizm açısından son derece 
avantajlı bir coğrafi konuma sahiptir. Son 
yirmi yılda bu alanda önemli bir atılım 
yapan Türkiye, Akdeniz’in dördüncü bü-
yük destinasyonu konumuna yükselmiştir. 
Önümüzdeki on yıllık perspektifte turizm 
sektörümüzü; ürün çeşitliliği artırmış, nite-
likli işgücüne sahip ve yatırımlarını önemli 

ölçüde tamamlamış bir hale getirmeyi 
amaçlıyoruz. Bu hedefi gerçekleştirecek 
doğal ve tarihi zenginliklere, insan gücüne 
ve kurumsal kapasiteye fazlasıyla sahibiz. 
İlgili tüm tarafların katılımıyla oluşturula-
cak turizm master planı ile bu hedefe odak-
lanacak ve başarıyı yakalayacağız.

Bugün turizm sektöründe çalışanlar, dün-
ya genelindeki istihdamın yüzde 7.8’ini 
oluşturmaktadır. 2002 yılında dünya 
turist sayısı 702.6 milyona, dünya turizm 
geliri ise 474.2 milyar dolara ulaşmıştır. 
2020 yılında dünya ölçeğinde turist sayı-
sının 1.6 milyona, turizm gelirlerinin ise 
4 kat artışla 2 trilyon dolara ulaşacağı tah-
min edilmektedir. Türkiye ekonomisi için 
de turizm, lokomotif sektörlerden biridir. 
Ülkemizde, doğrudan turizm sektöründe 
istihdam edilen kişi sayısı 618 bin civarın-
dadır. Dolaylı olarak üretilen istihdam ile 
bu sayının 1.5 milyona çıktığı bilinmek-
tedir. 2002 yılında Türkiye’ye gelen turist 
sayısı 13.3 milyon, elde edilen turizm geli-
ri ise 11.9 milyar dolardır. Dünya Turizm 
ve Seyahat Konseyi tarafından hazırlanan 
2002-2012 Raporu’nda yüzde 10.2’lik bü-
yüme hızıyla Türkiye’nin turizm endüst-
risinde dünyanın en hızlı gelişen ülkesi 
olacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede 
turizmdeki 2023 yılı hedefleri, 42 milyon 
turist ve 66.8 milyar dolar turizm geliri 
olarak belirlenmiştir.

Değerli delegeler...

Ekonomik ve ticari faaliyetlerin altyapısı 
niteliğinde olan ulaştırma sektöründe, gele-
neksel yaklaşımların sorgulanması artık bir 
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zorunluluk haline gelmiştir. Hükümet ola-
rak ulaştırma alanında önümüze büyük he-
defler koymuş durumdayız. Ulaştırma sek-
törüne verdiğimiz önem ve öncelik diğer 
birçok projenin yanında en somut ifadesini 
bölünmüş yollarda bulmuştur. Bir yıl gibi 
kısa bir sürede ve kısıtlı imkanlar altında 
toplam 1600 km bölünmüş yol inşa ederek 
Cumhuriyet tarihinde bir rekora imza attık. 
Ankara-İstanbul arasındaki demiryolunun 
iyileştirilmesi, Boğaz Demiryolu Tüp Geçişi 
dahil olmak üzere demiryolu altyapısının 
geliştirilmesine büyük önem ve öncelik 
veriyoruz. Ayrıca, özel sektörün demiryolu 
alanında da faaliyet gösterebilmesi için 
gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştiril-
miştir. Üç tarafı denizlerle kaplı ülkemizin 
bu büyük potansiyeli yeterince değerlendir-
diğini söylemek mümkün değildir. 

Denizciliğimizi geliştirmek amacıyla çok 
yönlü planlamalar içindeyiz. Bu çerçevede, 
Türk limanları, ülkeler arası transit merkez-
leri olacak şekilde ana liman haline getirile-
cektir. 2015 yılına kadar Türk deniz ticaret 
filosunun gençleştirilerek yenilenmesi ve 
dünyanın en büyük 10 filosu arasında yer 
alması yine hedeflerimiz arasındadır.

Sayın delegeler...

Türkiye’nin önümüzdeki dönemde titizlikle 
üstünde durması gereken sektörlerden biri 
de enerji sektörüdür. Ekonomik ve sosyal 
kalkınmanın temel girdilerinden biri olan 
enerji, her geçen yıl değişen şartlara paralel 
olarak daha fazla tüketilir hale gelmiştir. Re-
kabet gücü açısından büyük önem taşıyan 
enerji ihtiyacını karşılayacak tedbirlerin 

zamanında alınması Türkiye’nin geleceği 
açısından son derece önemlidir. Yerli enerji 
kaynaklarını öncelikli olarak kullanmak ko-
nusunda büyük bir gayret içindeyiz. Ayrıca 
verimliliği ve hizmet kalitesini arttırarak 
enerjideki kayıp ve kaçakların sebep oldu-
ğu negatif sonuçları gidermeyi kısa vadeli 
hedeflerimiz arasında görüyoruz. 

En az bu kadar önemli gördüğümüz bir 
başka faktör de, enerji piyasalarının he-
deflenen düzeyde serbestleştirilmesidir. 
Özel sektörün ağırlıkla rol alacağı, rekabete 
dayalı, iyi düzenlenmiş ve sağlıklı işleyen 
bir enerji piyasası oluşturmak için çalış-
malarımız bütün hızıyla sürdürülmektedir. 
Önümüzdeki dönemde özel sektörün enerji 
alanında faaliyet göstermesi için gerekli 
şartlar oluşturulacak, engeller kaldırılacak-
tır. Bu doğrultuda, öncelikle kamu faaliyet-
lerinin bir geçiş dönemi içinde özelleştirme 
marifetiyle özel sektöre devri sağlanacaktır. 
Kısa vadede elektrik üretiminde uzun süre-
li yükümlülükler yerine getirilerek üretim 
faaliyeti sürdürülecek, uzun vadede elekt-
rik sektöründe sadece iletim faaliyeti kamu 
tarafından yapılacaktır.

Bu minval üzere dağıtım tesislerinin 
özelleştirme süreci başlatılmış, 2006 yılı 
sonuna kadar bu tesislerin tamamının 
özelleştirilmesi hedef haline getirilmiştir. 
Kamu elektrik üretim santrallerinin özel-
leştirme çalışmalarının temel prensipleri 
de getirilmiş, yine 2006 yılı içinde üretim 
özelleştirmelerinin başlaması planlanmış-
tır. Öte yandan, önümüzdeki dönemde, 
enerjideki piyasa anlayışıyla bağdaşmayan 
fiyat belirleme sistemleri de değiştirile-
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cektir. Tüketicimiz hangi yakıtı kullanırsa 
kullansın, yararlandığı enerji ısıl değeri ile 
orantılı bedel ödeyecektir. Bu uygulama ile 
piyasada farklı yakıt türlerine olan talebin 
ve yakıt tercihlerinin, o yakıtların sağladığı 
yararla paralel olması sağlanmış olacaktır.

Hükümet olarak birincil enerji kullanı-
mında kaynaklar arasında uzun dönemde 
oransal bir denge sağlamayı da önemli 
görüyoruz. Enerji ihtiyacının karşılanma-
sında birbirine yaklaşık oranlardaki petrol, 
doğalgaz, kömür, hidrolik ve yenilenebilir 
enerji arasında dengelenmesi sağlanacak, 
arz güvenliği açısından bir tehdit oluşması-
nın önüne geçilecektir. Ülkemizi Doğu’nun 
enerji kaynakları ile Batı pazarları arasında 
güvenilir bir enerji koridoru olarak görü-
yor, enerji politikamızı bu hedef doğrul-
tusunda oluşturuyoruz. Bu politikamızın 
bir gereği olarak petrol ve doğalgaz boru 
hatlarının ülkemizden geçmesi konusunda 
önemli adımlar atılmıştır. Bakü-Ceyhan pet-
rol boru hattı projesi planlandığı gibi 2005 
yılında tamamlanacaktır. Bunun yanında, 
boğazlarımız için ciddi bir tehdit oluştu-
ran petrol tankerlerinin geçişini azaltmak 
üzere iki ayrı by-pass boru hattı projesinin 
çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca Avrupa’ya 
doğalgaz iletimi için biri Yunanistan ve İtal-
ya üzerinden, diğeri Bulgaristan, Romanya, 
Macaristan ve Avusturya üzerinden gaz 
iletecek projelerde önemli ilerlemeler sağ-
lanmıştır. 

Değerli delegeler...

Günümüzde ekonomideki dengeleri 
kurmak, tek başına genel refahın sağ-

lanması için yeterli olmayabiliyor. En az 
ekonomik dengeler kadar, bölgesel ve 
sosyal dengeleri de gözetmek ve kollamak 
durumundayız. Ekonomide genel bir bü-
yüme ve gelişme yaşanırken; bu bereketin 
nimetlerinin ülkenin her köşesine ve top-
lumun bütün kesimlerine adaletle paylaş-
tırılması şarttır. Bugün ülkemize bu gözle 
baktığımızda, ne yazık ki, bölgelerimiz 
arasında büyük gelişmişlik farkları bu-
lunduğunu görüyoruz. Bölgelerimizin 
kendine özgü yerel potansiyelleri bugüne 
kadar maalesef yeterince harekete geçiri-
lememiştir. 

Bu durum ülkemizi kalkındırma çabala-
rımızın önündeki ciddi engellerden biri 
olmuştur. Küreselleşme süreci ile birlikte 
dünyada yerel yönetimlere verilen önem 
artmış ve buna paralel olarak da kalkın-
ma yaklaşımlarında önemli değişimler 
yaşanmıştır. Hükümet olarak Türkiye’nin 
topyekun kalkınmasının yerel yönetim-
lerden başlaması gerektiğinin bilinci 
içerisindeyiz. Her bölgenin potansiyelini 
ve önceliklerini tespit ederek, kalkınma 
hedeflerimiz adına illere ve bölgelere be-
lirli roller vereceğiz. Bu çerçevede genel 
teşvik sistemi ile yetinmeyip, bölgelerin 
özelliklerine göre farklı sektörlerde böl-
gesel teşvik sistemini uygulamaya koya-
cağız. Ayrıca, bölgedeki öncelikli sektör-
lerle o bölgedeki üniversitelerin ilişkisini 
güçlendirmek ve geliştirmek zorundayız. 
Bu çerçevede, özellikle üniversitelerin 
desteklenen sektörle ilgili bölümlerinin 
ülkemizin bu alanda en iyi bölümleri ol-
ması hedeflenecektir. 
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Değerli delegeler...

Değişen dünya şartları dikkate alındığında 
her ülke gibi Türkiye’nin de bilgi toplumu 
olmak dışında bir seçeneğinin kalmadığı-
nı rahatlıkla görebiliriz. Bilgi toplumuna 
giden yolda atılacak ilk adımın, eğitimin 
günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap 
verecek bir seviyeye çıkarılması olduğu da 
aşikârdır. Geleceğimizin teminatı olarak 
gördüğümüz çocuklarımızın eğitimini, 
ekonomik ve sosyal gelişmemizin temel 
başarı faktörü olarak gördüğümüzü bu-
rada özellikle vurgulamak istiyorum. 
Önümüzdeki dönemde, eğitim kalitesinin 
arttırılması, okul dışı eğitim imkanlarının 
geliştirilmesi ve çocuklarımızı geleceğe 
hazırlayacak donanımın sağlanması için 
kapsamlı programlar uygulamaya hazırla-
nıyoruz. Bu alanda başlatılan çalışmaların 
geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını, 
üstünde hassasiyetle durulması gereken 
ödevlerimizden biri olarak görüyoruz.

Bu çerçevede zorunlu eğitimi 12 yıla çı-
karmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Bütün okullarımızın internet üzerinden 
dünyayla bağlantı kurması yönünde çok 
önemli adımlar attık, atmaya devam ediyo-
ruz. Kız çocuklarımızın da eşit bir biçimde 
eğitimden yararlanmaları için gayret sarf 
ediyoruz. Haydi Kızlar Okula kampanyası 
çerçevesinde 50 bin kız çocuğu okula baş-
latılmıştır. Eğitim sektöründe özel girişimi 
teşvik edici bir politika izlenmesinin gere-
ğine de inanıyoruz. 

Değişen şartlar doğrultusunda özellikle 
iş gücü eğitimine özel bir önem atfetmek 

durumundayız. Tarım kesiminin istih-
dam içindeki payı giderek azalmaktadır. 
Bundan on yıl önce tarımda 9 milyon kişi 
çalışırken, bugün bu rakam 7 milyona ka-
dar inmiştir. Aradaki fark olarak görünen 
2 milyon kişi, tarımsal alandan çıkarak 
kentlere gelmiş, doğal olarak sanayi ve 
hizmet alanlarına kaymıştır. Beklentimiz, 
on yıl sonra en az 2 milyon insanımızın 
daha tarımdan diğer sektörlere kayacağı 
şeklindedir. Bu hızlı dönüşümde iş gücünü 
yeterli niteliklerle donatamazsak, verim-
liliği istediğimiz seviyede artıramayız. Bu 
büyük dönüşümün ekonomimize rekabet 
gücü kazandıracak şekilde yaşanması için, 
iş gücünün eğitimine özel bir önem ve 
öncelik vermek mecburiyetindeyiz. Dola-
yısıyla, kamu kaynaklarından eğitime ayı-
racağımız payı ciddi bir şekilde artırmak 
dışında bir seçeneğimiz yoktur. 

Bu adımları atmakla, önümüzdeki dönem-
de yoğunlaşmamız gereken en önemli so-
runlardan biri olan istihdamın arttırılması 
konusunda da ciddi gelişmeler yaşayaca-
ğımıza inanıyoruz. İşgücü kalitesinin yük-
seltilmesi, özellikle özel sektörün nitelikli 
eleman ihtiyacını karşılayarak istihdam 
imkanlarını genişletecektir. Ayrıca, istik-
rarlı bir ekonomik yapı içinde artacak olan 
yatırımlar, yeni iş imkanları doğurarak 
önemli bir sosyal sorun olan işsizliğin ön-
lenmesinde ciddi katkılar sağlayacaktır. 

Burada eğitim konusuna değinmişken üç 
temel hedefimizi özellikle vurgulamak is-
tiyorum; altyapı ve donanım, eğitimcilerin 
eğitimi ve eğitimin içeriğinin çağdaşlaş-
tırılması... Günümüzde artık öğrenmenin 
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hayat boyu sürdüğünü, bilgi stokunun 
sürekli yenilendiğini ve genişlediğini gö-
rüyoruz. Bu anlayış içinde, kişilerin bilgiye 
erişme, yorumlama ve kullanma yetenek-
lerinin geliştirilmesi önem kazanmakta-
dır. Bugün artık küresel düzeydeki yarış 
rekabetle olmaktadır. Rekabet ise tekno-
lojik ilerleme ve Ar-Ge ile mümkündür. 
Üniversite sistemimiz başta olmak üzere 
tüm eğitim kurumlarımız ve firmalarımız 
dünya ile rekabeti temel alan, girişimciliği 
destekleyen bir yapılanmayı başarmak 
zorundadır. Böylece bilgi temelli bir eko-
nominin altyapısı da kurulmuş olacaktır.

Değerli delegeler... 

Tam olarak çağdaş bir ülke haline gele-
bilmek için sağlık alanındaki büyük ih-
tiyaçların da bilincinde olmalıyız. Sağlık 
sistemimizi ve ülkemizin temel sağlık gös-
tergelerini günün gereklerine uygun sevi-
yelere ulaştırmak için başlatılan Sağlıkta 
Dönüşüm Programı’nı uygulamak konu-
sunda kararlıyız. Önümüzdeki on yıllık dö-
nemde hastanelerin yeniden yapılanması, 
genel sağlık sigortası ve aile hekimliği 
sisteminin uygulamaya geçmesi, koruyucu 
sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi konula-
rına büyük önem veriyoruz. 

Ayrıca, sosyal güvenlik şemsiyesinin nü-
fusumuzun tamamını içine alacak şekilde 
genişletilmesini zorunlu görüyoruz. Bu 
yöndeki çalışmalarımızın ilk aşamasın-
da sosyal güvenlik kurumlarının idari 
reformu kapsamındaki yasaları çıkardık. 
Bireysel emeklilik sigorta programlarını 
destekliyoruz. Halkımızın sağlıkla ilgili 

ihtiyaçlarını ve kamunun finansman 
dengesini yakından ilgilendiren bu temel 
alanda da yeniden yapılanmayı başarmak 
azmindeyiz. 

Sayın delegeler...

Daha önce de belirttiğim gibi günümüzde 
değişim her alanda daha da hızlanmış ve 
çok boyutlu hale gelmiştir. Bilgi ve ileti-
şim teknolojileri baş döndürücü bir hızla 
gelişmekte, sermaye, bilgi ve bir ölçüde 
de emek serbestçe dolaşmaktadır. Üretim 
yapısı ve rekabet gücü üzerinde bugü-
ne kadar belirleyici olan ucuz işgücü ve 
hammadde bolluğu gibi unsurların önemi 
önemli ölçüde azalmıştır. Artık ülkeler, 
rekabet güçlerini ve gelişme performans-
larını artırabilmek için, yüksek ve sürekli 
verimlilik artışı sağlamak durumundadır-
lar. Bu yeni süreçte; kaliteli insan gücü, 
teknoloji üretme kapasitesi, piyasaların 
etkin çalışması gibi faktörler belirleyici 
olmaktadır. 

Öte yandan, dünya genelinde artan reka-
bet baskısına karşı koyabilmek için bir 
bölgesel güç birliğine dahil olmak olmaz-
sa olmaz bir gereklilik halini almaktadır. 
Avrupa Birliği üyeliği hedefimizi bu çerçe-
vede değerlendirmeyi gerekli görüyoruz. 
Yaptığımız bu tespitler, gerek ülkemizde 
gerekse dünya genelinde hemen her vesi-
leyle dile getirilmektedir. Öyleyse, ülkeler 
arasındaki fark uygulamada ortaya çıka-
caktır. Bu nedenle, yeni dönemin belir-
leyicileri arasında yer almak için gerekli 
dönüşümleri zaman geçirmeden gerçek-
leştirmekten başka bir seçeneğimiz yoktur.
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Türkiye’nin şu anki siyasi koşullarının bu 
adımları atmak için son derece uygun ol-
duğu fikrindeyiz. Zira, uzun süren koalis-
yonlar döneminin sıkıntılarından uzaklaş-
mış, tek parti hükümeti ile siyasi istikrarı 
yakalamış bulunuyoruz. Bu nedenle, artık 
kısa vadeli siyasi mülahazalarla yapısal 
reformları uygulama sürecinden sapma-
ların yaşanmayacağının güvencesine sahi-
biz. Bunu, en azından AB ile entegrasyon 
yönünde tercihini açık bir şekilde ortaya 
koyan ve bu yolda elinden gelen bütün 
çabayı gösteren bir hükümetin Başbakanı 
olarak rahatlıkla söyleyebilirim. 

Sayın delegeler... 

AB’ye tam üyelik perspektifimiz, dünyanın 
içine girdiği rekabet çağının bir gereği 
olarak ekonomimizi bilgi temeli üzerinde 
yükseltme hedefimizle de yakından ilgili-
dir. İş adamlarımızın, akademisyenlerimi-
zin, kamu ve özel sektörümüzün önündeki 
yeni ufuk “Dünya ile Rekabet” düşüncesi 
olmalıdır. Mal ve hizmet üretiminde bu 
ilkeyi esas alan ve kaliteyi artırırken ma-
liyetleri de düşürmeyi hedefleyen ülkeler 
bugün geleceği inşasında belirleyici hale 
gelen ülkelerdir. 

Böylesine zorlu bir rekabet şartlarının ha-
kim olduğu bir dünyada devletin üretim 
ve ticaret yapması anlayışını terk etmek 
zaruri hale gelmiştir. Devlet, serbest piya-
sa sisteminin işleyebilmesinin gerek şartı 
olan rekabet ortamını oluşturacak, kural-
lar koyacak, denetleyecek ve anlaşmazlık-
ları çözecektir. Devlet artık özel sektörle 
bir yarış içine girmeyecektir. Müteşebbisi-

mizin dünya ve özellikle rakip ülkeler ile 
rekabet edebilme gücünün artırılması için 
her türlü imkan ve kolaylık gösterilecek, 
gerekli tedbirler alınacaktır. Burada şunu 
da belirtmek isterim ki, rekabet ortamı-
nın oluşması için bilgiye erişmek, bilgiyi 
üretmek ve etkin olarak kullanmak hayati 
önem taşımaktadır. 

Bilgi toplumuna dönüşümün bir an önce 
hayata geçirilmesi noktasında toplumun 
bütün kesimleriyle aynı kararlılık ve heye-
canı paylaşıyoruz. Böyle bir dönüşümün 
teknik ve teknolojik bir değişimden ibaret 
olmadığının bilinci içerisindeyiz. Bilgi 
toplumu olma hedefi, siyasetten kültüre, 
hukuktan bürokrasiye ve hayatımızı etki-
leyen bütün temel alanlara kadar geniş-
leyen bir dönüşümü gerekli kılmaktadır. 
Bilgi toplumu olma hedefinin ekonomik 
alana yansıması ise bilgi temelli bir üre-
tim ve mübadele sürecidir. Bu hedef 
doğrultusunda öncelikle ülkemizdeki iş 
ortamını küresel ekonomiye uygun bir ya-
pıya kavuşturmak durumundayız. Yine bu 
süreçte, toplumda yenilikçilik kültürünün 
yerleştirilmesi, bilgiye kolay erişme imka-
nı veren bir iletişim altyapısının oluşturul-
ması gerekmektedir. 

Tüm bunlara ilave olarak, insanımızın 
bilgi toplumunun gerektirdiği niteliklerle 
donatılması ve bu niteliklerin değişen 
koşullara uygun bir şekilde geliştirilmesi 
büyük önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda, e-Dönüşüm Türkiye Proje-
si kapsamında 2003-2004 yıllarını kapsa-
yan Kısa Dönem Eylem Planı’nı hazırladık. 
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Bu Eylem Planı’nda, bilgi toplumunun 
temel yapı taşlarını oluşturmaya yönelik 
faaliyetler yer almaktadır. Yine bu planla 
birlikte, vatandaş odaklı hizmet anlayı-
şını hedef leyen e-Devletin altyapısının 
oluşturulmasını, ülkemizin ihtiyaçlarına 
uygun bilgi toplumu stratejisinin hazır-
lanmasını hedefliyoruz.

Sayın delegeler...

Tüm bu dönüşüm ve gelişim çabalarının 
istenen sonucu vermesi, demokratikleş-
me, hukuk ve kamu yönetimi alanlarında 
çağdaş normların yerleşmesiyle mümkün 
olabilecektir. Bu alanlarda önemli adım-
lar attık. Başlattığımız reform sürecine 
önümüzdeki dönemde de devam edece-
ğiz. Bu kapsamda, merkezi idare ve yerel 
yönetimler, kamu personel rejimi ve yol-
suzlukla mücadele alanlarında başlatılan 
çalışmaları hızımızı kesmeden sürdüre-
ceğiz.

Ekonomik ve sosyal alanda yaşadığımız 
sorunların büyük kısmının sebebi yoksul-
luk ve yolsuzluktur. Halkımızın yoksul-
laşmasında, yıllar yılı devam eden yolsuz-
lukların ekonomimizde yaptığı tahribat 
son derece etkili olmuştur. Siyaseti, bü-
rokrasiyi ve ilgili tüm tarafları daha şeffaf 
ve hesap verebilir bir yapıya kavuştura-
rak bu kronik ayıbı tamamen ortadan kal-
dıracağız. Bizim yönetim anlayışımızda 
liyakatin, kalitenin ve etik değerlerin yeri 
ve ağırlığı tartışılmazdır. İnsanlarımızın 
rızkının çalınmasına, devletin gelişme 
hızının kesilmesine daha fazla müsaade 
etmeyeceğiz. Ayrıca, ekonominin sırtına 

ağır bir yük bindiren hantal devlet yapı-
sını da günün gereklerine uygun biçimde 
değiştireceğiz. 

Bu çerçevede, kamunun ekonomideki rolü 
yeniden tanımlanacak, piyasa mekanizma-
sının işlerliğini aksatacak uygulamalardan 
kaçınılacak ve devlet düzenleyici konu-
muna çekilecektir. Hükümet olarak geçen 
zaman içinde bankacılıktan tarıma, enerji 
ve telekomünikasyondan sosyal güven-
liğe kadar birçok alanda her biri reform 
niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdik. 
Merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin 
daha etkin ve ekonomik biçimde çalışa-
bilmesini temin için yapısal düzenlemeler 
gerçekleştirmeyi kaçınılmaz görüyoruz. 

Bu tasarıların yasalaşmasıyla, idari sistemi-
miz dinamik bir hale gelecek, katılımcılık, 
şeffaflık, hesap verme sorumluluğu ve in-
san haklarına saygı gibi temel ilkeler kalıcı 
bir şekilde hayatımıza girecektir. Bakanlık-
lar ve diğer kamu kuruluşları arasındaki gö-
rev dağılımında mükerrerlikler önlenecek 
ve böylece kamu hizmetlerinin ifasında ta-
sarruf sağlanacaktır. Yerel yönetimlerimiz, 
yerinden yönetim imkanına kavuşarak, 
daha fazla yetkiyle daha fazla sorumluluk 
üstlenecek bir hale gelecektir. Hükümet 
olarak Türkiye’nin sağlıklı ve ekonomik 
biçimde işleyen bir devlet yapısına kavuş-
turulmasının, sorunların çözümünde atıla-
cak en önemli adım olacağına inanıyoruz.

Sayın delegeler...

Günümüzde dünyanın her yerinde ekono-
mileri ayakta tutan asli güç özel sektör di-
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namikleridir. Bu gerçeğin bir gereği olarak 
biz de girişimcimizin önündeki engelleri 
kaldırmak konusunda bir irade ortaya koy-
makta ısrarlıyız. Çalışmalarımız sadece 
kendi yatırımcılarımızın ve iş adamlarımı-
zın önünü açmaya yönelik değildir. Ülke-
mize bugüne kadar potansiyel seviyesinin 
oldukça altında bir uluslararası sermaye 
girişi olmuştur. Bu rakamları yükseltmek 
için bir çok tedbir alıyor, projeler geliş-
tiriyoruz. Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulumuz çalışmalarını 
başarıyla sürdürmektedir. 15 Mart tarihin-
de benim başkanlığımda toplanan Yatırım 
Danışma Konseyi de bu süreçte uluslar 
arası sermayeyi çekme yönünde tarihi bir 
adım olmuştur.

Bu çerçevede, yatırımın önündeki bürok-
ratik engeller kaldırılmış, ülkede yatırım 
ortamının iyileştirilmesine yönelik yasal 
ve idari düzenlemeler hayata geçirilmiş-
tir. Bir uluslararası girişimci bugün artık 
Türkiye’de bir gün içinde şirket kurabil-
mektedir. Hükümet olarak, hem yerli, hem 
de yabancı yatırımcılar için gerekli istik-
rar ortamını ve yasal zemini hazırlamak 
konusunda üstümüze düşeni yapıyoruz, 
bundan sonra da bu felsefeyle hareket 
edeceğiz. 

Sayın delegeler...

Esasen hükümet olarak yaptığımız ve ya-
pacağımız her işte amacımız, halkımızın 
refahı ve mutluluğunu temin etmektir. Bu 
doğrultuda, halkın ihtiyaç ve taleplerine 
duyarlı bir yönetim yapısı oluşturmak için 
samimiyetle gayret gösteriyoruz. İdari sis-

temimizi içe dönük biçimde ve verimlilik 
esasına aykırı bir yapıda sürdürmek, halkı 
dikkate almadan siyaset yapmak olurdu 
ki, bizim siyasi anlayışımızda bu yoktur. 
Biz demokratik hukuk devleti şemsiyesi 
altında, sürekli gelişmeyi misyon edinmiş 
bir kamu yönetimi oluşturmayı hedefliyo-
ruz. 

Tüm bu yeniden yapılanma çabalarının 
başarısı, toplumun geniş kesimlerinin 
katılımını, katkısını ve sahiplenmesini 
gerektirmektedir. Toplumu ilgilendiren 
bu konuda iktidarı ve muhalefeti ile tüm 
siyaset kurumunun, bürokrasinin, üni-
versitelerin, özel kesimin, sivil toplumun 
ve medyanın desteği şarttır. Katılımcı ve 
uzlaşmacı anlayışın yerleşmesi ve karar 
süreçlerinin bu ilkelere dayandırılmasıyla, 
ülkemizin temel hedeflerine ulaşması çok 
daha kısa bir sürede mümkün olacaktır. 
Halkımızın temel beklentileri ve taleple-
riyle örtüşen Avrupa Birliği üyeliği de bu 
hedeflerden biridir. 

Bugün, AB ile ilişkilerimiz açısından son 
derece önemli bir dönemeçteyiz. Biz Av-
rupa Birliği’ni sadece ekonomik bir birlik 
olarak algılamıyoruz. Biz bu birliği evren-
sel değerler çerçevesinde barışa, refaha 
ve özgürlüğe başarıyla hizmet eden bir 
beraberlik olarak görüyoruz. Ülkemizin 
üyeliği ile birlikte Avrupa Birliği’nin küre-
sel ölçekte tüm insanlığın barışı ve mutlu-
luğu için yepyeni anlamlar kazanacağını 
düşünüyoruz. Avrupa Birliği’nin ülkemize, 
ülkemizin de Avrupa Birliği’ne ekonomik, 
sosyal ve kültürel anlamda çok şeyler ka-
tacağına inanıyoruz. Ve yine inanıyoruz 
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ki Türkiye mutlaka kabuğunu kıracak ve 
21. yüzyıla tepeden tırnağa yenilenerek, 
dinamizmini ve değişim azmini arttırarak 
devam ettirecektir. 

Bu samimi çabanın karşılıksız kalması 
düşünülemez. 2004 yılı sonunda gerçek-
leştirilecek Avrupa Birliği zirvesinde, 
Türkiye ile katılım müzakerelerinin 2005 
yılı içinde başlatılmasına karar verilmesi-
ni bekliyoruz. Hedefimiz, müzakerelerin 
açılmasıyla başlayacak olan süreci en 
kısa zamanda tamamlayarak AB’ye üye 
olmaktır. Bu yönde daha atmamız gereken 
adımlar olduğunun bilinci içerisindeyiz. 
Stratejimizi net bir şekilde belirleyerek, 
mevzuat uyum çalışmalarına hız verecek 
ve müzakere süreci için eksikliklerimizi 
bugüne kadar olduğu gibi kararlılık içinde 
tamamlayacağız. Bu konulardaki perfor-
mansımız, ülkemizin AB’ye üyelik tarihini 
doğrudan etkileyecektir. 

Bu çerçevede, tüm toplum kesimlerinin 
müzakere sürecinde üzerlerine düşen 
görevleri eksiksiz ve yapıcı bir şekilde 
yerine getirmesi çok önemlidir. Avrupa 
ile Asya’nın kesişme noktasında bulunan 
Türkiye’nin önemi AB’ye üyelik sonrasın-
da daha da artacaktır. Türkiye, bölgesinde 
ekonomik gelişmeye ve aynı zamanda 
evrensel değer ve normların yerleşmesine 
katkıda bulunarak, bölge barışına ve istik-
rarına hizmet etmiş olacaktır.

Sayın delegeler... 

Biz, her konuda yapıcı görüş ve eleştirilere 
açık olduğumuzu her fırsatta samimiyetle 

ifade ediyoruz. Bunu, burada bu seçkin kit-
leye hitap ederken bir kez daha altını çize-
rek vurguluyorum. Önümüzdeki dönem-
de, sizlerin burada dile getirdiğiniz değerli 
görüş, düşünce ve önerilerin, milletimizin 
refah ve mutluluğa kavuşması yönünde 
atılacak adımlara büyük katkısı olacağına 
eminim. Avrupa Birliği’ne tam üyelik ve 
bilgi toplumuna dönüşüm perspektifimi-
zin olmazsa olmaz koşulu, toplumumuzun 
bütün kesimlerinin bu ortak ideallerimiz 
doğrultusunda bir duygu birliği içinde 
olmasıdır. 

Bu büyük yenilenme ve dönüşüm süreci 
ekonomi politikalarının genel parametre-
lerini de belirleyecektir. İstikrarlı ve sağ-
lam bir hukuki, siyasi ve toplumsal zemin 
üzerinde yükselecek olan ekonomimiz, 
geçmişin kısır döngülerine kapılmaya-
cak, ileri hedef lere yönelecektir. Halen 
yaşamakta olduğumuz bu geçiş dönemi, 
önümüzdeki yıllarda daha kristalize bir 
hale gelecek, iyileşmenin etkileri günde-
lik hayatta da hissedilmeye başlanacaktır. 
Türkiye devleti ve milletiyle çağdaş uygar-
lık seviyesinin ötelerine yaptığı yolculuğu 
mutlaka zaferle taçlandıracaktır. Biz bu 
mutlu ve aydınlık günlerin çok uzağı-
mızda olmadığına canı gönülden inanı-
yoruz. Bu inançla, 2004 Türkiye İktisat 
Kongresi’nin ülkemize hayırlar getirmesi-
ni temenni ediyor, değerli katılımınız için 
teşekkür ediyor, sevgilerimi ve saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli bilişimci dostlar... Sözlerime baş-
lamadan önce geleceğin Türkiye’sine ışık 
tutacak böyle önemli bir toplantıda sizler-
le birlikte olmaktan duyduğum memnuni-
yeti ifade etmek istiyorum.

Geleneksel tarım toplumundan sanayi-
leşmeye geçişte nerdeyse bir asır geciken 
ülkemiz, planlama ve yönetim zafiyetle-
rinden olmalı, ne yazık ki bu dönüşümde 
de yeterli performansı yakalayamamıştır. 

Ağır aksak gelişen sanayileşme girişimi, te-
tiklediği göçle kırsal nüfusu kentlerimizin 
varoşlarına hızla yığmıştır. Bu Türkiye’nin 
geleneksel toplumsal dokusunu bozmuş; 
üretime değil tüketime yönelen, etki eden 
değil, etkilenen bir toplum yapısına yol 
açmıştır. Üretmeden tüketme tuzağına 
düşmüş gençlerimiz maalesef ezberci, ye-
nilikçi, düşünceyi göz ardı eden bir eğitim 
sisteminden beslenerek kendi öz değerle-
rinden kopmuştur. Bir şeyler yapmazsak, 

Türkiye Iktisat Kongresi

Ankara | 10 Mayıs 2004
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küreselleşen dünyada ulusumuzun kendi-
ne yakışır bir yer yakalaması, pek de müm-
kün görünmemektedir. 

Çıkış yolumuz nedir? Ucuz işgücüyle sıra-
dan bir üretim alışkanlığı yerine, yenilik 
ile ilerlemeyi harmanlayan, bilgi ve katma 
değer üretme fiili sonucu ortaya çıkan çok 
renkli bir dönüşüm tablosu olan inovas-
yondur. Yani Türkçemizde tam karşılığı ol-
masa da, en yakın tercümesiyle yeniliktir. 
Yenilik, yani inovasyon Bilgi Ekonomisi-
nin motorudur. 

Unutmayalım ki bugün Avrupa Birliğinin 
kapılarını bize açacak olan yeni ekonomik 
düzenin adı: Bilgi ekonomisidir. Bunu ya-
ratan toplumsal yapı da Bilgi Toplumudur. 
Yeniliğe dayalı üretim kültüründe, eski 
sanayi düzeni yerine inovasyona dayalı 
bir endüstri kuracağız. Bu yeni düzende, 
dünya pazarlarında rekabeti düşük emek 
maliyetleriyle yakalamaya çalışan bir top-
lum olmaktan kurtulacağız. Onun yerine 
hizmet üreten kalifiye işgücüyle dünya 
pazarında yer alabilen bir topluma dönü-
şerek, aynı orandaki çabanın daha fazla 
katma değer yaratabileceği Bilgi Toplumu-
na geçeceğiz... 

Hükümetimizin e-Dönüşüm politikasının 
özü işte budur. Çağı yakalamak. Çağ-
daş dünya ülkeleri arasında yer almak. 
Toplumsal yapıyı tüketenden üreten bir 
kurguya dönüştürmek için tek çıkış yolu-
muz bu. e-Dönüşüm; en küçüğünden en 
büyüğüne bütün yurttaşlarımızı, devletin 
tüm kurumlarını, özel sektörü ve özellikle 
bilişim sektörünü etkileyecek bir süreç, 

toplumsal bir hareket. Bizleri e-yurttaşlığa, 
e-pazaryeri’ne, e-ticaret’e götüren bir yol-
dur. Bilgi toplumuna geçiş için gerekli 
altyapıları hazırlamak, gerekli reformları 
yapmak hiç de kolay değil. 

Bunun için güçlü bir liderlik ve siyasi 
kararlılık gerek... İşte o da bizde var. Hü-
kümetimiz bu geçiş için gerekli düzenle-
melere başlamıştır. e-Dönüşüm Türkiye 
Projemiz ilerliyor. Bu geçiş sürecinin 
önkoşulu olarak vatandaşımıza hızlı, gü-
venli ve ucuz teknolojik altyapı sunuyoruz. 
Örneğin ADSL (Ey, Di, Es, El) kuruldu hızla 
yaygınlaşıyor. Herkes kolaylıkla elektronik 
hizmetlere ulaşabilsin ki, bilgi toplumu-
na dönüşüm, toplumun her katmanında 
gerçekleşsin. Yaklaşık 1 trilyon euroluk 
dünya bilişim pazarından binde 22’lik bir 
pay alabilen, 100 kişi başına 4 bilgisayar 
düşen, nüfusunun ancak % 6’sının interne-
te bağlanabildiği ülkemiz, bu rakamlarla 
teknoloji yarışında bir hayli geri kalmış 
durumda.

Değerli dostlar...

Bu yarışta ön sıralara geçmek, dünya pa-
zarında yer almak için gerçekçi, uygula-
nabilir stratejilerimiz var. Bu stratejilerle 
Türkiye’yi sadece teknolojiyi kullanan 
değil, aynı zamanda üreten bir ülke konu-
muna getireceğiz, bilişim sektörümüz can-
lanacak, öz sermayesi insan olan bilişim 
şirketlerimiz dünya pazarında yer alabile-
cektir. Bu stratejilerin özünde atılım ruhu 
var. Sıçrama yapmadan gelişmiş ülkeleri 
bilgi çağında yakalamak çok güç. Bu ne-
denle bir atılımdan söz ediyorum... 
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Türkiye’nin, gelecekten büyük beklentileri 
olan genç, yaratıcı ve dinamik bir nüfu-
su var. Milli Eğitim Bakanlığımız temel 
eğitimde nerdeyse nüfusun beşte birini 
kucaklıyor. Üniversitelerimiz bilgi toplu-
munu yakalayabilecek güce sahip. Ayrı-
ca dünyada yaşanan bazı örnekler gibi, 
uluslararası şirketlerin teknoloji üslerini 
kuracağı ülkelerden biri olabiliriz... Neden 
olmasın? Hatta olması için çok sebep var. 
Bakın Hindistan ve İrlanda gibi biri büyük 
diğeri küçük ölçekli iki ülke 10 yılda ner-
den nereye geldi. Biz neden yapamayalım?

Bilgi Toplumuna dönüşümün özünde in-
sanın ve toplumsal yapının değişimi var. 
Bu değişimin gerçekleşmesi için en önemli 
araç da eğitim reformu olacak, ezberciliği 
değil inovatif düşünceyi öne çıkaran, üre-
tim odaklı bir eğitim sistemine ihtiyacı-
mız var. Bilgisayar okur-yazarlığı dersleri 
temel eğitimin bir parçası haline gelecek, 
çocuklarımız ağaç yaşken eğilir mantığıyla 
ilköğretimden itibaren dönüşüme hazır-
lanacaklar. Toplumun dönüşümü için de 
bilgisayar okur-yazarlığı eğitimlerini ger-
çekleştireceğiz. Türk insanı teknolojiye ve 
öğrenmeye açık ve aç. 

Bu motivasyonu kullanacağız. Bilişim şir-
ketlerinin sermayesi olan bilişim çalışan-
larını yetiştirmek için de uzun ve dağınık 
eğitim programları yerine; kısa, konuya ve 
üretime odaklı mükemmeliyet merkezle-
ri, yine üretime odaklı çok sayıda meslek 
yüksek okullarını kurarak bilişim çalışan-
ları yetiştireceğiz. Hedefimiz 10 sene içe-
risinde 500.000 kişilik bir bilişim işgücü 
yaratmak. Canlanan bilişim sektörüyle bir-

likte yurt dışına beyin göçünü engellemek 
mümkün. Uzaktan Eğitim Programları ile 
de kaliteli eğitimi vatandaşın hizmetine 
sunacağız. Okullarımıza bilgisayar labora-
tuarı ve internet erişimi sağlama seferber-
liğini zaten başlattık...

Değerli katılımcılar...

Bilgi toplumuna geçiş çok boyutlu bir 
süreç. Meselelere sadece tek açıdan bak-
mıyoruz. Yeni toplum yapısı yeni hukuki 
düzenlemeleri de gerektiriyor. Yakından 
bildiğinizi zannediyorum; 4 Aralık 2003 
tarihli bir genelge ile kamu yönetiminin 
e-dönüşümüne yasal bir zemin kazandır-
dık. Biliyorsunuz bilişim sektörünü yakın-
dan ilgilendiren telif yasası Meclis’te kabul 
edilerek yürürlüğe girdi. Bu yasa korsan 
ürün ve yazılım hırsızlığı konusunda yıl-
lardır atılamayan çok önemli bir adımın 
atılması anlamına geliyor. Yine Elektronik 
İmza Kanunu çıkarılarak çok ileri bir baş-
ka adım daha atıldı. Bunların dışında, Tek-
noparklarda yazılım yapan firmalarımıza 
21 Aralık 2013 yılına kadar, yani 10 yıl 
KDV muafiyeti getirdik. Buradaki firmala-
ra 5 yıl olarak uygulanan Kurumlar Vergisi 
ve Gelir Vergisi muafiyetlerini de 10 yıla 
çıkartarak önlerini daha rahat görebilme-
lerini sağladık. 

Bundan birkaç gün sonra, 15 Mayıs’ta da 
Sosyal Sigortalar Kurumumuzun iş haya-
tına çok önemli kolaylıklar ve avantajlar 
getirecek olan e-Bildirge uygulamasının 
tanıtımını yapacağız. Bakınız SSK’ya ka-
yıtlı 800 binin üzerinde işveren ve onların 
istihdam ettikleri 6 milyonu aşkın da işçi 
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var. Bu işverenler bu sayıdaki işçisi için her 
ay bildirge, dört ayda bir de bordro düzen-
lemektedirler. Tahakkuk işlemleri ve ban-
kalardaki ödeme kuyrukları da dikkate alın-
dığında olayın ne kadar büyük bir zaman 
ve enerji kaybına neden olduğu rahatlıkla 
görülebilir. 

Şimdi e-Bildirge hizmetiyle bütün bu işlem-
ler internet üzerinden yapılabilecek. Sadece 
bu kadar değil, SSK üzerinden yapılan diğer 
işlemler de yine aynı kanaldan rahatlıkla yü-
rütülebilecek. Zaten son dönemde internet 
ve telefon hatları üzerinden bankacılık hiz-
metleri yaygın olarak kullanılmaya başlan-
mıştı. Şimdi bu yeni uygulamayla bir işveren 
işyerinden hiç çıkmadan hem bildirgesini 
verebilecek, hem bordrosunu düzenleyebi-
lecek, hem de tahakkuk eden prim borcunu 
ödeyebilecek. Ayrıca kişisel bilgilerin korun-
ması, elektronik kayıtların geçerliliği gibi ko-
nulara da hukuki düzenlemeler getireceğiz. 

Değerli dostlar...

Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Reform-
ları, bilişim teknolojilerinin kullanılmasıyla 
daha etkin ve verimli olacaktır. Bunun için 
bilgi ve iletişim altyapısına ilave yatırımların 
yapılması gerekiyor. Öte yandan Kamunun 
yeniden yapılanması ve iş süreçlerinin 
yeniden tasarlanarak reforme edilmesi de 
e-Devlet projelerine dahil edilerek daha 
hızlı hayata geçirilebilir. Bilgi toplumu olma 
yolunda yapılacak reformlar, düzenleme 
ve iyileştirmeler Avrupa Birliği yolunun da 
kilometre taşları... Her düzenleme ile Dev-
letimiz; daha şeffaf, daha hesap verebilir ve 
vatandaşına daha iyi hizmet sunabilir konu-

ma gelerek, bizi bu yola daha da yakınlaştı-
racaktır. Zamanında Avrupa’ya işçi olarak 
giden genç nüfusumuz, bilişim işçileri ve 
hatta girişimcileri olarak dünyaya açılacak 
ve böylece Avrupa’nın itici gücü olacağız.

Devletimiz bilgi toplumuna dönüşüm yolun-
da birçok çalışmalar yaptı, epey yol kat etti. 
Ancak artık harekete geçme vakti geldi, bu 
noktada çok paydaşlı işbirliği ile dönüşümü 
destekleyen, reformları gerçekleştirecek 
etkin bir modelin peşindeyiz. Bu model, 
e-dönüşüm stratejisi kapsamında, e-Devlet 
projelerinin önceliklerinin doğru belirlen-
diği, mükerrer yatırımları ortadan kaldıran, 
kamu iş süreçlerinde standart bir yapıya 
giden icraya yönelik bir model. Kamuda, sa-
nayi, üniversite, sivil toplum örgütleri, yerli 
ve yabancı bilişim şirketleri ile birlikte bu 
modele ilişkin çalışmalar sürüyor. 

e-Devlet uygulamaları ile Türk bilişim pa-
zarı canlanacak, bilişim sektörü yabancı 
yatırımcılardan alınacak katkılarla, kendi 
ulusal kimliğini de koruyarak momentum 
kazanacaktır. Bütün bu adımlar, inanıyorum 
ki Türkiye’nin aydınlık ve güçlü geleceğine 
doğru atılmış ve atılacak olan adımlardır. 
Bu adımların sıklaşacağına, bu yöndeki yü-
rüyüş hızımızın her geçen gün katlanarak 
artacağına hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Değerli bilişimci dostlar...

Çocuklarımıza bizim yaşadığımız şartlardan 
daha iyi şartlar bırakmak, Türkiye’yi ge-
leceğin en önemli güçlerinden biri haline 
getirmek istiyorsak; bilgi toplumu olma 
hedefini canlı tutmak boynumuza borçtur. 
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Çalışmalarımıza ve Türkiye’nin bilgi top-
lumuna geçiş sürecine katkıda bulunarak 
bu etkinlikte emeği geçen tüm çalışanla-
ra teşekkür ediyorum. Hükümet olarak 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da Türkiye’yi bir bilgi toplumuna dönüş-
türecek olan her adıma, her projeye, her 
heyecana gönülden ve tam destek olacağı-
mızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. 
Türkiye’nin hedefi artık Bilgi Toplumu...
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Sayın Başkan… değerli çiftçiler… 14 Mayıs 
Dünya Çiftçiler Günü’nün tüm çiftçilerimi-
ze, milletimize ve ülkemize hayırlı olma-
sını diliyorum. Çiftçilerimize sağlık dolu 
bereketli bir yıl temenni ediyorum.

Tarım sektörünün Milli Gelir (GSMH) 
içerisindeki payı bugün % 13-14 oranın-
dadır. Toplam istihdamın hala % 34’ünü 

oluşturmakta, halkın gıda ihtiyacını ve 
sanayide kullanılan hammaddenin önemli 
bir kısmını karşılamakta, dış ticaretimiz-
de önemli bir paya sahip bulunmaktadır. 
Ülkemizin kaynakları zengindir. Ne yazık 
ki, zengin kaynaklarına ve imkanlarına 
rağmen tarım sektörü uzun yıllar hak 
ettiği ilgi ve desteği de yeterince göreme-
miştir. Sorunlar göz ardı edilmiş, kalıcı 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Dünya Çiftçiler Günü Toplantısı

Ankara | 14 Mayıs 2004
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politikalar, yapısal değişiklikler ve önemli 
projelerle sağlıklı ve istikrarlı bir tarım 
sektörü oluşturmak yerine, sorunlar hep 
ertelenerek bugünlere gelinmiştir.

Kırsal kesim ve tarım büyük oy potansiyeli 
olarak görülmüş, açıkça istismar edilmiş, 
vaatler çoğu defa havada kalmış veya 
uygulanamamıştır. Örneğin, tarım ürün-
lerine verilen fiyat ve girdi desteklerinin 
önemli bir kısmı üreticilere ulaşamamış, 
bir yerlerde kaybolup gitmiştir. 1980 yı-
lına kadar ağırlıklı olarak fiyat yolu ile 
desteklemeler yapılmış ve desteklenen 
ürün sayısı giderek artmıştır. 1980 yılında 
uygulamaya konan ekonomik reform pa-
keti çerçevesinde tarım politikalarımız da 
değişime uğramaya başlamış, 1994 yılında 
yaşanan ekonomik kriz nedeniyle uygu-
lamaya konan istikrar programı tarımsal 
desteklerin azaltılmasını gündeme getir-
miştir. 1999 yılı sonlarında IMF’ye verilen 
Niyet Mektubu ile tarımsal politikalar için 
yeni bir dönem başlamıştır. 

Hükümetimizin programında tarım önce-
likli bir sektördür. Bizim ekonomik prog-
ramımızın temel dinamiği sosyal politika-
larla ekonominin birlikte ele alınmasıdır. 
Zira biz, ekonomiyi sadece rakamlardan 
ve istatistiklerden ibaret görmüyoruz. Bu 
yüzden işe başladığımız günden bu yana 
sosyal politikalarla ekonominin temel 
sorunlarını birlikte ele aldık. Bu sektörün 
ayağa kalkması ve istikrarlı bir gelişme 
göstermesi için 2003 ve 2004 yıllarında 
yoğun bir faaliyet yaşanmıştır.

Çiftçilerimizin de gayretleriyle, gelecek 
yıllarda tarımda önemli gelişmelerin ola-
cağını ve dolayısıyla bunun ülke refahına 
yansıyacağını görmenin heyecanı ve mut-
luluğu içinde olduğumuzu sizlerle pay-
laşmak istiyorum. Prensip olarak, tarımı 
bir bütün olarak görmekte ve sorunların 
çözümünde kısa sürede önemli gelişmeler 
sağlamaya çalışmaktayız. Bunları yapar-
ken, hedef olarak, tarımsal yapıyı hızla iyi-
leştirmek, doğal kaynaklarımızı korumak, 
geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak, 
tarımda verimliliği artırmak, hayvancılık 
sektörünü ayağa kaldırmak, kamuyu etkin 
bir şekilde yapılandırmak, üretici örgüt-
lenmesini gerçekleştirmek ve tarımın ih-
tiyaç duyduğu önemli yasaları bir an önce 
çıkarmak istiyoruz. 

Bu anlayışla, 58 ve 59. Cumhuriyet Hükü-
metleri sektörün aciliyet gösteren sorunla-
rına çözüm üretmeyi programına almıştır. 
Öncelikle, ilave desteklerle yıllarca tarım 
kesiminin içinde bulunduğu ekonomik 
sorunların azaltılması hedeflenmiştir. Bu 
kapsamda, önce 2003 yılında çiftçilerimi-
ze yaptığımız en önemli destekler ve uy-
gulamaya koyduğumuz bazı projelerden 
bahsetmek istiyorum: Çiftçilerin tarımsal 
kredi borçları yeniden yapılandırılarak 
haciz kıskacına düşmüş olan çiftçilerimi-
ze yeniden üretim gücü kazandırılmıştır. 
Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu çift-
çilerin % 92’si, Ziraat Bankasına borçlu 
çiftçilerin ise % 80’i bu uygulamadan 
yararlanmıştır. Doğrudan Gelir Desteği 
ödemelerine ivme kazandırılmış ve çift-
çilerimize 2003 yılı için 2.3 katrilyon TL 
ödeme yapılmıştır. 2004 yılı bütçesinden 
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ayrılan Doğrudan Gelir Desteği de 2.8 kat-
rilyon TL’dir. Mazot desteği uygulaması ile 
üretim maliyetleri aşağıya çekilmektedir. 
2003 yılı için yapılan mazot desteğinin ilk 
dilimi ödenmiş olup, 3 Mayıs 2004 tarihin-
den bu yana ödenmekte olan ikinci dilim 
ödemeleri ile üreticilerimize toplam 640 
trilyon TL aktarılacaktır.

Üretim açığı bulunan pamuk ve yağlı 
tohumlu bitkilere ödenen prim desteği 
sürdürülmektedir. Bu kapsamda, 2003 yılı 
içinde yaklaşık 264 trilyon TL prim öde-
mesi gerçekleştirilmiştir. 2004 yılı içinde 
yapılacak pirim ödemeleri için ise uygu-
lama tebliği çıkarılmış olup toplam 282 
trilyon TL ödeme yapılacaktır. Hayvancılık 
destekleri çerçevesinde, 2002 yılına kıyas-
la, 2003 yılında % 100 artışla çiftçilerimize 
yaklaşık 130 trilyon TL ödenmiştir. 2004 
yılında ise hayvancılık desteklerine ayrı-
lan kaynak 174 trilyon TL’dir. Köye Sosyal 
Destek Projesi ve diğer kooperatif projeleri 
dahil edildiğinde, toplam destek ve düşük 
faizli kredi desteği olmak üzere 2004 yı-
lında 463 trilyon TL destek sağlanacaktır. 
1000 Köye 1000 Tarımcı Projesi ile hizme-
tin köye, çiftçinin ayağına götürülmesi ve 
tarımcı-üretici yakınlaşmasının sağlanma-
sı için ilk adımlar atılmış ve köylerimizde 
yeni bir hizmet heyecanı uyandırılmıştır. 
Bu proje kapsamında bugün, 256’sı bayan 
olmak üzere 1026 tarım danışmanı köyle-
rimize gönderilmiştir.

2003 yılı içinde şekillenen ve uygulamaya 
konan Köye Sosyal Destek Projesi ile ko-
operatifçiliğe yeni bir güç verilmesi, des-
tek alan kooperatif sayısının artırılması, 

ihtiyaç halindeki insanlarımıza yeni bir 
geçim kaynağının açılması amaçlanırken, 
hayvancılığımızın daha planlı ve kontrollü 
bir şekilde geliştirilmesi için önemli bir 
fırsat yakalanmıştır. Bu Proje kapsamında 
2003 yılından bugüne kadar 37 kooperatif 
desteklenerek 2.800 çiftçimize 5.600 adet 
damızlık sığır ve 200 çiftçimize 5.200 adet 
koyun dağıtılmıştır. 2004 yılı tarımsal 
faaliyetler açısından yine bir hamle yılı 
olacak, tarımın temel meseleleri üzerinde 
çalışmalarımız devam edecektir. 

Bu çalışmalarımız hem yasal düzenleme-
ler hem de temel fonksiyonlarımızı hayata 
geçirmek için yapılmaktadır. Doğrudan 
Gelir Desteği, pirim desteği, mazot deste-
ği, hayvancılık desteği, üretim, denetim 
ve kontrol gibi rutin çalışmalar yanında 
önemli yasal düzenlemeler yapılacak ve 
temel görevlerimizde önemli adımlar atıl-
mış olacaktır. Yasal düzenlemeler kapsa-
mında, Islahçı Hakları Yasası çıkarılmıştır. 
Bu Kanun bir yandan bitki çeşidi geliştiren 
kurum, şirket ve ıslahçıların haklarını 
korurken, diğer yandan, ülkemize yeni 
teknoloji girişini artıracak ve bitki ıslahı 
alanında yeni yatırımları teşvik edecektir. 
Gıda Kanunu, Türkiye Ziraat Odaları Bir-
liği Kanunu, Üretici Birlikleri Kanunu, Ta-
rım Ürünleri Sigortası Kanunu, Tarım Ka-
nunu, Organik Tarım Kanunu gibi önemli 
kanunlar 2004 yılı içinde çıkarılacak ve 
böylece yasal boşluklar doldurulmuş ola-
caktır. 

Doğrudan Gelir Desteği’ni daha etkin 
kullanmak için gerekli çalışmalar yapıl-
maktadır. 2005 yılından sonra, Doğrudan 
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Gelir Desteğinin toplam destekler içinde 
bugün yaklaşık % 80 olan payı % 45’lere 
çekilecektir. Besicilerin acil sorunlarının 
farkındayız. Bu amaçla ete 2004 yılı içinde 
pirim ödenmesi için Bakanlar Kurulu Kara-
rı çıkarılmıştır. 

Değerli arkadaşlar…

2004 yılı projeler yılı olacaktır. Bu projelerle 
yaşayacağımız heyecanı sizlerle, basın aracı-
lığı veya doğrudan paylaşmak istiyoruz. Bili-
me, emeğe ve uzmanlığa verilen değerle bu 
projelerden tarımımız adına önemli çıktılar 
beklemekteyiz. 2004 yılı başlarında uygu-
lamaya giren Gezici Toprak Analiz Labora-
tuarları Projesi ile üreticilerimizin ayağına 
kadar gidilerek toprakları analiz edilecek, 
doğru gübre kullanmaları sağlanacaktır. Bu 
amaçla, 5 gezici laboratuarın illere dağıtımı 
yapılmış olup bu sayı daha da artırılacaktır.

Baraj Havzalarında Organik Tarım Projesi 
ile baraj havzalarımız değerlendirilecek, 
istihdam ve ekonomiye katkı sağlanacaktır. 
Doğal Arıtma Projesi atık suların doğal yön-
temlerle temizlenerek tekrar kazanılması 
ve çevre kirliliğinin önlenmesi açısından 
büyük önem taşımaktadır. Kırsal Alanda 
Sosyal Destek Projesi ile daha fazla koopera-
tife destek verilecektir. Şu ana kadar bu pro-
jede 82 köy destek kapsamına alınmış olup 
hedef 200 kooperatiftir. 1000 Köye 1000 Ta-
rımcı Projesi ile köyde başlayan hizmetlerin 
bu yıl olumlu sonuçlarını birlikte göreceğiz. 

Yine bu yıl içinde Antalya Merkezli olarak 
uygulamaya konan Hibrit Sebze Tohum-
culuğunun Geliştirilmesi Projesi yıllardır 

eksikliğini ve mahcubiyetini duyduğumuz, 
haklı eleştirilere maruz kaldığımız bir konu-
da önümüzü açacaktır. Bu proje ile üniversi-
te, Bakanlık ve özel sektör işbirliği ile yapı-
lacak araştırmalar ve yatırımlar sayesinde 
üretimde yerli çeşit ve yerli tohumluk payı 
artacaktır. Bugün % 10 dolayında olan yerli 
hibrit tohumluk payının 4-5 yılda % 30, 10 
yıl içinde de % 70’lere ulaşması yakalanabi-
lecek bir hedef olarak görülmektedir. 

“Anadolu Alacası”, “Anadolu Esmeri” ve “Ive-
si Koyunu” Islah Projeleri ile, oldukça zayıf 
olduğumuz hayvan ıslahında önemli geliş-
meler elde edilecek, kaliteli damızlıklarla 
hem genetik ilerleme sağlanacak hem de 
hayvansal üretim ve kalite artacaktır. Önü-
müzdeki birkaç ay içinde başlayacak olan 
bu projeler sayesinde ekonomiye yıllık 300 
trilyon TL civarında bir katkı sağlanacağı 
hesaplanmaktadır. Bunların yanında, bu yıl 
300 bin ton tohumluk dağıtmayı planladığı-
mız “Mahsul Fiyatına Sertifikalı Tohumluk 
Temini Projesi” uygulanacaktır. Bu projeyle 
çiftçilerimize yıllık 100 trilyon TL civarın-
da artı bir kazanç sağlayacağımızı tahmin 
etmekteyiz. Bu yıl başlatılan yeni bir proje 
ile DSİ ve Köy Hizmetleri tarafından yapılan 
sulama amaçlı 1000 göleti balıkçılığa açıyo-
ruz. Bu proje de, üretim ve istihdam yönün-
den büyük bir potansiyel taşımaktadır. 

Bakanlığımıza bağlı üretme istasyonları ve 
araştırma enstitüleri tarafından etkin bir 
şekilde değerlendirilemeyen tarım arazile-
ri, tarımsal üretimde bulunmaları şartıyla 
özel sektörün kullanımına açılmıştır. Bu 
kapsamda, bugüne kadar 15 üretme istas-
yonu kiralanmış, 15 tesis ise değerlendirme 
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aşamasındadır. Diğer taraftan, Tarım İşlet-
meleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 
işletmelerin de tarımsal üretimde kullanıl-
mak şartı ile uzun süreli olarak özel sektöre 
kiraya verilmesi konusunda çalışmalar 
başlatılmıştır. Bu amaçla, Yüksek Planlama 
Kurulu’ndan 22 işletme için alınan izin çer-
çevesinde, ilk etapta 12 işletme için ihaleye 
çıkılmıştır. Bu faaliyet sonucunda, toplam 
250 Trilyon sabit sermaye yatırımı yapıla-
cak ve 6 bin kişiye istihdam sağlanacaktır. 

Değerli çiftçilerimiz…

Türkiye’nin nüfusu 80 milyonun üzerine çı-
kacak ve böylece Türkiye Avrupa Birliği’nin 
en büyük ülkelerinden birisi konumuna 
gelecektir. Milli gelirimiz 2023 yılında 
Avrupa Birliği ile eşit seviyeye gelecektir. 
Önümüzdeki 20 yılda tarımsal nüfus % 10’a 
düşecek, ancak üretim değeri 10 misli ar-
tacaktır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi yemyeşil bölgelerle kaplanmış mera ve 
hayvancılık merkezi olacaktır. Az yağış alan 
iç bölgelerimiz etkin ve modern sulama sis-
temleriyle donatılacak ve böylece verimde 
en az 4 misli artış sağlanacaktır. Karadeniz 
Bölgesi organik tarımın en yoğun biçimde 
yapıldığı bir bölgemiz olacaktır. Ege Akde-
niz ve diğer kıyı bölgelerimiz modern se-
ralarla donatılacaktır. Marmara, Trakya ve 
Ege tarıma dayalı sanayinin üssü olacaktır. 

Bu hedefler çerçevesinde; Tarım toplumu-
nun gelirlerinin Avrupa Birliği düzeyine 
ulaştığı, hayvan varlığımızın genetik ka-
pasitesinin yükselerek tamamının kültür 
ırkına dönüştüğü, hayvan hastalıklarının 
tamamıyla kontrol altına alındığı ve orta-

dan kaldırıldığı, küçük tarımsal işletmelerin 
ekonomik işletmelere dönüştüğü, sulana-
bilir tarım alanlarının tamamının suya ka-
vuşturulduğu, sertifikalı tohumluk kullanı-
mının tüm ürünlerde yaygınlaştığı, tarımsal 
üretimin en az % 20’sinin ihraç edilebildiği, 
halkımızın beslenmesinde artan kaliteli 
gıda ihtiyacının yurt içinden sağlandığı, 
tarımsal bilgi ve teknoloji üretim ve ihracat 
kapasitesinin yakalandığı, tarımdan geçimi-
ni sağlayan nüfusun % 10’ların altına çeki-
lerek kırsal toplumun tarıma bağımlılığının 
giderildiği, hayatın her alanında teknoloji 
kullanarak kırsal yaşam standartlarının 
kent standartlarına ulaştığı bir Türkiye gör-
mek hedefimizdir.

Size bir müjdeli haberle konuşmamı ta-
mamlamak istiyorum: Özellikle son aylarda 
besicilerimizin karşı karşıya geldiği mağdu-
riyeti önlemek ve bu sektörün sürdürülebi-
lirliğini sağlamak açısından karkas ağırlığı 
esas alınarak beher kilograma 1 milyon TL 
et teşvik primi uygulamaya konulmuştur. 
Hayırlı olsun!

Değerli çiftçiler…

Hükümetimizin tarım sektörünün gelişti-
rilmesi için bu kararlılığını somut adımlara 
dönüştürürken sizlerin de önemli katkıları-
nızı bekliyoruz. Dünya Çiftçiler Günü’nün 
böyle bir güç birliğinin oluşmasın vesile 
olmasını diler, hepinizi saygılarımla selam-
larım. 
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Değerli vatandaşlarım... DSİ Genel Mü-
dürlüğümüzün 50. kuruluş yıldönümünü 
kutladığımız böylesine önemli bir günde 
sizlerle birlikte olmaktan duyduğum se-
vinci ifade ederken, hepinizi en derin mu-
habbetlerimle selamlıyorum. Türkiye’yi 
yeniden umutla ve heyecanla yarınlarına 
taşımak üzere başlattığımız büyük imar 
seferberliğinin yeni bir adımında bir ara-
ya gelmiş bulunuyoruz. 

Bu önemli yıldönümünde açılışını yaptı-
ğımız bu önemli tesisler, geleceğin güç-
lü, kalkınmış ve mutlu Türkiye’sinden 
işaretler, müjdeler taşımaktadır. Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün gerçek-
leştirdiği bu önemli yatırımların her biri, 
yurdumuzun ayrı bir köşesine hizmet, 
bereket götürecektir Türkiye’nin içini 
serinletecek bu önemli açılışların, böyle-
sine önemli bir günde hayata geçiriliyor 

DSI’nin 50. Kuruluş Yıldönümü 
Toplantısı

Ankara | 14 Mayıs 2004
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olmasından da ayrıca gurur ve mutluluk 
duyuyorum.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye’nin hükümeti olmak sorumlu-
luğunu üstümüze aldığımız günden bu 
yana, milletimizin yüzünü güldürecek 
adımları atmayı temel önceliğimiz, hede-
fimiz sayıyoruz. Çünkü bizim velinimeti-
miz sizlersiniz. Türkiye’yi geleceğe taşı-
yacak olan temel gücün, bu milletin gücü 
ve inancı olduğunu da biliyoruz. Mille-
timizin bugüne kadar ihmal edilmiş ne 
kadar problemi varsa çaresini üretmenin, 
çıkmayan yolları çıkarmanın, akmayan 
pınarları akıtmanın, dinmeyen çileleri 
dindirmenin gayreti içerisindeyiz.

Sizler bizim bu gayretlerimizin farkın-
dasınız, sizin farkında olmanız da bize 
yetiyor. Sizlerden aldığımız güç ve inanç-
la, Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir engel 
yoktur, olmayacaktır. Allah’ın izniyle, 
bugün burada olduğu gibi milletimizin 
ihtiyaçlarını giderecek, bu ülkeyi bereket-
lendirecek adımları tek tek atacağız.

Değerli vatandaşlarım...

Yolumuz uzun ama her geçen gün dizle-
rimizdeki derman da, yüreğimizdeki aşk 
ve heyecan da artmaktadır. Türkiye köy-
lüsüyle kentlisiyle, işçisiyle memuruyla, 
doğulusuyla batılısıyla bir ve beraber 
olarak bugünleri aşacak, layık olduğu 
ilerleme çizgisini yakalayacaktır. 50 yılda 
bu ülke için çok önemli hizmetlere imza 
atmış bulunan DSİ Genel Müdürlüğü-

müz, önümüzdeki dönemde bu ülkenin 
topraklarına can suyu getirecek yeni bir 
hizmet atılımına hazırlanmaktadır. 

Türkiye’nin doğusundan batısına, kuze-
yinden güneyine adım adım bereket taşı-
yacak olan bu hizmet zincirinin bölge böl-
ge nasıl umutlarımızı yeşerttiğini inşallah 
hep birlikte göreceğiz. DSİ 50. Kuruluş Yılı 
sadece bir yıldönümü olmayacak, hizmet 
ve yatırımlarla şenlenecek bir altın yıl ola-
caktır. DSİ 900 trilyonluk kaynakla kolları 
sıvamış, büyük Türkiye’nin imarında üstü-
ne düşen büyük sorumlulukların gereğini 
yapmaya başlamıştır. 

Bu kuruluşumuz 2003 yılından itibaren 
yeni bir anlayışla planlamalar yapmaya 
başlamıştır ve faaliyet alanı ile ilgili çok 
önemli hedefler belirlemiştir. Yatırımların 
25 yıllık ortalama bitiş süreleri kademeli 
olarak önce 12 yıla, sonra 6 ve en son da 
3 yıla indirilecektir. Yürümekte olan pro-
jelerde bir öncelik sırası planlaması çerçe-
vesinde hareket edilecektir. Mevcut bütün 
projeler gözden geçirilecek, maliyetler 
gözden geçirilecek, çalışma verimliliğini 
arttırıcı tedbirler araştırılacaktır. Fiziki 
gerçekleşmesi yüzde yetmişlere varan te-
sislere tahsis önceliği verilecek ve bu tesis-
ler hızla tamamlanacaktır.

Önümüzdeki dönemde bugün hizmete açı-
lacak tesislerle 57.384 hektar tarım arazisi 
sulanacaktır. Yılda 483 milyon kWh hidro-
elektrik enerji üretilecek, 160 bin nüfusa 
içme suyu temin edilecektir. 270 hektar ta-
rım arazisi ile 1 ilçe taşkınlardan koruna-
cak, 40 km dere ıslahı gerçekleştirilecektir.
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Aziz vatandaşlarım...

Bilesiniz ki bütün bu hizmetler daha 
başlangıç, inşallah birlikte çok daha gü-
zel işler başaracağız. Bütün içtenliğimle 
sizlere, bugün burada yaşadığımız bu 
güzel tablonun ve Türkiye’nin imarına, 
geleceğin inşasına hizmet eden bütün 
hayırlı adımların devam edeceğinin sö-
zünü veriyorum. Bu hayırlı yatırımları 
gerçekleştirenlere şükranlarımı, tebrik-
lerimi sunuyorum. İnşallah bu tesisler 
uzun zaman ülkemize önemli hizmetler 
verecektir. DSİ Genel Müdürlüğümüzün 
50. kuruluş yıldönümünü kutluyor, daha 
nice hayırlı yatırımlarla ülkemize ve mil-
letimize hizmetler vermelerini temenni 
ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygıla-
rımı sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi’nce düzenlenen ‘‘Gaziantep 1. 
Kent Konseyi Toplantısı’nda’’ akaryakıt 
ürünlerine yapılan zammı değerlendirir-
ken, mali disiplin ve ekonomik parametre-
lerde bozulma olmaması için zam yapmak 
zorunda kaldıklarını söyledi. Halkın, yap-
tıkları zam karşısında hükümete olumsuz 
bir şey demediğini ifade eden Erdoğan, 
‘‘Halk bir şey demedi, biliyorlar yapılan 
doğrudur’’ diye konuştu. 

Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla 
düzenlenen toplantıda ana muhalefet par-
tisi liderinin Türkiye’nin dış ticaret açığını 
değerlendirdiğini anımsatarak, bu açığı 
kendilerinin de bildiğini ve kabul ettiğini 
belirtti. Erdoğan, ‘‘Evet dış ticarette şu 
anda bizim farklı bir açığımız var, kabul 
ediyorum. Fakat bir gerçek var, şu anda 
Türkiye dünya piyasalarında ihracatta 
farklı bir yerdedir. Biz şimdi bu yıl 50 mil-
yar doların üzerine çıkmak suretiyle dün-
ya piyasalarında Avrupa’da, Amerika’da, 
Türk Cumhuriyetlerinde ve Kafkaslarda 
bir yere oturduk. Tabii bunun bir bedeli 
olsun’’ dedi. 

Dikkat edildiğinde, Türkiye’nin dış ticaret 
açığını otomotivle ilgili ithalatın tahrik et-

tiğine dikkati çeken Erdoğan, ithal edilen 
ürünler arasında lüks tüketim mallarının 
oranın çok az olduğunu vurguladı. İthal 
ürünlerin büyük bölümünü ara malların 
oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, ‘‘Bu 
nedenle ben inanıyorum, ülkemiz bunu 
da süratle toparlayacak, toparladıktan 
sonra da zaten zaman içinde bu ürünleri 
de kendisi üretmek suretiyle bu işi de ba-
şarabilecek’’ diye konuştu. Başbakan Erdo-
ğan, Hyundai ve Toyoto yetkilileriyle ithal 
ettikleri yan sanayi ürünlerinin tümünün 
yurt içinde üretilmesi konusunu konuş-
tuklarını, bu ürünlerin zaman içinde ta-
mamının yurt içinde üretilebileceğini ve 
dış ticarete ilişkin yeni olumlu gelişmeler 
yaşanabileceğini anlattı. 

AB’den müzakere tarihi alınmasının 
Türkiye’ye yabancı sermaye girişini hızlan-
dıracağını ifade eden Başbakan Erdoğan, 
yabancı sermayenin Türkiye’de yatırım 
konusunda yaşadığı tereddüdün hala 
devam ettiğine dikkati çekti. Erdoğan, 
‘‘Yabancı sermaye hala güven ve istikrara 
ilişkin ‘acabalar’ yaşıyor, ‘girersek ne olur’ 
endişesi taşıyor’’ dedi. Erdoğan, yabancı 
sermayenin endişelerine rağmen finans 
kesiminden Türkiye’ye talepler gelmeye 
devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: 

Kent Konseyi Toplantısı

Gaziantep | 18 Mayıs 2004
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‘‘Bizimle görüşmeleri yoğun bir biçimde 
devam ediyor. Dünyanın önde gelen fi-
nans kuruluşları, bankaları Türkiye’ye ya-
tırım yapmak için sürekli bizimle irtibat 
halinde ve bu bizi geleceğe yönelik olarak 
sevindiriyor.’’ 

Türkiye’nin hassas konularında hep 
‘‘toplumsal mutabakattan’’ söz ettiklerini 
belirten Erdoğan, bahsettikleri ‘‘kurumsal 
mutabakatın salt kurumlar arası mutaba-
kat olarak algılandığını sandığını’’ ifade 
etti. ‘‘Kurumsal mutabakatın, kurumlar 
arası mutabakat olarak algılanması’’ du-
rumunda ‘‘kurumların aslı yani milletin 
bir kenara bırakılmış olacağını’’ belirten 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

‘‘Asıl olan milletin mutabakatıdır. Mille-
tin kendi gönül dünyasında yatana tercü-
man olmak sivil toplum örgütlerinin de 
görevidir. Kurumlar olarak, siyasi partiler 
olarak halkın bu gönül dünyasındaki an-
layışa bağlı olarak toplumsal mutabakatı 
sağlamak bizim görevimizdir. Tabi bu 
görevimizi yerine getirirken, yaptığımızı, 
yüzde yüzüne beğendirmek söz konusu 
değildir. Beğenenler olur, beğenmeyenler 
olur.’’ 

Erdoğan, kent konseyinde alınacak ka-
rarların ve benimsenen projelerin uygu-
lanmasında kararlı olunmasını istedi. 
Türkiye’nin, bir çok projenin lafta kaldığı 
ya da uygulamaya başlanıp bitirilemediği 
bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, 
projelerin uygulandıkları takdirde bir an-
lam kazanacaklarını belirtti. Doğru proje-
nin hemen uygulanması halinde değerini 

bulacağına ve maliyetinin azalacağına 
dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

‘ ‘Bugünü kadar bu yapılamadığı için 
Türkiye çok çekti. Yap, boz ve maalesef 
ortada bir şey yok. Sorarsanız proje çok, 
önüne gelen proje yapmış, uygulama var 
mı, yok. Bu ülke bundan çok şey kaybetti. 
Uygulanamayan projelere harcanan pa-
ralar daha akılcı kullanılsaydı Türkiye, 
bugün olduğundan çok daha fazla esere 
sahip olurdu, yaşadığı kaynak israfından 
kurtulmuş olurdu. Bakınız bizim 18 ayda 
attığımız önemli adımlardan bir tanesi de 
budur ve devrim niteliğindedir. Kısmen 
uygulanmaya konmuş projeleri öncelik-
lerimiz arasına aldık. Maalesef bunların 
içinde yapılmaması gerekenler de var. 
Bakıyorsunuz bir ilin tüm ilçelerinde 
kültür merkezi var. Araştırıyorsunuz, bu 
ilin milletvekili bakan olmuş, ilinin tüm 
ilçelerini kültür merkezleriyle donatmış. 
Sanki Türkiye’nin tüm ilçelerinde kültür 
merkezi var.’’ 

Erdoğan, kent konseyindeki temsilcile-
rin, akılcı ve gerçekçi kararlarla, kaynak 
israfına yol açacağına ve gereksiz oldu-
ğuna inandıkları karar ve projelere karşı 
çıkma cesareti gösterebilmeleri gerekti-
ğini vurguladı. Yanlışa yanlış demekten 
çekinilmemesini isteyen Erdoğan, şunları 
söyledi: 

‘‘Açık ve net söylüyorum. Belki biraz ağır 
olacak. Böyle gelene ağam, gidene paşam 
anlayışıyla, seviyesiz, haysiyetsiz, doğru-
ları söylemeyen, sadece şakşakçılıkla öm-
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rünü geçiren, her tarafından yağ akan zih-
niyetlerle bir yere varmak mümkün değil. 
Biz hep bu zihniyetin bedelini ödüyoruz. 
Görevliler bundan çok hoşlanıyor ama 
bedeli bu ülke ve bu millet ödüyor. Bizim 
bu millete bu bedeli ödetmeye hakkımız 
yok. Doğruyu söyleyeceğiz, fakirimiz var 
ve ülkemiz ne halde görüyorsunuz. Bu 
olumsuzlukları hep birlikte çözeceğiz.’’ 

Erdoğan, Irak’ta yaşanan gelişmelere 
de değindi ve ‘‘Irak’taki sıkıntı büyük 
şüphesiz. Irak’la ilgili yayınlanan son fo-
toğraflardan rahatsız olmamak mümkün 
değil. İnsanlıktan nasibini almış her bi-
reyin rahatsız olacağı şeyler bunlar’’ diye 
konuştu. 80 yaşındaki anasının da eşinin 
de resimleri seyrettiğinde hüngür hüngür 
ağladığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

‘‘Dün akşam İngiltere Başbakanı Tony 
Blair ile de bunu konuştuk. Ben bunu 
söylediğimde (Benim eşim de ağlıyor) 
dedi. Şimdi herkes bundan rahatsız. Öyle 
bir ateş var ki orada herkes yanıyor. Te-
mennimiz bir an önce bir yönetim kurul-
ması suretiyle, demokratik bir yönetim 
kurulması suretiyle Irak’ın dünyadaki 
demokratik ülkeler arasında yerini alma-
sı. Irak’ta çözüm şu anki yapı değil, şu an-
daki anlayış değil. Bana göre, Türkiye ve 
komşu ülkeler, yani halkı Müslüman olan 
ülkeler bu işin içine baştan dahil edilmiş 
olsaydı, belki bu işin çözümü çok daha 
kolay olacaktı. Irak’taki yapıyı bilen, yapı-
ya çok daha rahat intikal eden ve oradaki 
halkın ‘bizim derdimizden anlayanlar 
var’ diyebilecekleri bir çözüm olabilirdi. 

Temennimiz bir an önce Irak’taki mevcut 
durumun ortadan kalkması. Gelişmeler 
inşallah olumlu istikamette olur.’’ 
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Değerli konuklar… Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin değerli temsilcileri… 
Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ge-
nel Kurulunuz Sizlere ve ülkemize hayırlı 
olsun. İnanıyorum ki, bu genel kuruldan 
hepimize yol gösterici kararlar çıkacaktır. 

Türkiye ekonominin omurgasını temsil 
eden TOBB’u ülkemizin en saygın kurum-
larından biri olarak görüyoruz. Ekonomi-
nin sağlıklı ve güvenli bir ortama kavuş-
masında, belirsizliklerin giderilmesinde, 
herkesin önünü görebilmesinde bütün 

sivil toplum kuruluşları gibi TOBB’un da 
yapıcı, yol gösterici politikalar üretmesi 
hepimiz için büyük önem taşıyor. Zira, çok 
iyi bildiğiniz gibi yakın zamanlara kadar 
ekonominin ince, hassas ayarları bozul-
muş, üretim kavramı unutulmuş, üretici 
kesim ile yönetenler arasında telafisi im-
kansız gibi görünen bir makas açılmıştı. 

Büyük rüyalar göremeyenler, büyük düş-
ler kuramayanlar büyük adımlar atamaz. 
Bu ülke gözleri parlamayan, yüreğinde hiz-
met ve üretim heyecanı taşımayanlarla bir-

TOBB Genel Kurulu

Ankara | 22 Mayıs 2004
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likte yürümeyeceğini açıkça ortaya koydu. 
Şu anda kendi varlık nedenini sizlere, yani 
ülkeye hizmetle açıklayan, kendini buna 
mecbur gören ve yüreğinde heyecan taşı-
yan bir iktidar var iş başında. Ekonominin 
hayat damarları güven ve istikrar içinde fi-
lizleniyor. Bunu artık hepimiz ezberledik. 
Keza ekonomi doğrudan doğruya ülkenin 
uluslar arası itibarı ile ilgilidir. Bunu da 
bütün üretici kesimler ezberledi. 

İftiharla söyleyebilirim ki, ülkemiz çok 
doğru bir istikamet üzerindedir. Unutma-
yalım ki; zor günlerden geçtik. Nereden 
gelip nereye vardığımız ortaya konursa 
bundan sonra ilerlediğimiz yolda daha gü-
venli mesafe alırız. Türkiye’nin fotoğrafına 
bir bütün olarak baktığımızda ekonomi-
nin sosyal barışla, adaletle, rekabetin ko-
runmasıyla, özgürlüklerle, demokrasiyle, 
hukukla, siyasal güvenle, uluslar arası iliş-
kilerle doğrudan ilgili olduğunu görürüz. 
Ülke ekonomisini sadece rakamlarla, ista-
tistiklerle izah edemeyiz. Bu yüzden siz-
lerden ricam olabildiğince geniş bir pers-
pektiften büyüme ve kalkınmaya omuz 
vermenizdir. İnanıyorum ki, bu kongre bu 
geniş perspektifi ortaya koyacaktır.

Değerli arkadaşlarım…

Hatırlayınız, enflasyonun yüzde 100’ler-
de, faizlerin yüzde 1000’lerde olduğu 
günlerden geçtik. Ekonomiye tümüyle 
belirsizliğin hakim olduğu dönemler ya-
şadık. Akşam başımızı yastığa koyarken 
yarın nelerin olacağını, başımıza nelerin 
geleceğini, hangi skandalın patlayacağını, 
hangi yolsuzluğun ortaya çıkacağını bile-

miyorduk. Türkiye önünü göremiyordu. 
Bırakın bir-iki ayı, bir iki hafta sonra nele-
rin olabileceği kestirilemiyordu. Kırılgan, 
ürkek, korkak, karamsar ve umutsuz bir 
ekonomik yapı söz konusuydu.

Biz, her birimiz bu acıların içinden geldik, 
bu acı tecrübelerden darbeler yiyerek bü-
yüdük. Bugünün ekonomisini değerlendi-
rirken, ekonomi üzerine yorum yaparken 
çok boyutlu düşünmek, küresel düşün-
mek, sosyal, siyasal, kültürel tüm paramet-
releri inceleyerek konuşmak zorundayız. 
Bir tek rakama, bir tek göstergeye, bir tek 
grafiğe bakıp ekonominin geneli üzerine 
yorum yapmaya kalkarsanız, kendinizi 
herkese güldürürsünüz. Bakınız, makro-
ekonomik göstergelerde tarihi başarılar 
elde ettik. Enflasyonda, faizlerde, büyüme-
de, faiz dışı fazlada, dış ticaret hacminde, 
üretimde, kapasite kullanımında rekor 
düzeyde gelişmeleri bu millete yaşattık. 
Ekonomide iyileşme o kadar hızlı gerçek-
leşti ki, daha bir başarımıza doyasıya sevi-
nemeden bir başka başarının altına imza 
attık. Hedeflerimizi, amaçlarımızı sürekli 
yükseğe çektik, çıtayı hep yükselttik. Koşu 
bitti denildiği anda biz hızımızı artırıp bir 
sonraki hedefe yöneldik.

İki yıl önce “enflasyon tek haneli oranlara 
inecek” denildiğinde kimse inanmıyor-
du. Paradan sıfır atmak ulaşılamaz bir 
hayal gibi görünüyordu. Faizler bu kadar 
düşecek, Türkiye ekonomisi büyüyecek, 
yüzde 6,5 faiz dışı fazla tutturulacak, dış 
ticaret hacmimiz 50 milyar doları aşacak 
denilince insanlara masal gibi geliyordu. 
Şükürler olsun, bunların hepsini yaşattık 
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bu ülkeye. Ama bir de görünmeyen, ya 
da görülmek istenmeyen, ısrarla göz ardı 
edilmek istenen reformlarımız var. Biz 
bir yandan makroekonomik göstergeleri 
iyileştirirken, diğer yandan ekonomiyi 
sağlam temellere oturtmanın çabası içinde 
olduk. Bu zor bir işti. Bu zorluğu ancak 
yüreğinde umut taşıyan, heyecan taşıyan, 
ülkesine ve kendine güveni olan bir kadro 
göğüsleyebilirdi. 

Bakınız, Türkiye ekonomisi geçtiğimiz 18 
ay içinde defalarca sınavdan geçti, birçok 
teste girdi. Irak Savaşı gibi ciddi bir küre-
sel krizi yanı başımızda yaşadık. Terörü 
yaşadık, sistematik banka yolsuzluklarını 
yaşadık, Kıbrıs’ta bir referandum sürecini 
yaşadık. 28 Mart’ta bir seçim yaşadık. Ama 
her birinden ekonomimiz sapasağlam 
çıktı, tek bir yara, bere almadan, yüzü-
müzün akıyla bu sınavları geçtik. Peki bu 
nasıl oldu? Şimdi bazıları bunu bir türlü 
içlerine sindiremiyorlar. Ülkenin başarısı 
başarısızlıklarını ortaya koydukça tedirgin 
olanlar var. Çünkü hayalleri almıyor. 

Güya küresel bir iyileşme rüzgarı esiyor-
muş, başkalarının ekonomik programı 
uygulanıyormuş, şansmış vesaire. Birileri 
başını kuma gömmüş, bütün görebildiği 
karanlık. Dünyayı da göremiyor, Türkiye’yi 
de. O birileri için her yer karanlık. Olay 
şudur, kardeşim, bu millet isteyince ba-
şarıyor. Azmettiği zaman yapıyor. Bu mil-
letin başarısını, bu milletin sevincini, bu 
milletin yeniden şahlanışını göreceksin. 
Başka şansın yok! Başını kumdan çıkarsan 
sen de göreceksin milletin ne istediğini, 
ne talep ettiğini. Milletle bir kez göz göze 

gelsen sana da yol gösterecek olan ışığı 
göreceksin. 

Bu üslubumuzu biz kendi halkımızdan al-
dık. Halk popülizm istemiyor. Halk adalet 
istiyor, dürüstlük istiyor, üretim istiyor, iti-
bar istiyor. Halk, önünü görmek istiyor ve 
artık görüyor. Bizim derdimiz bir iki aylığı-
na bu ekonomiyi düze çıkarıp sonra kendi 
haline bırakmak değil. Biz önümüzdeki 
5 yılın, 10 yılın, 50 yılın projeksiyonunu 
yapıyoruz. Türkiye ekonomisi kalıcı, istik-
rarlı, sürdürülebilir bir büyüme sürecine 
girsin istiyoruz. Sadece çocuklarımız değil, 
torunlarımız, onların torunları bize duacı 
olsun istiyoruz.

İşte bu nedenle yapısal reformlara özel bir 
önem, özel bir ağırlık veriyoruz. İşte bu 
yüzden bu reform paketlerinin birbirini 
tamamlar nitelikte olduğunu söylüyoruz. 
Finans sektörünü, mali sektörü, reel sektö-
rü güçlendirmek için yoğun bir çaba sarf 
ediyoruz. Makroekonomik dengelerde sağ-
lanan istikrarı kalıcı kılmak, ekonomiyi iç 
ve dış şoklara karşı daha dayanıklı hale ge-
tirmek, ekonomik büyümeyi sürdürülebi-
lir kılmak için yoğun mesai sarf ediyoruz.

İşte bu reformlar sayesinde Türkiye 
ekonomisi geçmişteki kırılganlığından 
kurtulmuş, sağlam, dayanıklı bir yapıya 
kavuşmuştur. Türkiye’nin büyümesi, hal-
kın refah ve mutluluğu için bu reformlar 
devam edecektir. Bu konuda tam bir ka-
rarlılık vardır. Türkiye’nin neyi eksikse, 
neyi bozuksa, neyi hastaysa biz oranın 
üzerine gideceğiz, sorunu cesaretle söküp 
atacağız. Tereddüt göstermeyeceğiz. Zira 
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Türkiye’nin demokrasi yolunda, adalet yo-
lunda, kalkınma ve büyüme yolunda tered-
dütlerle kaybedecek zamanı yoktur. 

Daha önümüzde yapacak çok iş, ulaşılacak 
büyük hedefler vardır. Demokrasi ile eko-
nominin ne kadar paralel, ne kadar iç içe 
olduğunu anlamayanlar durdukları yerde 
eleştiri okları atıyorlar. Açık söylüyorum, 
ekonomideki bu yeni sürece uyum sağla-
yamayanlar, değişimi, dönüşümü algılama 
güçlüğü çekenler var. Uçak küçük bir tür-
bülansa girince paniğe kapılanlar, ortalığı 
velveleye verenler var. Eski alışkanlıklarla 
en küçük bir sarsıntıda kriz paranoyasına 
girenler var. Öyle ki panik halinde neredey-
se uçaktan atlayacaklar. Oysa, uçak sağlam, 
pilot soğukkanlı, mürettebat işini biliyor. 
Otur koltuğuna, sen manzarayı seyret. En 
küçük sarsıntıda, en küçük dalgalanmada 
kriz var diye bağırırsan, kendine de zarar 
verirsin, çevrene de.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye ekonomisini yorumlarken artık kü-
resel bakmak, Türkiye’yi dünyayla birlikte 
değerlendirmek bir zorunluluk, bir gerekli-
lik haline gelmiştir. Türkiye kabuğunu kır-
mıştır, artık okyanuslara açılmıştır. Dünya 
ekonomilerinde bir dalgalanma oluyorsa, 
Türkiye de doğal olarak bu dalgalanmayı 
hissedecektir. Bundan daha doğal bir şey 
olamaz. Bir süredir faizlerde, dövizde, bor-
sada, petrol fiyatlarında dalgalanmalar, 
inişler çıkışlar yaşıyoruz. 

Bu sadece bizde yaşanmıyor. Yükselen pi-
yasa ekonomilerinin tamamı aynı şekilde 

dalgalanıyor. Venezuela, Kolombiya, Mek-
sika, Brezilya, Rusya aynı süreçten geçiyor. 
Türkiye’yle bire bir paralel inişler çıkışlar 
yaşıyor. Bunun nedenlerini başka yerde ara-
maya hiç gerek yok. Türkiye çok kararlı, çok 
istikrarlı, çok güvenli bir rota izliyor ve han-
gi limana yanaşacağını, nereye ulaşacağını 
çok çok iyi biliyor. Üretimde, kapasite kul-
lanım oranlarında, turizmde, dış ticarette 
yüzümüzü güldüren gelişmeler yaşanıyor.

Enflasyonda yüzde 12 oranını tutturmakta 
kararlıyız. Büyümede yüzde 5 hedefimizde 
kararlıyız. 1 Ocak 2005’te on yılların hayali 
olan sıfır atma operasyonumuz başlıyor. 56 
milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Sanayi 
üretiminde her ay patlama yaşanıyor. Ulus-
lararası kuruluşlarla Türkiye’nin çıkarlarını 
ön planda tutan oldukça uyumlu bir çalış-
ma yürütüyoruz. Uluslararası sermayeyi 
çekmek için her türlü cesur adımı atıyoruz. 
Türkiye’yi yurt içinde, yurt dışında gurur-
landıracak, sevindirecek, mutlu edecek bir 
gayretin içindeyiz.

Bütün bunları yaparken de diyalogdan, 
uzlaşmadan kaçmıyoruz. Devletlerarası 
ilişkilerde son derece aktif ve rasyonel bir 
politika izliyoruz. İçerideki huzur ve barış 
ortamı en büyük sermayemiz olarak geli-
şiyor. Hiçbir zaman ayaklarımızı yerden 
kesmiyor, toplumun bütün kesimleriyle, 
bütün talep kurumlarıyla birlikte olmaya 
özen gösteriyoruz. Toplumun sevincini 
paylaşıyor, meselesini kendi meselemiz bi-
liyoruz. Bizim anlayışımızda umutsuzluğa 
ve karamsarlığa asla yer yoktur. Bu yüzden 
heyecanımızı her gün tazeliyor ve hep ileri-
ye bakıyoruz. 
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Avrupa Birliği sürecinde insanımız ve 
ülkemiz için yükselttiğimiz çıtayı aşağı in-
dirmeyeceğiz. Bu kararlılığımızın bulacağı 
karşılık ayrı bir şeydir, bizim demokrasi ve 
hukuk devleti olarak kendi yolumuzu aç-
mamız ayrı bir şeydir. Biz kendimizle çeliş-
meden yolumuza devam edeceğiz. Pazarda 
alışveriş yapan teyzeden, işadamına, işçi-
den işverene, emekliden sanayiciye kadar 
yurt içinde, yurt dışında herkesin nabzını 
tutuyor, eleştirilerine dikkat kesiliyoruz. 

Hiç kuşkumuz yok ki, halen sorunlarımız 
var. Ama bu sorunları da çözeceğiz. 18 
ayda yaptığımız gibi önümüzdeki aylarda 
da bu sorunların üzerine gideceğiz. Reel 
sektörü güçlendirmek için bir çok adım 
attık, daha da atmaya devam edeceğiz. 
Makroekonomik göstergelerin tüm ke-
simlere tam olarak, eşit olarak yansıması 
için ne gerekiyorsa yapacağız. İşsizlikle 
ve yoksullukla mücadelede azami gayret 
sarfediyoruz, sarfetmeye devam edeceğiz.

Kimse kötü sürpriz beklemesin, kimse ha-
yal kırıklığı ummasın. Bunlara asla mahal 
vermeyeceğiz. Karşılıklı güveni sarsma-
dan, istikrarı bozmadan yolumuza devam 
edeceğiz. Ekonomik programımızdan asla 
sapma ya da taviz söz konusu olmayacak. 
Neyi öngördüysek, neyi programladıysak, 
kararlılıkla onun üzerine gideceğiz. Bu 
güven, bu istikrar, bu uzlaşma devam ettiği 
sürece kimse Türkiye’nin önünde dura-
maz, kimse yolumuzda engel olamaz.

Daha çok mesafe kat etmemiz gerekiyor. 
El ele, omuz omuza bu engellerin tümünü 
aşacağız. Yeter ki, üretim heyecanı, büyü-

me heyecanı eksilmesin. Yeter ki kendi-
mize olan güvenimiz, ülkemize olan güve-
nimiz zedelenmesin. Birlik ve beraberlik 
içinde, coşku ve heyecanla adaletin, hakka-
niyetin sözcüleri olalım. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Genel Kurulunun hayırlı 
olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyo-
rum. 
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Değerli katılımcılar... Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu’nun geniş 
katılımlı bu müstesna toplantısında siz-
lerle bir arada bulunmaktan duyduğum 
memnuniyeti ifade ediyor, hepinize en 
içten duygularımla selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi ekonomik sıkıntılarımızı 
geride bırakmak, Türkiye’yi üreten ve 
ürettiği ölçüde zenginleşen bir ülke yapa-
bilmek için uzun ve zorlu bir yolculuğa 

çıkmış bulunuyoruz. Allah’a şükürler ol-
sun ki, bu yolculukta şu ana kadar almış 
olduğumuz mesafeler içimizi serinletecek 
sonuçlar ortaya koymuştur. Ekonomik 
programımızı aynı kararlılıkla ve dikkatle 
sürdüğümüz müddetçe, bu olumlu geliş-
melerin arkası her geçen gün üstüne ko-
yarak gelmeye devam edecektir. İnşallah 
yakın zaman içinde istikrarlı ve kararlı bir 
yönetim anlayışımızın meyvelerini hep 
birlikte toplayacağız.

TESK Başkanlık Meclisi 
Toplantısı

Ankara | 27 Mayıs 2004
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Son 18 aylık dönemde ekonomimiz, dün-
yadaki belli başlı bütün ekonomik çevre-
leri şaşırtan bir büyüme hızı ve iyileşme 
yakalamış durumdadır. Biliyorsunuz 
Türkiye’nin önemli miktarlarda dış borç-
ları var. Biz hem bu borçları ödüyor, bir 
yandan da ülkemizin şartları göz önüne 
alındığında olağanüstü denebilecek bir 
büyüme hızıyla yolumuza devam ediyo-
ruz. Bunun anlamı; ülkemizin büyük po-
tansiyelinin bir kere daha devreye girdiği, 
ekonomimizin çöktüğü yerden doğruldu-
ğu, yeniden ayağa kalkarak ileriye doğru 
adımlar atmaya başladığıdır. 

İnşallah bu adımlar çoğalacak ve hızla-
nacaktır. Türkiye bu zorlukları aşmakla 
kalmayacak, dünyada önümüzdeki yılla-
rın en önemli ekonomi güçlerinden biri 
olacaktır. Ekonomimizde son bir yılda 
attığımız adımlarla birçok rekorlara imza 
attık. Cumhuriyet tarihimizin ihracat re-
korlarını kırarak dünyanın ulaştığımız sa-
tış rakamlarıyla dünyanın en fazla ihracat 
yapan ülkeleri sıralamasında önemli iler-
lemeler kaydettik. Gururla söylüyorum; 
Türkiye yılın ilk dört aylık verilerine göre 
şu anda ihracat artışında dünya birincisi 
konumunu yakalamıştır. Dış ekonomik et-
kenlere bağlı olarak döviz dalgalanmaları 
yaşanmasına rağmen ekonomimiz ciddi 
anlamda bir sıkıntı yaşamadı.

Yıllardır bir türlü önü alınamayan enflas-
yon canavarına dur dedik, rekor düşüşler 
gerçekleştirerek Türkiye’yi tek haneli 
enf lasyona inanır hale getirdik. Bu yıl 
sonu için hedefimiz en çok yüzde 12’dir 
ve bu hedefi tutturmamamız için ortada 

hiçbir sebep yoktur. İnşallah 2005’te de 
Türkiye’yi enflasyonunu tamamen dizgin-
lemiş, tek haneli enflasyonla yaşayan bir 
ülke haline getireceğiz. Sanayi üretimimiz 
bir önceki yıla göre yüzde 15’ler civarında 
bir artış göstermiştir. 

Turizmde herkesin şaşırdığı ama hükümet 
olarak bizim zaten beklemekte olduğumuz 
bir patlama yaşanıyor. Ülkemize yılın ilk 
dört ayında gelen turist sayısı geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 50’nin üstünde 
bir artış göstermiş durumdadır. Şartlar 
böyle devam ederse bu yıl ülkemizi ziyaret 
eden turist sayısının 20 milyon gibi rekor 
bir yüksekliğe ulaşması bekleniyor. Bir 
yandan ekonomideki bütün bu iyileşme-
ler, öte yandan yönetim yapımızı çağın 
gereklerine uygun hale getirecek adımla-
rın ardı ardına atılması sonucunda, bugün 
Türkiye özgüvenini yeniden kazanmıştır.

Değerli arkadaşlar...

Bu genel iyileşme tablosunun bütün sek-
törleri rahatlattığını, piyasanın canlandı-
ğını, istihdamda artış başladığını mem-
nuniyetle görüyoruz. Bunlar ülkemiz ve 
insanımız için son derece önemli ve güzel 
göstergelerdir. Türkiye’nin uzun yıllar bo-
yunca yaşamadığı, görmediği ve gerçekleş-
tiremediği gelişmelerdir. Hükümet olarak 
bizler Türkiye’yi sıkıntılarından tamamen 
uzaklaştırmak ve milletimizin yüzünü 
güldürebilmek için büyük bir gayret gös-
teriyoruz. 

Ancak rakamların açıkça ortaya koyduğu 
bu güzel tabloda, sizler gibi memleket 
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sevdası ve heyecanıyla dolu fedakar in-
sanlarımızın payı çok büyüktür. Sizler, 
bizim heyecanımıza heyecanınızı, bizim 
azmimize azminizi, bizim gayretlerimize 
gayretlerinizi katmasaydınız; bizler bu 
mücadelede bu kadar güçlü olamaz, bu 
başarıyı yakalayamazdık. Bu ülkeyi tarih-
te olduğu gibi bugün de ayağa kaldıracak 
olan büyük güç, milletimizin birlik ve 
beraberlik içinde Türkiye’yi ileriye taşıma 
azmini ve kararlılığını açık bir şekilde or-
taya koyması olacaktır. Hükümet olarak 
sizlerin bu büyük gücünüzü, desteğinizi 
arkamızda hissediyor ve şartlar ne olursa 
olsun bütün engelleri aşıp geçeceğimizden 
şüphe duymuyoruz.

Değerli dostlar...

Türkiye’nin topyekun içinde bulunduğu 
büyük kalkınma hareketinde bütün çalı-
şan kesimlerimizin olduğu gibi esnaf ve 
sanatkarlarımızın rolü de çok büyüktür. 
Yıllar yılı ihmal edilen, kendi kaderine 
terk edilen ve ardı ardına kepenk indir-
mek zorunda kalan bu cefakar hizmet 
erbabının yanında olmak için hükümet 
olarak elimizdeki bütün imkanlarla gayret 
gösteriyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın 
sorunlarını gidermek ve durumlarını 
iyileştirmek amacıyla mevzuatı yeniden 
düzenlemek konusundaki çalışmalarımız-
dan haberdarsınız.

Bizim bütün çabamız, ekonomimizin 
belkemiği olarak gördüğümüz siz değerli 
esnaf ve sanatkarlarımızın en iyi şartlar 
içerisinde hizmet ve faaliyetlerinizi sür-
dürmenizi temindir. Bu konuda mevcut 

çalışmalarımızla ilgili her türlü katkınızın 
başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye’yi 
kalkındırmak için önce çalışan kesimleri-
mizi kalkındırmamız gerektiğinin farkın-
dayız. Ayrıca şu an önümüzdeki en büyük 
ekonomik ve sosyal problemlerden biri 
gibi duran işsizlikle mücadelede en büyük 
desteğimiz de yine esnaf ve sanatkarları-
mızın oluşturacağı yeni istihdam imkan-
ları olacaktır. Diyalogu hiç koparmadan, 
en yararlı, en verimli ve en etkin işleyecek 
mevzuatı ortaya çıkarmalıyız. Bizim hü-
kümet olarak, her şeyi biz belirleyelim, 
herkes buna uysun gibi bir saplantımız 
yoktur. Makro ekonomik dengeleri dikkate 
alan, Türkiye’nin gerçeklerinden kopuk 
olmayan her türlü yapıcı katkı ve eleştiriye 
sonuna kadar açığız.

Herhalde takdir edersiniz, uzun yıllardır 
bu ülkeden gelip geçmiş iktidarlar arasın-
da en kolay ulaştığınız, derdinizi en kolay 
anlattığınız siyasi iktidarız. Buradan açık-
ça ifade ediyorum; milleti temsil eden her 
türlü sivil inisiyatiften en yüksek düzeyde 
faydalanmayı samimiyetle isteyen bir 
hükümetiz. Dolayısıyla esnaf ve sanatkarı-
mızın önünü açacak, işini kolaylaştıracak, 
Türkiye ekonomisini büyütecek ve yeni 
istihdam imkanları açacak her türlü öneri-
nize sonuna kadar açığız. Yeter ki bu ülkeyi 
kısır çekişmelerin içine çekecek, tıkır tıkır 
işlemekte olan bir ekonomiyi akamete uğ-
ratacak ve sırf muhalefet olsun diye ortaya 
atılmış polemiklerle bu ülkenin vaktini 
zayi etmeyelim.

Bu salondaki herkesin güçlü ve müreffeh 
bir Türkiye özlemini en az bizim kadar 
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gönlünde hissettiğinden eminim. O zaman 
el ele gönül gönüle vererek, esnafıyla sa-
natkarıyla, işçisiyle memuruyla, tüccarıyla 
köylüsüyle topyekun bu büyük medeniyet 
yarışında işbirliği, güç birliği, duygu birli-
ği içinde olalım. Bilgi çağının, teknolojik 
nimetlerin bütün sektörlerimizde azami 
seviyede kullanılması, esnaf ve sanatka-
rımızın günün şartlarına uygun şartlara 
kavuşması için hep birlikte çalışalım. Bu 
vesileyle bugün burada yapılan Başkanlar 
Kurulu’nun TESK için hayırlı sonuçlar ge-
tirmesini temenni ediyor ve sözlerime bü-
tün esnaf ve sanatkarların kökü olan eski 
bir ahi deyişiyle son veriyorum: “Gelen 
gelsin saadetle, giden gitsin selametle...”
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Değerli arkadaşlarım… Hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. BAĞ-KUR 13. Genel 
Kurulu’na hoş geldiniz. Sizlerin şahsında 
Türkiye ekonomisinin omurgası olan esna-
fımızı ve bütün BAĞ-KUR camiasını aynı 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Türkiye, çok iyi bildiğiniz üzere derin bir 
girdaptan çıkarak bu günlere geldi. Eko-
nominin derin bir bunalıma girdiği, çalı-
şanların ücretlerini alamadığı, zincirleme 
kazaların her gün toplumu yeni kriz beklen-
tilerine soktuğu günler Allaha şükür geride 
kaldı. Ekonomik kriz toplumsal huzur ve 
barışı tehdit eder boyutlara tırmanırken 
Türkiye doğru bir karar vererek güven ve 
istikrarı geri getirdi. Halkın verdiği kararla 
kepenklerin açılmadığı, esnaf eylemlerinin 
başkentin göbeğinde kaygı verici boyutlara 
vardığı günler bitti. 

3 Kasım seçimlerinden hemen sonra şu ha-
vayı yaymak istediler, hükümetin yapabile-
ceği bir şey yok. Türkiye’nin kaynakları tü-
kenmiştir. İşte o atmosferde hükümetimizi 
kurmuş, Acil eylem Planımızı açıklamıştık. 
Ekonomi politikalarını sosyal politikalarla 
birlikte ele alacağımızı söyledik. İlk icraat-
larımızdan biri BAĞ-KUR ve SSK emeklile-
rinin maaşlarına el atmak oldu. BAĞ-KUR 

ve SSK emeklileri için yaptığımız zammı 
açıkladığımızda “kaynak nerede” çığlıkları 
yükselmeye başladı. 

Bu soruyu soranların kaygısı daha büyük 
bir kriz beklentisiydi. İşte o gün söylediği-
miz bir gerçeği bugün gönül rahatlığıyla 
tekrarlamak istiyorum. “Kaynak nerede” 
diyenlere “Kaynak Türkiye” demiştik. Bu-
nunla ne demek istediğimiz geçen zaman 
içinde görüldü. Biz ekonomiyi sadece 
rakamlardan ibaret görmüyoruz. Sosyal 
dinamikleri, toplumsal barışı ve huzuru ha-
yati derecede önemsiyoruz. Popülizme asla 
prim vermeden halkın kaynaklarını halka 
hizmet için değerlendiriyoruz. Halkın hu-
kukunu, alınterini sömürenleri adaletin 
önüne çıkarıyoruz. Devletin kaynaklarının 
millete ait olduğunu, milletin devlete sahip 
çıkarak adalet düzenini koruması gerektiği-
ni her fırsatta söylüyoruz.

Güven unsuruna herkesin omuz vermesi 
gerekiyor. Yolsuzluğu yok etmek, adaleti 
tesis etmek toplumsal vicdanın sürekli uya-
nık olmasına bağlıdır. Toplumsal vicdanın 
temsilcisi bizzat toplumdur, sizlersiniz. 
İnanıyorum ki, sonuna kadar kendi huku-
kunuza, toplumun hukukuna sahip çıka-
caksınız. Zira kendi hukukunuza sahip çık-

BAĞ-KUR Genel Kurulu

Ankara | 27 Mayıs 2004
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manız ülkenin bütününe, toplumsal barışa 
ve huzura sahip çıkmak anlamına geliyor. 
Kurumlarımıza bu bilinçle sahip çıkmalıyız 
ki, devlet ile vatandaş bütünleşmesi sağ-
lansın, devlet ile vatandaş arasındaki me-
safe bütünleşmeye dönüşsün. Vatandaşın 
devleti sahiplenmesi kurumların hizmete 
odaklanmasıyla, hizmetin seri olmasıyla 
mümkündür. 

Değerli misafirler…

Bildiğiniz gibi BAĞ-KUR, 1972 yılında, 
hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan esnaf 
ve sanatkarlarla, diğer bağımsız çalışanlara 
sosyal güvenlik sağlamak üzere kurulmuş-
tur. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nite-
liklerinden biri, “Sosyal Devlet” olmasıdır. 
Sosyal devlet olmanın gereği de budur. Yani 
çok gecikmeli olsa da devletin sosyal so-
rumluluğu doğrultusunda doğru bir adım 
atılmış, çok yararlı bir iş yapılmıştır. Ancak, 
aradan geçen 32 yıldan sonra, BAĞ-KUR’un 
bugün içinde bulunduğu duruma baktığı-
mızda, kuruluş amacını tam olarak gerçek-
leştirebildiğini maalesef söyleyemeyiz.

Bugün 16 milyon vatandaşımız BAĞ-KUR 
kapsamındadır. Bu vatandaşlarımızdan bir 
bölümü, BAĞ-KUR’a bütün primlerini öde-
miş, maaş almaya ve sağlık hizmetlerinden 
yararlanmaya hak kazanmış durumdadır. 
Ancak önemli bir bölümünün, sağlık hiz-
metlerinden yararlanmakla birlikte, henüz 
prim ödemeleri bitmemiş durumdadır. 
Teknik ayrıntıları geçiyorum, zaten bunları 
konuyla ilgili arkadaşlarım sizlere aktar-
dılar. Açıkça ortada olan durum şudur; 
BAĞ-KUR’un gelirleri giderlerini karşılaya-

mamaktadır. Hatta gelir-gider arasındaki 
fark her geçen yıl artmakta, dolayısıyla 
Hazine’den BAĞ-KUR’a aktarılması gere-
ken kaynak, her geçen yıl katlanarak art-
maktadır. Beni yanlış anlamayacağınızdan 
emin olduğum için bütün samimiyetimle 
açık söylüyorum. Bunu önlemenin, veya 
hiç olmazsa azaltmanın yolu, BAĞ-KUR 
primlerinin zamanında ve düzenli bir şe-
kilde yapılmasıdır. Öncelikle bu konunun 
altını çizmek zorundayım. .

Değerli misafirler…

Ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunların 
ağırlaştığı bir süreçten geçmekte olduğu 
açıktır. Bu sorunları çözebilmek için can 
havliyle çalıştığımızı, sarsılan dengeleri 
yerli yerine oturtmak için bütün alanlarda 
çaba sarf ettiğimizi görüyorsunuz. Nitekim, 
herkes Bağ-Kurlulara verdiğimiz zamdan 
sonra “kaynak nerede” derken Bağ-Kur 
emeklilerini temsil eden kuruluşlar bize te-
şekkür plaketleri vermişti. O günleri unut-
madık, unutmayacağız. Meselelerimizi açık 
yüreklilikle, birbirimizin gözünün içine 
baka baka konuşacağız. Açık yürekli olaca-
ğız ki, hiçbir gerçek karanlıkta kalmasın.

Nasıl bir emanet devraldığımızı biliyorsu-
nuz. Halka ait emanetin yanlış ellerde nasıl 
hoyratça kullanıldığını, ekonominin kim-
yasının nasıl ve kimler eliyle bozulduğunu 
sizler iyi biliyorsunuz. O kadar büyük tahri-
batın ne kadar zamanda telafi edileceğini de 
yine bilirsiniz. 2001’de yaşanan ekonomik 
krizin işsizliği ve beraberinde yoksulluğu 
derinleştiren bir etki doğurduğu da bilinen 
bir husustur. Bize göre ülke güvenliği ve 
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toplumsal asayiş ne denli önemli ise bire-
yin, ailenin ve toplumun sosyo-ekonomik 
ve psiko-sosyal dengesi ve sağlığı da o kadar 
önemlidir. Ailenin günlük ihtiyaçlarını dahi 
karşılamakta güçlük çekmesi, toplumun en 
temel direnç noktası olan aile kurumunun 
tehdit altında olduğunun en açık işaretidir. 
Ailelerin güç kaybetmesi, özellikle ailelerin 
güçsüz bireyleri olan; kadın, çocuk ve yaşlı-
ları olumsuz yönde etkilemektedir.

İşte biz, bütün bu yükü omuzlarımızda his-
sediyoruz. Sorunların büyüklüğü gözümü-
zü yıldırmıyor. Türkiye’nin güçlü gelişme 
dinamiklerinin, potansiyelinin ve büyüme 
iradesinin yüksek bir ülke olduğundan şüp-
he duymuyoruz. Siyasal ve ekonomik send-
romlara karşılık var olan toplumsal direnç, 
sorunların aşılması konusundaki sarsılmaz 
bir iradenin varlığı, Türkiye’nin büyük gü-
cünün açık göstergesidir. Yapacağımız iş, 
umutsuzluğa, karamsarlığa prim vermeden 
Türkiye’nin potansiyelini toplumun refahı 
ve mutluluğu için harekete geçirmektir.

Bugün her alanda o hareketlenme yaşanı-
yor. Kötü yönetimlerin, halkın ekmeğine 
uzanan ellerin izlerini yok etmekte karar-
lıyız. Ekonominin kimyasını bozan eller 
halkın sofrasına uzanamayacak. Hüküme-
timizin, böylesi bir sorumluluk anlayışı ile 
ülke ve toplum sorunlarına eğilmekte oldu-
ğundan hiç kuşku duyulmamalıdır.

Değerli dostlarım…

Belirttiğim gibi anayasamızın temel hü-
kümlerinde biri olan “sosyal devlet” ilkesi, 
devletimizin sosyal devlet karakterini teyit 

etmiş ve teminat altına almıştır. BAĞ-KUR, 
bu ilkeyi hayata geçirme yönünde en önem-
li araçlarımızdan biridir. Dolayısıyla, sosyal 
güvenlik şemsiyelerimizden biri olan BAĞ-
KUR’u daha da geliştirerek yaşatmamız 
gerekiyor. Zira bu kurumlar sosyal doku-
nun korunmasında en önemli kurumlardır. 
Bunun bilincinde olan hükümetimiz, 4956 
sayılı Kanun’u çıkararak, BAĞ-KUR’un 
hukuki varlığındaki boşluğu ortadan kal-
dırmıştır. Onun ötesinde, BAĞ-KUR emekli 
maaşlarına 2003 yılında seyyanen 100 mil-
yon TL zam yaptık. 2004 yılında da ilk altı 
ay % 10 ve ikinci altı ay için de % 10 olmak 
üzere % 21’e yakın zam yaptık.

SSK emeklileriyle birlikte Bağ-Kur emekli-
lerine verilen artışın bütçeye getirdiği yük 
3 katrilyon liradır. Bazıları, bizim bu yükü 
kaldıramayacağımızı, yürütülmekte olan 
ekonomik programın ve bütçe dengelerinin 
bozulacağını iddia ettiler. Ama gördüğünüz 
gibi bunların hiçbirisi olmadı. Keşke im-
kanlarımız elverse de BAĞ-KUR emeklile-
rimize daha çok maaş verebilsek. Biliyoruz 
ki, emeklilerimize verdiğimiz maaş, hiçbir 
şekilde ekonomiden çıkıp atıl hale gelmi-
yor. Çocuklarının okul masrafı olarak, bak-
kala-manava biriken borçların ödenmesi 
olarak, hemen yeniden ekonomik sisteme 
giriyor. Bunun ötesinde ne oluyor? 30 yıl, 
40 yıl çalışmış, bu ülkeye alınterini dökmüş 
yaşlılarımız “Allah devletimizden razı ol-
sun” diyor.

Bize düşen devlet hizmetlerinde vatandaşın 
rızasını, kabulünü, teşekkürünü sağlamak-
tır. Bunu sağladığımız müddetçe kendimizi 
mutlu ve bahtiyar kabul edeceğiz. İnşallah 
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brikmiş bu sorunları kökten çözeceğiz. 
Türkiye’nin zengin imkanlarını halkımıza 
kazandırmak en büyük idealimiz. Hüküme-
ti devraldığımızda BAĞ-KUR’un Sağlık Ba-
kanlığı Hastanelerine, KİT hastanelerine, 
eczanelere toplam 743.5 trilyon lira borcu 
vardı. Bu borç dolayısıyla Bağ_Kur’lu vatan-
daşlarımız sıkıntılar çekmekteydi. Gerek 
primlerden gerekse hazineden yapılan öde-
melerle bu borçlar tamamen ödenmiştir. 
Hem eczacı esnafımız rahatlamış hem de 
BAĞ-KUR’lu vatandaşlarımız daha düzgün 
hizmet almaya başlamıştır. 

Ayrıca yine bütün vatandaşlarımızı sosyal 
güvenlik şemsiyesi altında tutabilmek için 
Sağlık alanındaki reformlarımızla büyük 
adımlar attık ve hizmette eşitliği sağladık. 
BAĞ-KUR sigortalılarımızı canından bez-
diren ve kurum ile kurumun sahibi olan 
vatandaş arasında duvar ören bürokrasiyi 
yıkmak için büyük adımlar attık. ATM’lerin 
ve bankaların önündeki maaş kuyruklarına 
önemli ölçüde son verdik. Sağlık hizmetle-
rinden yararlanabilme şartını 8 ay çalışma 
zorunluluğundan 4 aya indirdik. Biz, bu 
heyecan ve şevkle, ülkemizin imkan ve 
potansiyelini en iyi şekilde değerlendirip, 
yine ülkemizin ve insanımızın hizmetine 
sunmaya devam edeceğiz. Hepinize saygı 
ve sevgilerimi sunuyor, 13. Genel Kurul’un 
hayırlı olmasını diliyorum.
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Dünya Gazeteler Birliği’nin Sayın Baş-
kanı… sayın üyeleri… sayın konuklar… 
Dünya Gazeteler Birliği’nin 57. Genel 
Kurulu’nun Türkiye’de yapılıyor olma-
sından duyduğum memnuniyeti ifadeyle, 
hoş geldiniz diyor, hepinizi saygılarımla 
selamlıyorum.

Bu Genel Kurul’un; dünyanın barışa, 
sevgiye, dostluğa ve kardeşliğe daha çok 
özlem duyduğu bir dönemde İstanbul’da 

yapılıyor olmasını anlamlı buluyorum. 
Çünkü İstanbul, insanlığın medeniyet yol-
culuğunda her zaman önemli bir kesişme 
noktası olmuştur. Tarihte pek çok uygar-
lık, burada buluşmuş ve ihtiyaçlara göre 
yeniden sentezlenerek dünyaya yayılmış-
tır. İstanbul’da ve ülkemizde dün olduğu 
gibi, bugün de farklı inanç, dil ve kültür-
lerden insanlar doğal bir uyum, özgürlük, 
hoşgörü ve barış ortamında bir arada ya-
şamaktadırlar. Aynı gök kubbenin altında 

Dünya Gazeteciler Birliği  
57. Genel Kurulu

İstanbul | 31 Mayıs 2004
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yaşayan insanların barış için nedenlerinin 
savaş için ileri sürülenlerden çok daha faz-
la olduğuna inanıyorum.

Biz, kültürel geleneğimizden ve inancı-
mızdan aldığımız feyz ile insana saygıyı 
esas oluyoruz. Bizim kültürümüzde insan 
evrenin özü ve özetidir. İnsan, varlığıyla 
en yüce değerdir. İnanç ve kültürel fark-
lılıkları, insanlar arasında kin ve şiddet 
için gerekçe olamaz, olmamalıdır. Zira bi-
rey olarak, toplum olarak mutluluğumuz 
başkalarının mutluluğuna bağlıdır. Ne 
yazık ki, insanın medeniyet yolundaki ka-
zanımları, hayatı kolaylaştırmış, dünyayı 
küçültmüştür ama, bu kazanımlara paralel 
olarak insanın yüreği büyümemiştir.

Ne yazık ki, insanlar kendi mutlulukları-
nı “öteki” nin mutluluğundan eksilterek 
artırmaya çalışmaktadır. Büyük düşünür 
Mevlana Celalettin Rumi’nin, bir rubaisin-
de; “Gene gel, gene, / Ne olursan ol, / İster 
kafir ol, ister ateşe tap, ister puta, / İster 
yüz kere tövbe etmiş ol, / İster yüz kere 
bozmuş ol tövbeni, / Umutsuzluk kapısı 
değil bu kapı, / Nasılsan öyle gel” diyerek, 
insanlığa yüzyıllar önce yaptığı hoşgörü 
çağrısı, bugün Bölgemizde yaşanan in-
sanlık trajedileri karşısında daha anlamlı 
hale gelmiştir. Çağımızın vicdanı olarak 
insanın iç trajedisini derinlemesine ele 
alan Romancı Dostoyevski “her insan her 
şey karşısında herkesten sorumludur” der.

Bu evrensel çağrıları tüm dünyaya iletme-
nin, gazetelerin ve genel olarak medyanın 
küresel sorumluluğu olduğuna inanıyo-
rum. Çünkü dünya iletişim sayesinde kü-

çülürken insani sorumluluğun büyümesi 
gerekiyor. Gazetelerin tiraj kaygısıyla ka-
tegorik olarak savaş ve çatışmaları kışkır-
tıcı olduğu önyargısına verilebilecek en 
iyi cevap, her koşulda barışı savunmaktır. 
Dünya medyasının, çatışmaların insani 
boyutunu daha çok gündeme getirmesiyle 
birlikte savaşın ve terörün hiç kimse için 
çözüm değil, aksine insanlık ideallerinin 
yok edilmesinin uğursuz bir aracı olduğu 
netleşmeye başlamıştır.

Burada bütün dünya medyası eğer insan-
lığın aklı ve vicdanı olmayı başarabilirse 
inanıyorum ki; yeryüzündeki en hayırlı işi 
yapmış olacaktır. Esasen, 1980’li yıllardan 
itibaren dünyada iletişim sektörünün ön-
cülüğünde başlayan küreselleşme süreciy-
le birlikte, parametreleri; özgürlük, insan 
haklarının evrenselliği, hukukun üstünlü-
ğü ve liberal ekonomik olan çoğulcu de-
mokrasilere bir yöneliş olmuştur. Bilginin 
ve düşüncenin önündeki sınırların tekno-
lojideki yeni buluşlarla ortadan kalkması 
ve özellikle Internet’in çift yönlü iletişime 
imkan vermesiyle birlikte, öteden beri 
şikayet konusu olan gelişmiş ülkelerden 
gelişmekte olan ülkelere doğru tek yönlü 
haber ve enformasyon akışının dengelene-
ceği ümidi doğmuştur.

İletişimin, tarihin hiçbir döneminde ol-
madığı kadar belirleyici olması, coğrafi ve 
siyasi sınırları giderek flulaştırmakta, me-
safeleri kısaltmakta, insanları ve toplum-
ları, birbirlerinin gerçekliğinin bir parçası 
haline getirmektedir. Küremizin herhangi 
bir noktasındaki rahatsızlık, medya aracı-
lığı ile tüm insanlığın vicdanını yaralayan, 
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uluslar arası boyutlu bir sorun haline gele-
bilmektedir. Tam bu noktada başta “İnsan” 
olmak üzere yeryüzündeki bütün canlılara 
karşı hayatı esas alacak ve insanı değerlerin 
sürekliliğini savunacak belirleyici bir rolü 
vardır medyanın. Bireyselleşmiş enformas-
yon, insanlara, ülkelerinin hegemonik siya-
salarından bağımsız davranışlar üretebilme 
imkanları ve yetenekleri vermektedir.

Artık hiçbir toplum, diğerini yok sayarak 
güvenli bir gelecek kurma lüksüne sahip 
değildir. Yalnızca bir enformasyon sistem-
leri değil, kültürün, kimliğin, eğitimin, 
sosyalizasyon süreçlerinin, hatta kalkınma-
nın da bir parçası olan eletişim, insanlar 
ve toplumlar arasında, nefret ve düşman-
lıkları değil; sevgi, karşılıklı güven ve öz 
değerlere saygıyı güçlendirmelidir. Modern 
dünyanın saygın bir üyesi olabilmek için 
güçlü ahlakî değerlere bağlı özgür medya 
ve gazeteleri ülkemizin kazancı olarak de-
ğerlendiriyoruz.

Bugün Türkiye’de günlük satışı 3 bin ile 530 
bin arasında değişen 38 ulusal, 2 binin üze-
rinde yerel gazete, 35 ulusal ve 2 bin 500’ün 
üzerinde de yerel dergi yayınlanmaktadır. 
Yine ülkemizde; 20 ulusal, 17 bölgesel ve 
218 yerel TV ile, 102 bölgesel ve 957 yerel 
radyo yayın yapmaktadır. Rakamlar, büyük 
bir iletişim potansiyeline işaret etmekle 
birlikte özellikle, kişi başına düşen gazete 
sayısı açısından bakıldığında arzu edilen 
düzeyde olmadığı ortadadır. Yaş ortalaması 
25’in altında, genç bir nüfusa sahip 70 mil-
yonluk ülkemizde ulusal gazetelerimizin 
günlük tirajların toplamının 3.5-4 milyon 
kadar olmasını düşündürücü buluyorum.

Burada ifade etmek istediğim diğer bir hu-
sus da, sizlere yüksek medeniyetini anlat-
maya çalıştığım ülkemizin basın özgürlüğü 
açısından sicilinin son yıllara kadar yeterin-
ce parlak olmadığıdır. Türkiye, uluslar arası 
gazetecilik meslek örgütleri tarafından sü-
rekli tenkit edilen bir ülke konumundaydı. 
Hatta bu eleştirilerin zaman zaman dozunu 
ve amacını aşarak bizi incitici bir hal aldığı-
nı da itiraf etmeliyim. Bir buçuk yıllık icraa-
tıyla en büyük yatırımı demokrasiye yapan 
Hükümetimiz, Türkiye’nin imajını zede-
leyen, uluslar arası toplumda saygınlığına 
gölge düşüren, iletişimde geldiğimiz nokta-
ya da yakışmayan anti-demokratik yasaları 
ve uygulamaları ortadan kaldırmak için 
demokratikleşme hamlesinde basınla ilgili 
düzenlemelere öncelik ve ağırlık vermiştir.

Hükümetimiz, hukukumuzu yenileme ça-
lışmalarında; çoğulcu ve demokratik; eşit-
likçi ve özgürlükçü ve daha çok sorumluluk 
üstlenen bir iletişim dünyası anlayışını 
esas almaktadır. Hedefimiz, demokratik 
standartları yüksek modern bir hukuki 
üstyapı oluşturarak, halkımızın haber alma 
ve bilgilenme hakkını teminat altına alarak 
iletişim özgürlüğün sınırlarını genişletmek-
tir. Zira artık, iletişim alanındaki gelişmeler 
ve demokrasinin muhtevasının genişlemesi 
ile birlikte basın özgürlüğü kavramı bugün 
toplumun tümünü ilgilendiren “iletişim 
özgürlüğü” ne dönüşmüştür.

Çağdaş demokrasilerde bir hak olarak dü-
zenlenen ve uluslar arası anlaşmalara da 
giren ve geçen yıl kanunlaştırdığımız Bilgi 
Edinme Hakkı, 24 Nisan’dan itibaren yü-
rürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bireylerin 
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sürekli, açık ve kapsamlı şekilde bilgilen-
mesinin, devletin işleyişinde şeffaflığın, 
halkın denetiminin ve katılımının sağla-
nabilmesi açısından demokratik bir kültür 
oluşturacağına inanıyoruz. Gazetecilikle 
ilgili tüm meslek örgütlerinin, bilim adam-
larının, sendikaların, mesleğin duayen 
gazetecilerinin katımlı ve katkılarıyla, say-
dam, demokratik ve katılımcı bir süreçte 
hazırlanan Basın Yasası Tasarısı TBMM’nde 
AB Uyum ve Adalet Komisyonlarında, yine 
meslek örgütlerinin katılımıyla görüşül-
müştür ve önümüzdeki günlerde TBMM 
Genel Kurulun gündemine alınacak ve ka-
nunlaşacaktır.

AB standartları, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi İçtihatları, evrensel değerler 
ve ülkemizin ihtiyaçlarını göz önünde bu-
lundurarak hazırlanan tasarıyla, iletişim 
özgürlüğüyle ilgili kısıtlamalar kaldırıl-
maktadır. Tasarı yasalaştığında, “dağıtımın 
engellenmesi, toplatma, basında kullanılan 
makinelerin müsaderesi, süreli yayının 
kapatılması” gibi iletişim özgürlüğünün 
özünü ortadan kaldıran yaptırımlar sona 
ermiş olacaktır. Tasarı’da; cevap ve düzelt-
me hakkının kullanımı, bireyin haysiyet 
ve şerefi ile toplumu koruma amacını esas 
alacak şekilde değerlendirilmiştir.

Ayrıca, iletişim özgürlüğünün tam olarak 
hayata geçebilmesi açısından basında çok 
sesliliği teşvik için yerel basın korunmasına 
önem verdik. Türkiye’de radyo ve televiz-
yonların işleyişini düzenleyen RTÜK Yasası 
konusunda, AB kriterleri çerçevesinde 
sürdürdüğümüz çalışmalarımız da devam 
etmektedir. Hükümetiz, sadece iletişim ala-

nında değil, toplumsal yaşamın her alanına 
yansıyan kapsamlı reformlarla Türkiye’nin 
önünü açmıştır.

Türkiye-AB ilişkilerinde beklentimizin yük-
seldiği, kritik bir döneme girdik. Avrupa 
Birliği ideali için 41 yıldır sarf ettiğimiz 
gayretlerin somut ve makul bir takvimle 
ülkemizi tam üyeliğe taşımasını istiyoruz. 
Bugün üye olan pek çok ülkenin ve halkın 
yaşadıkları tereddütlere bakıldığında, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne çok daha 
hazır olduğunu da görüyor ve biliyoruz. 
Türkiye, temel tercihini yapmış, kararını 
vermiştir. Yaklaşık 200 yıldır devam eden 
modernleşmemizi; AB üyeliği ile tamamla-
mak istiyoruz. Burada karar üretecek ku-
rum Avrupa Birliği’dir.

Karar, sadece bizi etkilemeyecek, Avrupa 
Birliği’nin vizyonun ne olacağı ve gelecekte 
kendisini nasıl biçimlendireceği sorularına 
da cevap olacaktır. Tarih boyunca birbir-
leriyle savaşmış bir kıtada barışı arayan 
ortak aklın sonucu olarak doğan Avrupa 
Birliği’nin, Türkiye ile birlikte bir mede-
niyetler barışını sağlamada evrensel bir 
örnek teşkil edeceği açıktır. Avrupa Birliği, 
ya Türkiye’nin üyeliği yolunda önemli bir 
adım atarak küresel bir vizyon ortaya ko-
yacak, ya da kendi sınırlılıkları içerisinde 
kalacaktır.

Gelecekteki savaşların niteliğini ve nede-
nini oluşturacağı iddia edilen kültürel 
çatışma alanlarının merkezinde bulunan 
Türkiye; Müslüman ülkeler arasında Batı 
medeniyeti ile uyum sağlayabilecek tek 
model ülkedir. Türkiye’nin tarihi tecrübe-
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si, demokratik birikimi göz önünde bulun-
durulduğunda sadece İslam dünyası için 
değil, aynı zamanda Avrupa Birliği için 
de zengin bir model oluşudur. Türkiye dış 
siyasetindeki barış, karşılıklı çıkar ve iş-
birliğine dayalı samimi çabalarına devam 
etmektedir. Modern endüstrilerin en canlı, 
en dinamik alanını oluşturan iletişimde, 
artık küresel ölçekte işbirliklerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Deneyimlerimizi, birikim-
lerimizi ve imkanlarımızı birleştirerek, 
farklı sesleri daha güçlü şekilde dünyanın 
ve insanlığın hizmetine sunabiliriz.

Yayın kuruluşları arasındaki işbirliğin 
başka alanlardaki işbirliklerinin de önü-
nü açacağı, ülkeler ve toplumlar arasında 
sağlam dostluklara vesile olacağı açıktır. 
Bu itibarla, halen 105 ülkeden 18 binden 
fazla üyesiyle dünyanın en büyük gaze-
tecilik meslek örgütlerinden birisi olan 
Dünya Gazeteler Birliği’nin çabalarını say-
gıyla karşılıyor, üyeler arasında her türlü 
işbirliğini arttıracak girişimleri destekle-
yeceğimizi ifade etmek istiyorum. Sizleri 
Türkiye’de ağırlamaktan büyük onur duy-
duğumu, insanlığın evrensel barış idealine 
yaptığınız katkılardan dolayı alkışladığımı 
ifade ediyor; bu duygu ve düşüncelerle, 
Dünya Gazeteler Birliği’nin 57. Genel Ku-
rul çalışmaların başarılı geçmesini diliyor, 
bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği 
geçen, katkıda bulunan tüm kişi ve kuru-
luşları kutluyorum.
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Aziz milletim... ülkemin güzel insanları... 
Hepinizi en içten sevgilerimle selamlıyo-
rum. Yoğun bir gündemle geçen bir ayın 
ardından yeniden sizlerle sohbet imkanı 
bulmuş olmaktan duyduğum memnuniye-
ti özellikle ifade etmek istiyorum.

Her zaman söylediğim gibi, biz insan ön-
celikli bir siyasete inanıyor ve o siyasetin 
gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. 
Bir yandan milletimizin yıllar yılı ihmale 
uğrayan sorunlarını çözmeye, sıkıntıla-
rını hafifletmeye çalışıyor; bir yandan da 
Türkiye’yi geleceğe taşıyacak adımları bir 
bir atıyoruz. Sizlerin çok uzun zamandır 
yaşamakta olduğunuz sıkıntıların farkın-
dayız. Bu sıkıntıları imkanlar ölçüsünde 
bertaraf etmek için gece gündüz çalışıyor, 
çözüm üstüne çözüm, proje üstüne proje 
üretiyoruz. Toplumumuzun her kesiminin 
acil ihtiyaçlarını giderebilmek için; uy-
gulamak zorunda olduğumuz ekonomik 
programın disiplininden uzaklaşmadan 
imkanları sonuna kadar zorluyoruz. 

Bildiğiniz gibi nüfusumuzun yüzde 35’lik 
kısmı ekmeğini tarım sektöründen kazan-
maktadır. Yıllar yılı uygulanan yanlış ve 
ihmalkar politikalar, tarımsal üretimimizi 
sürekli geriye götürmüş; çiftçimizi, köy-

lümüzü, hayvancımızı perişan etmiştir. 
Vaktiyle kendi kendine yetiyor diye övün-
düğümüz ülkemiz, bugün pek çok tarımsal 
ve hayvansal ürünü yurt dışından ithal 
eder konuma düşmüştür. Bu üzücü tablo-
yu değiştirmek ve tarım sektörümüzü bir 
bütün olarak kalkındırmak hükümet ola-
rak bizim boynumuza borçtur. Türkiye’yi 
gelecekte bugün olduğundan daha güçlü 
bir ülke olarak görmek istiyorsak, deği-
şen şartları dikkate alarak yeni bir tarım 
stratejisi geliştirmek ve uygulamak zo-
rundayız. Bu stratejinin en acil hedefi de 
çiftçimizi, köylümüzü, hayvancımızı bir 
an evvel içinde bulunduğu fakr-u zaruret 
halinden çekip çıkarmaktır.

Sevgili vatandaşlarım...

Göreve geldiğimiz günden beri Türk 
tarımının kalkındırılması için arayış 
içindeyiz. Bu arayışlarımızın sonucunda 
geliştirdiğimiz projeleri bir bir hayata geçi-
riyor; bir yandan problemlere hal çareleri 
geliştirmeye, diğer yandan tarımsal kal-
kınmayı çok yönlü şekilde teşvik etmeye 
çalışıyoruz. 2003 yılı içinde zor durum-
daki çiftçimizi, köylümüzü, hayvancımızı 
rahatlatacak, tarımsal üretimin önünü 
açacak bazı tedbirler aldık, bazı projeleri 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Mayıs 2004
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hayata geçirdik. Destekleme kredileri, kre-
di borçlarının yeniden yapılandırılması, 
mazot indirimi gibi pek çok uygulamayı 
hayata geçirerek tarım kesimimize biraz 
nefes aldırdık.

Değişik vesilelerle karşı karşıya geldiği-
mizde, çiftçilerimizin, köylülerimizin, hay-
vancılarımızın yeniden dört elle işlerine 
sarılmak konusunda çok istekli oldukları-
nı görüyor ve mutlu oluyoruz. Biliyoruz ki 
Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye’yi 
kalkındıramayız, güçlü bir ülke olma he-
defini yakalayamayız. Bu sebeple Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığımız başta olmak 
üzere hükümet olarak tarım sektörümüzü 
kalkındıracak tedbirleri alıyor, plan ve 
projeleri hayata geçiriyoruz. Türkiye’nin 
önümüzdeki dönemde uygulayacağı tarım 
politikaları çerçevesinde hedef lerimizi 
belirliyor ve bu hedeflere varmak için ge-
reken neyse kararlılıkla yerine getiriyoruz. 

Bu cümleden olarak geçtiğimiz günlerde 
tarım kesimindeki insanlarımızın bekledi-
ği 2003 yılı destekleme prim miktarlarını 
belirledik. Bu yıl, pamukta kilo başına 90 
bin, ayçiçeğinde 110 bin, zeytinyağında 
200 bin, soyada 115 bin, kanolada 120 
bin TL prim ödemesi yapacağız. Elimiz-
deki imkanları zorlayarak üreticimizi 
rahatlatacak şartları oluşturmanın gayreti 
içindeyiz. Prim ödemelerinde uluslararası 
fiyatlar esas alınarak dolar bazında yapı-
lan % 26 ila % 59 oranındaki artışlar, bu 
anlayışımızın bir göstergesidir. Bu yıl ta-
rım üreticisini desteklemek üzere tam 282 
trilyon TL’lik ödeme yapacağız. Normal 
şartlar altında her yıl Ekim ayında yapılan 

prim ödemelerini bu yıl daha erkene çek-
mek için de ayrıca çaba gösteriyoruz. Bu 
konuda üreticilerimizin başvurularını al-
maya başladık, 30 Haziran tarihine kadar 
da kayıtlarımız devam edecek. Doğrudan 
Gelir Desteği ödemelerinin geri kalan bö-
lümünün ilan edilen tarihten daha önce 
yapılması için de ilgili kurumlarımız çalış-
malarını sürdürüyorlar.

Yine geçtiğimiz günler içinde Karadeniz 
tarımının en önemli ürünlerinden biri 
olan çay taban fiyatını da belirledik. Yaş 
çayda taban fiyat, kilo başına 460 bin, 
destekleme primi olarak da 65 bin lira 
olmak üzere toplam 525 bin lira olarak 
belirlenmiştir. Bu rakamlarla yaş çay alım 
fiyatında % 16.7’lik bir artış sağlanmış, 
çay üreticimiz enflasyondan korunmuştur. 
Bildiğiniz gibi çiftçilerimize verdiğimiz 
mazot desteği ödemelerinin 310 trilyon 
liralık kısmını daha önce ödemiştik. 344 
trilyon liralık ikinci kısım ödemeleri de 3 
Mayıs 2004 tarihi itibariyle tamamlanmış 
durumdadır. Bizim hedefimiz, tarım sek-
törünün içinde bulunduğu sıkıntıları aş-
masına katkıda bulunmak, üreticilerimize 
asla kendi hallerine terk edilmediklerini 
göstermek ve sektöre yepyeni bir heyecan 
getirmektir. Besicilik alanında da yıllardır 
süregelen ağır ihmaller sonucunda çok 
büyük gerileme yaşandığını biliyoruz. Bu 
alandaki sıkıntıları giderebilmek için 23 
Mayıs tarihinde bir tebliğ yayınlayarak, be-
sicimize et teşvik primi ödenmesi esasını 
karara bağladık. Mevzuata uygun kombi-
na ve kesimhanelerde kesimi yapılan besi 
hayvanları için, karkas ağırlık üzerinden 
kilo başına 1 milyon TL ödemeye başladık.
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Toplum sağlığı ve gıda güvenliği konu-
sunda da sevindirici adımlar atmaya 
hazırlanıyoruz. Gıdaların denetim ve kont-
rolünü tek elde toplayan Gıda Yasası, bu 
hafta içerisinde Meclis genel kurulumuz-
da görüşülerek karara bağlanacaktır. Son 
günlerde kamuoyunda tartışılan genetik 
yapısı değiştirilmiş ürünler ile ekmek, et, 
süt ve diğer bütün ürünlerin gıda güven-
liği açısından denetimi bu yasayla birlik-
te etkin şekilde sağlanmış olacaktır. Bu 
arada, hükümet olarak başlattığımız çok 
önemli bir tarımsal projeden sizleri özel-
likle haberdar etmek istiyorum. 1 gram 
tohumun 1 gram altından daha pahalı 
olduğunu üzülerek müşahede ettiğimiz 
sebzecilik sektörümüz büyük ölçüde dışa 
bağımlı bir durum arz etmektedir. Tarımı-
mızı kalkındırmak istiyorsak, bu dramatik 
tabloyu mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. 
Bu amaçla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı-
mızın koordinasyonunda 5 üniversite, 
5 araştırma enstitüsü ve 23 özel sektör 
tohumculuk kuruluşu arasında iş birliği 
esasına dayanan bir Hibrit Tohumculuk 
Projesi başlatmış bulunuyoruz. Hedefimiz 
bugün, % 10 seviyesinde olan yerli Hibrit 
tohumluk payını, 5 yıl içerisinde % 30’lara, 
10 yıl içerisinde de % 70’lere çıkarmaktır.

Bu arada son günlerde sıkça gündeme 
gelen toplum sağlığı ve gıda güvenliğinin 
sağlanması konusunda da önemli hazırlık-
lar içindeyiz. Gıdaların denetim ve kont-
rolünü tek elde toplayan Gıda Yasası, bu 
hafta içerisinde Meclis Genel Kurulu’nda 
görüşülerek karara bağlanacaktır. Genetik 
yapısı değiştirilmiş ürünler ile ekmek, et, 
süt ve diğer bütün ürünlerin gıda güven-

liği açısından denetimi bu yasayla etkin 
şekilde sağlanmış olacaktır.

Sevgili vatandaşlarım...

Kriz dönemlerinin faturasını en ağır bi-
çimde ödemiş olan sizlerin üstünüzdeki 
yükü hafifletebilmek amacıyla, temel ihti-
yaçların temininde indirim sağlamak için 
bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. 
Sağlık konusunda vatandaşlarımızın öte-
den beri süregelen şikayetlerini de dikkate 
alarak ilaç fiyatlarında önemli iyileştirme-
ler sağladık. Belli bir zaman dilimi içerisin-
de keyfi ve sübjektif düzenlemelerin önü 
tamamen alınarak, ilaç fiyatları objektif 
kriterlere göre yeniden düzenlendi. Sağlık 
Bakanlığımız bünyesinde İlaç Fiyat Ko-
misyonu oluşturularak, ilk hamlede ilaç 
fiyatlarında yüzde 20’ye yakın bir indirim 
sağlandı. Yapılan düzenlemeyle değişik 
ilaçlarda yüzde 8den yüzde 80’e kadar 
varan indirimler hayata geçirildi. Böylece 
1984 yılından bu yana dövizin hep arta-
cağı varsayımıyla başıboş bırakılan ilaç 
sektörüne, şeffaf bir kararnameyle yeni bir 
kriter getirilmiş oldu. 14 Nisan 2004 tarih-
li İlaç Fiyat Kararnamesi’yle döviz fiyatla-
rındaki düşüş ihtimali de ilaç fiyatlarına 
düşüş olarak yansıyabilecektir.

Şunu büyük bir memnuniyetle söylüyo-
rum: Bugün Türkiye, ilaçta AB ülkelerin-
deki en düşük fiyatları kriter olarak alma 
noktasına gelmiştir. Tahminlerimize göre 
sadece bu düzenleme ile tam 500 milyon 
dolarlık bir tasarruf imkanı sağlamış olu-
yoruz.
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Değerli vatandaşlarım...

Sizlere her fırsatta söylediğim gibi, bizler 
Türkiye’yi 21. yüzyılın parlayan yıldızı ha-
line getirmeyi bu millete karşı borcumuz 
olarak görüyoruz. Türkiye’yi gelişme sevi-
yesi, yeri ve ağırlığı ile geleceğin dünyası-
nın zirvelerine taşıyacak olan büyük imar 
hareketini, dev eserlerle, büyük medeniyet 
projeleriyle hayata geçirmek azmindeyiz. 
Geçtiğimiz ay içinde temelini atarak inşa-
atını başlattığımız Marmaray projesi, işte 
böyle bir vizyonun, böyle bir medeniyet 
ufkunun meyvesi olmuştur. İnşallah ya-
pılıp bittiğinde sadece İstanbul’un değil, 
Türkiye’nin gurur duyacağı, bu yıl 80. 
kuruluş yıldönümünü kutladığımız Cum-
huriyetimize yakışan bir eser kazanmış 
olacağız. Bu projeyle sadece ulaşım sek-
törümüze bir abide eser kazandırmakla 
kalmayacağız, bu muhteşem yatırımla 
Türkiye’nin büyük kalkınma potansiyelini 
de ortaya koymuş olacağız. 

Şunu gururla ifade etmeliyim ki, Mar-
maray Tüp Geçidi Projesi, mühendislik 
açısından dünyada ilklere imza atacağımız 
bir proje olacaktır. Temeli atılan bu proje 
tamamlandığında, 58 metre derinliğiyle 
dünyanın en derin tüp geçişi olarak tarihe 
geçecektir. Yine bu projeyle, dünyanın en 
kuvvetli ve çift yönlü akıntı şartlarında 
inşa edilen tüp geçidin de milletçe sahibi 
olacağız. Bunun da ötesinde, ülkemiz için 
bu projenin rüya gibi bir başka güzelliği 
daha var. Biliyorsunuz daha önce yapılan 
iki asma köprüyle Asya ve Avrupa kıta-
ları birbirine bağlanmıştı. Şimdi, deyim 
yerindeyse, yepyeni bir köprüyü bu defa 

Boğaz’ın mavi sularının altından kuruyor, 
sadece kıtaları değil, medeniyetleri de 
üçüncü bir bağla, bu defa demiryolu bağıy-
la birbirine bağlamış oluyoruz. Bu ülkenin 
geleceği için hayalleri olan bir Türkiye 
sevdalısı olarak, böyle bir projenin beni ne 
kadar heyecanlandırdığını tahmin edebi-
leceğinizi zannediyorum. Çünkü sizler de 
en az benim kadar bu topraklara sevdalı-
sınız… Çünkü sizler de bu ülkenin yüksek 
ideallerine en az benim bağlı olduğum 
kadar gönülden bağlısınız.

Aziz vatandaşlarım...

Toplam maliyeti 2.5 milyar doları bulan 
Marmaray tüp geçişinin uzunluğu 13.7 
kilometre olacak; sadece boğaz geçiş bö-
lümünün maliyeti için 800 milyon dolar 
harcanacaktır. İnşallah 2008 yılında bü-
tün aşamalarıyla tamamlanmış olarak 
sizlerin hizmetine açmayı planlıyoruz. Bu 
projenin hizmete açılmasıyla birlikte her 
gün 1 milyondan fazla insanımızın ulaşım 
zamanı kısalacak; gerek fiziksel, gerekse 
ekonomik olarak çok büyük kazançlar elde 
edilecektir. İstanbul trafiğine büyük rahat-
lama getirecek olan uzun vadeli bir çözüm 
sağlanacak, her iki köprüdeki mevcut 
trafik yoğunluğu azalacaktır. Çevreye ve 
tarihi dokuya asla zarar verilmeyecek; ak-
sine bu projenin İstanbul’umuzun tarihsel 
dokusuna getireceği kazanımlar olacaktır.

Bu proje ve diğer raylı sistem projeleri 
hayata geçtiğinde demiryolu ulaşımının 
İstanbul ulaşımındaki payı yüzde 3.6’dan 
yüzde 27.7’ye çıkacaktır. Marmaray ta-
mamlandığında iki yönde her iki dakikada 



65

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-2

bir tren kalkacak ve saatte 150 bin yolcu 
taşınacaktır. Gebze-Halkalı arası 105, Bos-
tancı - Bakırköy arası 37, Söğütlüçeşme-
Yenikapı arası 12 ve Üsküdar-Sirkeci arası 
da 4 dakikaya inecektir. İşte Türkiye’yi 
geleceğe taşıyacak olan hız, vizyon ve anla-
yış bu olacaktır. Bu bakımdan bu projenin 
Türkiye’nin güçlü ve müreffeh yarınlara 
ulaşmak için çıktığı yolda hepimize ilham 
verecek bir proje olduğuna inanıyorum.

Aziz milletim...

Hükümet olarak Türkiye’nin önünü aça-
cak önemli adımlardan birini de yine 
geçtiğimiz günlerde telekomünikasyon 
alanında attık. Bildiğiniz gibi telekomüni-
kasyon alanındaki tekeli 2003 yılı sonunda 
406 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 
kaldırmıştık. Geçtiğimiz hafta yine bu çer-
çevede telekomünikasyon sektöründeki 
serbestleşmeyi uygulamaya koyduk. Böy-
lece sizlere vermiş olduğumuz sözlerden 
birini daha gerçekleştirerek, telekomüni-
kasyon sektörünü tümüyle rekabete açmış 
olduk. Bu rekabetin bir gereği olarak şu 
anda telefon hizmeti sunmak üzere 27 özel 
şirkete telekomünikasyon ruhsatı vermiş 
durumdayız. 

Gelinen bu noktanın, hizmeti alan siz sev-
gili vatandaşlarımıza çok önemli imkanlar 
sağlayacağını ifade etmek istiyorum. Pi-
yasaya daha fazla şirketin girmesiyle bu 
sektörümüz büyüyecek ve ekonomimiz 
önemli miktarda ilave değer kazanmış ola-
caktır. Bu sayede ekonomik hedeflerin ya-
kalanmasında da önemli bir mesafe almış 
olacağız. Yeni şirketlerin hizmet sunmaya 

başlamasıyla birlikte sizler daha kaliteli 
ve ucuz telekomünikasyon hizmet almaya 
başlayacaksınız. Artan rekabet, telefon fa-
turalarına yansıyan bedellerde çok büyük 
bir indirim sağlayacak. Yani bu serbestleş-
menin asıl faydasını sizler göreceksiniz. 
Yıllar yılı şikayetlerinize konu olan fahiş 
fatura bedelleri, bu yeni piyasa şartlarında 
ortadan kalkacak ve telefon hizmeti ucuz-
layacak.

Bu gelişmenin dalga dalga hem telekomü-
nikasyon sektöründe, hem de diğer bazı 
sektörlerde başkaca olumlu etkileri de ola-
caktır. İnşallah bütün bu gayretlerimizin 
semeresini hep birlikte alacağız. Bunun 
için sizlerden bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonra da bize güvenmenizi ve 
dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyo-
rum. Sizin yüzünüzü kara çıkarmamak 
için gece gündüz çalışmaya, adil ve kal-
kınmış bir Türkiye’nin projelerini hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.

Değerli vatandaşlarım...

Sizler de yakından izliyorsunuz; Türkiye 
dış politika alanında uzun yıllardır yaşa-
madığı bir hareketlilik içerisine girmiştir. 
Bu yılın Aralık ayında AB ülkeleri, üyeli-
ğimizle ilgili müzakerelerin başlayıp baş-
lamayacağına karar verecekler. Bizim gön-
lümüzden geçen karar; Türkiye’nin son iki 
yılda ortaya koyduğu büyük performansın 
hakkaniyetle değerlendirileceği ve olumlu 
bir sonuca ulaşılacağı yönündedir. Türkiye 
AB üyeliği konusundaki kararlılığını hem 
bulunduğu her zeminde en açık ve net bi-
çimde ifade etmiş, hem de AB kriterlerine 
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uyum konusunda gerekli bütün yasama 
adımlarını atmıştır. Uygulamadaki bir kı-
sım eksiklerimizi Aralık ayına kadar gide-
receğimizden şüphe duymuyoruz.

Milletimizin en ileri demokratik stan-
dartlara sahip olması, ülkemizin işlek bir 
yönetime ve sağlam bir ekonomik yapıya 
kavuşması herkesten önce bizim ulaşmayı 
istediğimiz hedeflerdir. Bu konuda kararlı 
ve samimi davranıyoruz. AB ideallerinin 
zenginleşmesi ve evrensel değerlerin Av-
rupa kıtasında geri dönülmez biçimde ha-
yatiyet kazanması açısından Türkiye’nin 
üyeliğinin son derece önemli bir adım 
olacağını düşünüyoruz. Avrupalı dostları-
mızla görüşmelerimizde bu kanaatlerimizi 
kendileriyle de paylaşıyor ve düşünceleri-
mizin bu ülkeler nezdinde karşılık buldu-
ğunu görüyoruz. Bu durum bizi hem se-
vindiren, hem de fazlasıyla umutlandıran 
bir durumdur. Avrupalı dostlarımızın, top-
lumumuzun bütün kesimlerinin AB üye-
liği lehinde ortaya koydukları açık ve net 
iradeye saygı göstereceklerini umuyoruz.

Aziz milletim...

Türkiye üç büyük kıtanın odağında yer 
alan, stratejik önemi çok büyük bir ülke-
dir. Öte yandan coğrafi sınırlarını aşan bir 
geniş harita üzerinde tarihsel ve kültürel 
bağlara sahiptir. Bu konumunun gereği 
olarak dünyadaki ve özellikle çevresindeki 
gelişmelerle yakından ilgili olmak mecbu-
riyetindedir. Bu gerçekten hareketle göre-
ve geldiğimiz günden bu yana kaynağını 
evrensel değerlerden alan aktif bir barış 
diplomasisi yürütüyoruz. Hem bölgemiz-

deki ülkelerle, hem de dünyadaki diğer 
ülkelerle dostluk ve barış temeline dayalı 
iyi ilişkiler geliştirmenin gayreti içindeyiz. 
Dünyanın her köşesinde bir an önce savaş-
ların yerini dostlukların ve çatışmaların 
yerini uzlaşmaların alması gerektiğine ina-
nıyoruz. Barış fikrinin ve demokrasi kültü-
rünün dünyadaki her zeminde yüksek sesle 
savunulması gerektiğini düşünüyoruz.

Bize göre dünyanın en muhtaç olduğu şey, 
rotasını insanlığın ortak akıl ve vicdanın-
dan alacak yeni bir medeniyet anlayışı, 
yeni bir esenlik arayışıdır. Bu güzel gün-
lerin geleceğine ve masumiyete kasteden 
vahşet görüntülerinin bir gün gözlerimizin 
önünden silineceğine samimiyetle inanı-
yoruz. Barış için herkes üzerine düşeni 
yapmalıdır. Türkiye bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da hem bölgesinde, hem 
dünyada insanlığın ortak değeri olan barışı 
savunmak konusunda aktif rol oynamaya 
devam edecektir.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye büyük bir ülke olmanın bilinci 
içerisinde ve milli menfaatlerinin gerekleri 
doğrultusunda yoğun diplomatik temasla-
rını önümüzdeki dönemde de sürdürecek-
tir. Bu dinamik diplomasi, sadece bugünün 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değil, 
aynı zamanda tarihten gelen sorumluluk 
ve hassasiyetleri korumak adına da yürü-
tülmektedir. Dostluk ve barış temelinde 
şekillenen bu diplomatik çabalarımızın, 
özellikle bölgemizde barışın yeniden tesisi 
açısından son derece değerli fırsatlar sun-
duğu aşikardır.
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Geçirilen onca acı tecrübeden sonra artık 
biliyoruz ki, yeryüzünü aydınlığa kavuş-
turmanın yegane yolu barıştan geçmekte-
dir. Bu gerçeği sizlerin huzurunuzda bir 
kere daha açıkça ifade etmek istiyorum. 
Kan ve gözyaşı üstüne hesap yapanlar, 
amaçları ne olursa olsun, bu hesapların-
dan derhal vazgeçmelidirler. İnsanlığın 
imkan ve kaynakları, savaşları kolaylaştır-
mak için değil, barışı güçlendirmek için se-
ferber edilmelidir. İnsanlığın vicdanında 
onulmaz yaralar açan acı manzaralar, bir 
daha yaşanmamak üzere dünyanın gün-
deminden çıkarılmalıdır. Türkiye olarak, 
dünyada yaşanan en zorlu çatışmaların ve 
en amansız düşmanlıkların bile demokrasi 
ve barış yaklaşımlarıyla tatlıya bağlanaca-
ğına inanıyoruz. İnanıyoruz ki yeryüzünü 
kaplayan büyük, mazlum ve sessiz çoğun-
luk da bizimle birliktedir.

Aziz milletim...

Geleceğin hem yüce milletimiz, hem de 
insanlık için bugün olduğundan çok daha 
güzel günler vadettiğine içtenlikle inanı-
yorum. Ancak tarih boyunca insanlığın 
eriştiği bütün zaferler gibi barış çağının za-
feri de ancak gayretle, çalışmayla, mücade-
leyle yakalanacaktır. Sizlerden demokrasi 
ve barış konusundaki hassasiyetlerinizi 
diri tutmanızı ve Türkiye’nin geleceğine 
bu meşalelerin ışık tutacağına sadakatle 
inanmanızı rica ediyorum. Türkiye, ba-
rış ve demokrasi konusundaki ısrarı ve 
kararlılığı ile dünyanın bütün ülkelerine 
örnek olmalıdır. Yarının büyükleri olacak 
çocuklarımıza barış ve demokrasinin ni-
metlerini hep birlikte anlatalım. Anlatalım 

ki, bu güzel vatan, tarih boyunca olduğu 
gibi bundan sonra da medeniyet aşkıyla 
güzelleşsin. Bu duygularla sizlere veda edi-
yor, hepinize en içten sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli Bitlisliler… Sizleri sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.

AK Parti’nin iktidar olduğu günden bu yana 
sayısız defalar sivil toplum örgütleriyle, 
kamu yararına faaliyet gösteren derneklerle, 
işadamı örgütleriyle bir araya geldik. Hemen 
fırsatta bir gerçeğin altını çizdik. Biriken 
toplumsal, ekonomik sorunları aşmamızın 
yolu güç birliğinden geçiyor. Bize düşen iş 
yapmak isteyen her vatandaşımızın önün-
deki engelleri kaldırmaktır. Bize düşen, 
vatandaşımıza güvenmek, güven ortamını 

genişletmek, mevzuat kirliliğini gidermek, 
devleti topluma yaklaştırmaktır. 

Bunun için özellikle iş adamlarımıza sayısız 
çağrıda bulundum. Gelin ekmeğini yediği-
niz, kimliğini taşıdığınız, ait olduğunuz ille-
rinize, ilçelerinize sahip çıkınız. Bu konuda 
siz bir adım atarsanız biz size doğru koşarak 
geleceğiz. Taş üstüne taş koyan, bir eser inşa 
eden, bir hayır işi yapan herkesin başımızın 
üzerinde yeri vardır. Lütfen bu çağrımızı 
dikkate alın.

Işadamlarıyla Toplantı

Bitlis | 01 Haziran 2004
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Türkiye’nin en büyük sorunu bölgesel ada-
lettir. Bölgesel adaletsizliğin bedelini bu 
güne kadar çok ağır biçimde ödedik. Artık 
bedel ödemeyelim. Gelin adınızı sonsuza 
kadar hayır yad ettirecek işlere imza atın. Bi-
zim kültürümüz paylaşma, kardeşlik kültü-
rüdür. Bizde “veren el alan elden üstündür.” 
Sosyal dokunun korunmasında, ailenin ko-
runmasında hepimize düşen sorumlulukları 
paylaşmak zorundayız. Yoksullukla mücade-
lede yardımlaşmak zorundayız.

Devlet üzerine düşeni yapacaktır, yapmak-
tadır ama öyle sorunlar var ki, devlet eliyle 
değil ancak toplumun eliyle düzelebilir. 
Toplumun kanaat önderlerine, elinde imkan 
bulunanlara bu konuda büyük sorumluluk 
düşüyor. Anadolu’nun öyle ilçeleri var ki; 10 
kişilik bir istihdam alanı açtığınızda sizi son-
suza kadar insanlar hayırla yad edecekler. 
Bir okul yaptığınızda o okulda aydınlanacak 
binlerce çocuk sizi sonsuza kadar hayırla 
yad edecek.

Bugüne kadar güvenlik başta olmak üzere 
çeşitli gerekçelerle imkan sahipleri belki de 
çok istedikleri halde illerine yatırım yapa-
madılar. Ama artık herkes önünü görebili-
yor. Ülkemizde özlenen istikrar ve güven 
ortamını tesis ettik. İşsizlik başta olmak 
üzere toplumun kanayan yaralarını sarmak 
için sizlerin yapacağı katkılara büyük ihti-
yacımız var. Özellikle doğu ve güneydoğu 
illerimizin kalkınması eğitime, istihdam 
oluşturacak yatırımlara doğrudan doğruya 
bağlıdır.

Yoksulluk bütün kötülüklere kapı aralayan 
bir haldir. Bu konudaki duyarlılığımızın en 

üst düzeyde olması gerekir. İnanıyorum ki, 
Bitlisli kardeşlerim olarak düzenlediğiniz 
bu program başka illere de örnek olacaktır. 
“Bitlis”e İsmini Yazdır” Kampanyası inanıyo-
rum ki, diğer illerimiz için de herkesi gayrete 
getirecek, herkes kimliğine aidiyetine, şehri-
ne, hemşerilerine sahip çıkacaktır.

Burada özellikle yerel yönetimlerimizi gö-
reve çağırmayı bir sorumluluk kabul ediyo-
rum. Lütfen halkın katılımına özen gösteri-
niz. Halkın gündeminden ayrı gündeminiz 
olmasın. Biz, hükümet olarak bu alanlarda 
atılacak bütün adımları candan destekleye-
ceğimize dair söz veriyoruz. Ümit ediyorum 
ki, bu gün başlattığınız hayırlı adım muh-
teşem bir geleneğin başlangıcı olacaktır ve 
Bitlisliler bu geleneğe sahip çıkan sizleri her 
zaman hayırla anacaktır. Buradan Bitlis’imiz 
için çok somut adımların atılması gerekiyor. 
Bitlis’e adını yazdır kampanyasına katılan 
herkes ülkemizin tarihine adını yazdırmış 
olacaktır. Sizi kutluyor, Bitlis’e yapacağınız 
her katkı için şimdiden tebrik ediyorum.
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Değerli konuklar... sevgili dostlar... Hepi-
nizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyo-
rum.

Türkiye krizlerin karanlığından çıkarak 
aydınlık günlere adım attığı yeni dönem-
de, eskimiş ve işlemez hale gelmiş eski si-
yaset anlayışlarını yürürlükten kaldırarak 
yeni bir siyaset sayfası açmıştır. 3 Kasım 
2002’de başlayan bu değişim süreci 28 

Mart günü seçim sandıklarından çıkan 
sonuçlarla pekişmiş, güçlü ve müreffeh 
bir Türkiye’nin izleyeceği rota milletimiz 
tarafından çizilmiştir. Bugünden sonra hü-
kümet olarak bize düşen, bu güçlü değişim 
iradesine sadakatle bağlı kalarak çalışmak 
ve Türkiye’yi geleceğe taşıyacak plan ve 
projeleri kararlılıkla hayata geçirmektir. 
Bu değişim ve yenilenme sürecinin bi-
rinci adımı kamu yönetimimizi bugünün 

Iller Bankası Yerel Yönetimler-
Yeni Vizyon toplantısı

Ankara | 02 Haziran 2004
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ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden 
düzenlemektir.

Türkiye’nin hantal, işlemeyen ve hizmet 
götürmek yerine vatandaşa eziyet çektiren 
bir kamu yönetimini daha fazla taşıyacak 
ne gücü, ne zamanı, ne enerjisi vardır. 
Yaptığımız yasa tasarısıyla Kamu yöneti-
mimizi temel hizmet alanlarına çekmeyi 
ve dinamik bir yapıya kavuşturmayı amaç-
lıyoruz. Bu konuda büyük bir kararlılıkla 
hareket ediyoruz, bundan geri dönüşümüz 
de yoktur.

Değerli arkadaşlar...

Ancak Türkiye gibi her açıdan büyük bir 
ülkenin sorunlarını sadece kamu yöneti-
mini yeniden yapılandırarak çözemeyece-
ğimizin de farkındayız. Bu amaçla Meclis 
gündemine taşıdığımız yasa tasarılarıyla 
yerel yönetimlerimizin durumlarını, yetki 
ve sorumluluklarını ve işleyişlerini de de-
ğiştirmeyi, yenilemeyi gerekli gördük. Bu 
tasarıların en kısa zamanda görüşülmesini 
ve en ideal şekliyle onaylanarak yürürlüğe 
girmesini bekliyoruz. 

Bu yasalar yürürlüğe girdiğinde Türkiye’de 
yerel yönetimler için yepyeni bir sayfa açı-
lacaktır. Öncelikle Türkiye yıllardan beri 
vatandaşlarımızın şikayet konusu olan 
ağır çekim iş gören merkeziyetçi yapıdan 
kurtulmuş olacaktır. Vatandaşlarımızın en 
ufak bir resmi işleri için memleketlerin-
den kalkıp gelerek Ankara’nın sağır kapıla-
rını çalmasına artık gerek kalmayacaktır. 
Loş koridorlar, tozlu dosyalar, imza üstüne 
imzalar, “bugün git yarın gel”ler artık tari-

he karışacaktır. Devletin soğuk yüzü hafı-
zalardan silinecektir.

Peki, ne olacaktır? Yetki ve sorumlulukları 
artan belediyeler, vatandaşlarımıza her 
türlü hizmeti yerinden yönetim ilkeleri 
doğrultusunda rahatlıkla vereceklerdir. 
Her problem yerinde çözülecek, her yara 
kanadığı yerde iyileştirilecektir. Böylece 
hiçbir yara kangren olmayacaktır. Çare, 
Hızır gibi her yere tam zamanında yetişe-
cektir.

Değerli konuklar...

Yeni yasal düzenlemeyle pek çok konuda 
yenilikler ve iyileştirmeler getirmenin gay-
reti içindeyiz. Ancak ben burada sizleri hu-
kuki detaylara boğacak değilim; daha çok 
hükümet olarak yerel yönetimlere nasıl 
bir felsefeyle yaklaşmakta olduğumuzu or-
taya koymak istiyorum. Biliyorsunuz ben 
belediye başkanlığından bugünlere gelmiş 
bir politikacıyım. Sadece Türkiye’nin de-
ğil, dünyanın da en büyük metropollerin-
den birinde uzun yıllar görev yaptım. Yerel 
yönetimlerimizin neye ihtiyaç duyduğunu 
ve nasıl bir vizyona sahip olmaları gerek-
tiği konusunda çok değerli bir birikime 
sahip olduğumu düşünüyorum.

Bugün Türkiye’yi yöneten ve başarılı oldu-
ğuna inandığım bir hükümetin başında-
yım. Zor zamanlarda göreve gelen bu ikti-
dar döneminde de arkadaşlarımla birlikte 
çok önemli deneyimler yaşadık. Bugün bü-
tün bu birikime bakarak şunu rahatlıkla 
söyleyebilirim: Türkiye şehirlerini adaletli 
bir şekilde kalkındırmadan içinde bulun-
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duğu durumdan daha iyisine ulaşamaz. 
Bir yandan şehirlerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere tedbirleri alırken, diğer 
yandan da şehirlerarası kalkınmışlık fark-
larını ortadan kaldırmak zorundayız. Bu-
rada çok önemli bir nokta var: Kalkınma 
açısından bugüne kadar bazı şehirlerimiz 
ve bölgelerimiz diğerlerinden daha şanslı 
olmuş. Daha fazla gelişmiş. 

Bu durum o şehirlerimizde yaşayan in-
sanlarımızın yaşama standartlarını da 
Türkiye ortalamasının üstüne çıkarmış. 
İlk bakışta akla gelen kalkınma metodu, 
yatırımları geri kalmış bölgelere kaydır-
mak ve o bölgeleri de kalkınmış bölgeler 
seviyesine çıkarmak olacaktır. Bu perspek-
tif, bir yanıyla doğru kabul edebileceğimiz 
bir bakış açısıdır. Ancak biz hükümet 
olarak bu metodun sağlayacağı faydayı 
yeterli görmüyoruz. Biz kalkınma düzeyi 
nispeten yüksek şehirlerimizin bu ülkenin 
genel kalkınmasında lokomotif bir rol üst-
lendiğinin bilinci içerisindeyiz.

Ülkemizin bugüne kadar ihmal edilmiş 
şehirlerinin yatırımlardan daha fazla pay 
alması elbette gereklidir ve bizler bu se-
beple hepinizin bildiği gibi yeni bir Teşvik 
Yasası çıkarttık. Ancak bütün enerjimizi 
dar açılı bir kalkınma perspektifine sığdır-
maya da çalışmıyoruz. Peki bunun içinden 
nasıl çıkılacak; devletin imkanları kısıtlı, 
her yere nasıl yetişilecek? Bir kere şehir-
leri kalkındıracak tek gücün Ankara’nın 
elinde olduğunu düşünmekten bir an önce 
kurtulmamız lazımdır. Şehirleri kalkın-
dıracak asıl unsurlar, yerel yönetimler ve 
özel sektördür. Yani öncelikle her şehrin 

kendi dinamiklerini, kendi potansiyelini 
ve gücünü harekete geçirmektir. Hem tek 
tek yaptıklarıyla, hem de kafa kafaya vere-
rek üretecekleri ortak projeler ve kampan-
yalarla...

Değerli arkadaşlar...

Önce önümüze somut bir hedef koymamız 
gerekiyor. Şöyle bir durup, dünya üstünde 
değeri konusunda herkesin ittifak ettiği 
şehirlerin ortak özelliğinin ne olduğunu 
düşününüz. Sayısı bir elin parmaklarını 
geçmeyecek bu hayranlık uyandırıcı şehir-
lerin ortak özelliği, her birinin bir medeni-
yet fikri ve kültürü ile inşa edilmiş olmala-
rıdır. Bu şehirlere karakterini veren şey; o 
şehirde yaşayan insanları bir arada tutan 
şeydir aynı zamanda. Şehirlerin de insan-
lar gibi ruhu, kimliği ve kişiliği vardır. 

Merkez kabul edilen şehirleri diğerlerin-
den ayıran bu özellikleridir. Şehirler ne 
sadece nüfus kriteriyle, ne binalarla, ne sa-
dece altyapıyla şehir olma özelliğini kaza-
nıyor. Bir bütün olarak medeniyet merkezi 
olması gereken şehir hayatında, toplumsal 
dokunun muhafazası, bütün kurumların 
birbirini tamamlar nitelikte olması gere-
kir. Ne yazık ki, dünyanın eşsiz bir coğraf-
yasında yaşadığımız halde şehirlerimizin 
kimliğine yaraşır bir mimari, konut, çevre, 
ulaşım sistemi inşa edememişiz. Şehirle-
rimiz kontrolsüz bir göçe maruz kalmış, 
şehre can havliyle kavuşan insanların 
en acil ihtiyaçlarına cevap vermek üzere 
büyümüş, altyapı sorunları, insanların şe-
hirdeki ihtiyaçları sonradan giderilmeye 
çalışılmıştır.
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Bu yapının değişmesi gerekiyor. Yerel Yö-
netimlerimiz sorunları önceden görerek, 
ihtiyaçları önceden planlayarak hizmet 
sunmalıdır. Bunun için kaynakların kulla-
nımından yönetim anlayışına kadar yeni 
bir yönetim zihniyetine herkes hazır olma-
lıdır ver Ankara herkesin yüzünü çevirdiği 
şehir olmaktan çıkmalıdır. İller Bankası da 
bütün belediyelerin sadece para musluğu 
olarak gördükleri adı banka bir ama ken-
disi banka olmayan bir kurum olmaktan 
çıkmalı, rasyonel bir zemine oturmalıdır. 
Hizmet etmemiz gereken toplum bizden 
bunu istemektedir. Şehirlerimiz bizden 
bunu istemektedir. Medeniyet yarışında 
kurumlarımızın ağır bürokrasi üretmek 
yerine hizmet üretmeyi esas alması gere-
kiyor. Bu hedeflere ulaşmamız için yapaca-
ğınız katkılardan dolayı hepinizi sevgiyle 
selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar... otomotiv sektörünün 
değerli temsilcileri... Hepinizi en içten 
duygularımla selamlıyorum. Otomotiv 
Sanayi Derneği’nin 30. kuruluş yılını 
içtenlikle kutluyorum. Bu güzel yıldönü-
münde sizlerin aranızda olmaktan, bu he-
yecanı sizlerle paylaşmaktan duyduğum 
memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Hepiniz takip ediyorsunuz, hükümetimi-
zin göreve geldiğinden bu yana uygula-
dığı ekonomik program artık yavaş yavaş 
meyvelerini vermeye başlamıştır. Daha 
düne kadar krizlerden başını alamayan 
ekonomimiz, uyguladığımız kararlı ve 
dikkatli politikalarla yeniden rayına 
girmiş, Türkiye’yi yeniden bir üretim 

Otomotiv Sanayi Derneği  
30. Yıl Kutlaması

Ankara | 03 Haziran 2004
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heyecanı sarmıştır. Türkiye son 18 aylık 
dönemde gösterdiği yönetim performan-
sıyla, benzer sıkıntılar ve krizler yaşayan 
ülkeler için bir model ülke olma yolun-
dadır. Ekonominin gediklerini tıkama, 
söküklerini dikme konusunda epeyce 
mesafe almış bulunuyoruz. 

Bundan sonra yaptıklarımızın üstüne 
daha fazlasını koyma ve mevcut olumlu 
gidişatı daha olumluya doğru geliştirme 
çabası içinde olacağız. Ancak hep söylüyo-
rum, daha işin başındayız ve yürünecek 
daha çok yolumuz var. Aynı ciddiyet ve 
kararlılıkla, sağdan soldan yükseltilmeye 
çalışılan çatlak seslere hiç kapılmadan is-
tikrarlı biçimde ekonomik programımızı 
uygulamaya devam etmeliyiz ve hiç şüp-
heniz olmasın edeceğiz.

Değerli arkadaşlar...

Bu olumlu ekonomik tabloda fedakar bü-
tün üretim sektörlerimizin, yani sizlerin 
çok büyük pay sahibi olduğunuzu özel-
likle vurgulamak istiyorum. Türkiye’nin 
aldığı her mesafede, iyiye ve güzele doğru 
attığı her adımda devlet-millet iş birliği-
nin imzasının bulunduğu bir gerçektir. 
El ele vererek geleceğin aydınlık Türki-
ye’sini birlikte inşa edeceğiz. Biliniz ki biz 
hükümet olarak aynı dikkat ve kararlılık 
ile ekonomimizi yönetilmeye, ülkemizin 
vizyonunu geliştirecek yatırım ve proje-
lerle hedef büyütmeye devam edileceğiz.

Ancak, bir ülkenin kalkınması için ekono-
mi yönetiminin gücü ve becerisi ne kadar 
önemliyse, özel sektörün ortaya koyduğu 

açılım ve yatırımlar da bir o kadar önem-
lidir. Ülkeler ancak top yekûn bir ilerleme 
ruhuyla harekete geçirilebildiğinde mesa-
fe alabilirler. Bu anlamda özel sektörümü-
zün özelikle temel üretim sektörlerinde 
oynadığı öncü rolü büyük takdirle karşı-
lıyoruz. Otomotiv sektörümüzün ekono-
mik kalkınmamız için sembolik değeri 
çok yüksek bir sektöre getirdiği canlılık 
ve gelişme perspektifi her açıdan çok de-
ğerlidir.

Bu alanda ortaya çıkan göstergeler son 
derece umut vericidir. Bu sektörümüz-
de 2004 yılının Ocak-Nisan döneminde 
toplam satışta yüzde 272 oranında artış 
kaydedilmiştir. Aynı dönemde otomobil 
satışları, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 356 oranında artmıştır. Yine 
aynı dönemde otomobil üretiminde de 
yüzde 84 oranında artış olmuş, taşıt aracı 
ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 
37’lik bir ilerleme yakalanmıştır. Bunlar 
hem otomotiv sektörü, hem de ekonomi-
miz açısından son derece önemli ve de-
ğerli rakamlardır.

Burada asıl önemli nokta, otomotiv sektö-
rümüzün sürekli hedeflerini büyütmesi, 
üretimini ve istihdamını arttırmasıdır. 
Bununla yetinmeyip otomotiv sektörün-
deki yenilikleri takip etmekte ve üretimi-
ne de yansıtmaktadır. Üretim ve gelişme 
adına yakalanan bu hız ve kalite, sanayi-
miz için çok önemli ve parlak bir örnek 
teşkil etmektedir. Bu bakımdan bu önem-
li sektörümüzün attığı adımları büyük bir 
dikkat ve heyecanla izliyoruz. Bu üretim 
ruhunun, bu ilerleme heyecanının yaşa-
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tılması Türk sanayinin kalkınması için 
son derece önemli bir gerekliliktir.

Bugün bu sektörümüzde sağladığımız 
ilerlemenin, geleceğin dev otomotiv en-
düstrisi için bir ışık, bir kıvılcım anlamı 
taşıdığını düşünüyorum. Elbette her sek-
törümüzde olduğu gibi bu sektörümüzde 
de sorunlar henüz tamamen ortadan 
kalkmış değildir. Ancak bu konuda hü-
kümet olarak sizlerle kafa kafaya vererek 
gereken adımları atıyoruz, atacağız. Siz-
lerin üreteceğiniz fikirlerin, yine sizlerin 
problemlerin aşılması için gerekli gördü-
ğünüz hal çarelerinin bizim için değeri 
büyüktür.

Her zeminde sizlerle işbirliğini geliştir-
menin zeminini oluşturma gayreti içinde-
yiz. İnşallah çok yakın zamanda her şeyin 
çok daha iyi, çok daha güzel, çok daha 
kolay olduğunu sizler de göreceksiniz. Bu 
sözlerle konuşmama son veriyor, OSD’nin 
30. kuruluş yıldönümünü bir kere daha 
kutluyorum. Hepinize sevgilerimi, saygı-
larımı sunuyorum. 
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Sevgili misafirler... Türk sanayinin değerli 
temsilcileri... Hepinizi en içten duygularımla 
selamlıyorum. Türk sanayine yön veren mes-
lek kuruluşlarımızın siz mümtaz temsilcileri 
ile bir arada bulunmaktan büyük bir mutlu-
luk duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Bugün buraya milletine vermiş olduğu sözle-
ri yavaş yerine getirmekte olan bir hüküme-
tin başı sıfatıyla alnım ak, başım dik olarak 
geldim. Kötümserliği kendine hayat tarzı 
seçmiş olanların ortaya attığı bütün spekü-
lasyonlara rağmen Türkiye ekonomisinden 
her gün umudumuzu tazeleyen yeni güzel 
haberler almaya devam ediyoruz. 

Biliyorsunuz Mayıs ayı enflasyon rakamları 
açıklandı. DİE rakamlarına göre Mayıs ayın-
da kurdaki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki 
artışa rağmen, tüketici fiyatlarında 32 yılın 
en düşük enflasyon seviyesine inmiş bulu-
nuyoruz. Mayıs ayında Toptan Eşya Fiyatları 
Endeksi on binde 3 gerilerken, Tüketici Fi-
yatları Endeksi (TÜFE) binde 3.8 seviyesin-
de artış göstermiştir. Açıklanan rakamlara 
göre yıllık enflasyon ise TEFE’de yüzde 9.56, 
TÜFE’de yüzde 8.88 olarak gerçekleşmiştir. 
Yani Türkiye bugün otuzlu yaşlarını sür-
mekte olan kuşağın bile daha önce şahit 
olmadığı bir durumla, tek haneli enflasyon 
gerçeğiyle karşı karşıyadır.

ISO Meslek Komiteleri  
Ortak Toplantısı

İstanbul | 05 Haziran 2004
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Bu gelişmenin ekonomimizin gidişatı açısın-
dan son derece sevindirici olduğu sizlerin de 
malumudur. Ancak bence enflasyonun tek 
haneli rakamlara inmesinin bizim açımız-
dan asıl değerli olan tarafı, sembolik tara-
fıdır. Türkiye bugün artık yediden yetmişe 
bütün bireyleriyle enflasyon belasından 
yakasını kurtarmakta olduğuna inanır hale 
gelmiştir. Bu sonucun ekonomimizin dış 
etkilere maruz kaldığı bir dönemde ortaya 
çıkmış olması daha da önemlidir. Artık ge-
rek makro ekonomik dengelerimizin, gerek 
büyüme hedeflerinden vazgeçmeden sür-
dürdüğümüz enflasyon mücadelesinin son 
derece dayanıklı bir zemine sahip olduğu 
açıkça görülmektedir. Bu duruma büyük 
önem atfediyor ve her vatansever insanımız 
gibi ben de sevinçle karşılıyorum. 

Değerli dostlar...

Bir ülkenin, bizim yaşadığımız büyüklükte 
bir ekonomik krizden çıkması, dengelerini 
yerli yerine oturtması ve çok kısa bir zaman 
içinde koyduğu neredeyse ulaşması çok az 
rastlanan bir başarıdır. Bu başarının tesadüfi 
olmadığını görmek istemeyen gözler de gör-
meli, duymak istemeyen kulaklar da duyma-
lıdır. 1.5 yıl gibi kısa bir sürede göstergeleri-
nin tamamı negatife dönmüş bir ekonomiyi 
bugünkü başarı noktasına taşımak öncelikle 
milletimizin ülkeyi yönetemeyen anlayışlara 
dur demesiyle başarılmıştır. 

Türkiye’de yaşanan sorunların tamamının 
kökeninde esasen yönetim sorunu vardır. 
Milletimiz Türkiye’nin büyük potansiyelinin 
önünü açamayan, Türkiye’yi ileri taşımak 
yerine geri götüren ve siyaseti kısır çekiş-

melerden kurtaramayan anlayışları 3 Kasım 
günü sandığa gömmüştür. Sandıktan çıkan 
irade değişim iradesidir. İşte o değişim irade-
si bütün tabloları değiştirmiş, bütün göster-
geleri pozitife çevirmiş ve ülkeye büyük bir 
atılım gücü kazandırmıştır.

Bu dönemde, hükümet olarak milletimizin 
omuzlarımıza yüklediği değişim görevini 
en iyi şekilde yerine getirebilmek için bizler 
de elimizden gelenin en iyisini, en fazlasını 
yapmanın gayreti içinde olduk. Siyasetin 
felsefesini yeniledik, icraatımızda popüliz-
me meyletmedik, mali disiplinden ödün 
vermedik, Türkiye’nin istikrarını her şeyden 
önemli gördük. Türkiye’nin kendi kendisiyle 
kavgalı koalisyonlardan kurtularak heyeca-
nını kaybetmemiş güçlü siyasi kadrolarca 
yönetilmeye başlamasının gelinen noktada 
önemli payı vardır. 

Sizleri unuttuğumu sanmayın! Türkiye’nin 
bütün üretim alanlarından, bütün sektör-
lerinden ve bütün meslek gruplarından, 
Türkiye’yi düze çıkarmak adına insanları-
mızın gösterdikleri gayretten özellikle söz 
etmem gerekiyor. Bugün siyasette yaşanan 
ruh değişiminin bir benzeri, sanayimizde 
ve diğer üretim sektörlerimizde de ayniyle 
yaşanmaktadır. Bugün bu topluluğun bu sa-
lona hakim kıldığı dinamizm, bu değişimin 
en bariz göstergesidir. Biliyorum ki henüz 
sıkıntılarınız tam olarak sona ermiş, üre-
tim sektörlerinizde rahat hareket etmenizi 
sağlayacak şartlar tamamen oluşturulmuş 
değildir. 

Ancak sizler de takdir edersiniz zannedi-
yorum; bugün çektiğimiz sıkıntılar ileriye 
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doğru sıçrama yapma çabası içindeki bir 
ekonominin sıkıntılarıdır. Bu sıkıntılar, yıl-
lar yılı bizzat hükümetler eliyle biriktirilerek 
bu milletin sırtına yüklenmiş sıkıntılardır. 
3 Kasım öncesindeyse ekonomimizle bir-
likte bütün üretici meslek gruplarımız gibi 
sanayicimiz de can çekişme noktasındaydı. 
Bugün rakamların açık ve net olarak ortaya 
koyduğu bir büyümenin yol haritasını ko-
nuşuyoruz. Ben Türk ekonomisinin çok kısa 
bir zaman içinde şu anki sıkıntılarından da 
tamamen kurtulacağını ve tam yol ileri ha-
rekete geçeceğine samimiyetle inanıyorum.

Değerli dostlar...

Sizler de yakından biliyorsunuz, sanayi 
üretiminde ve ihracatta önemli artışlar ya-
şanıyor. Bunlar çok önemli göstergelerdir. 
Hükümetle özel sektörün ortak bir anlayış 
ve heyecanla hareket ederek ulaştığı hedef-
lerdir. Elbette burada kalmayacağız, bir yan-
dan sektörel sorunları gidermenin çarelerini 
arayacağız, bir yandan da önümüze çok 
daha büyük hedefler koyacağız. Bu noktada 
hükümetle üretim sektörlerimiz arasındaki 
bağlantının bugüne kadar olduğu gibi sür-
mesinin, hatta daha da güçlenerek sürmesi-
nin önemini vurgulamak istiyorum.

Bazı çevrelerin buldukları her kürsüden 
etrafa kötümserlik yaymak gibi nostaljik 
takıntıları var. Bu ülkeyi kalkındırmak için 
yola çıkmış her insanımızın, her üreticimi-
zin bize yönelttiği eleştirileri büyük bir min-
netle dinliyoruz. İleri sürülen hal çarelerini, 
çözüme dönük projeleri dikkate alıyor ve 
mümkün olduğunca hayata geçirme gayreti 
içinde oluyoruz. Ancak bozuk plak gibi hep 

aynı nakaratı çalan, ortaya çözüm adına bir 
yaklaşım sunamayanları da kusura bakma-
sınlar, kuruntularıyla baş başa bırakıyoruz.

Şunu açıkça ifade ediyorum; Türkiye’nin 
kalkınması, milletimizin yüzünün gülmesi 
adına bu ülke için bir tek çivi çakana bile 
minnettarız. Bu geminin dümenini elinde 
tutanlar olarak, delikleri tıkayan ve geminin 
hızını arttıran her girişimin de yanındayız. 
Başka türlüsü akla ve mantığa aykırıdır. 
Hepimiz sonuçta bu geminin içinde olduğu-
muza göre, eski alışkanlıklarımızı bir tarafa 
bırakacağız. Biz yönetim anlayışımızı nasıl 
katılımcı bir çizgiye oturtma gayretindeysek, 
ekonomideki felsefemizi de aynı katılımcı 
esaslar üzerine bina ediyoruz.

Bir ülke ancak özel sektörünün alacağı 
mesafelerle kalkınabilir. Bu ülkeyi güçlü ve 
müreffeh geleceğine taşıyacak olan sizlersi-
niz. O halde gelin felaket kumkumalarının 
hızımızı kesmesine izin vermeyelim; zorluk-
ların üstüne beraberce yürüyelim. Bu ülke-
nin üstesinden gelemeyeceği hiçbir mesele 
yoktur, ben buna samimiyetle inanıyorum. 
Türkiye’nin büyük ideallerine inanmaya de-
vam ediniz. Aydınlık ufuklara bir gün mut-
laka varacağız. Sizlerin nezdinde her meslek 
grubunda Türkiye için değer üreten, mal 
üreten, hizmet üreten her bir vatandaşımıza 
şükranlarımı sunuyor, hepinize sevgilerimi 
saygılarımı sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, G-8 Zirvesi’ne ka-
tılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak 
üzere ABD’ye hareketinden önce, Esen-
boğa Havalimanı’nda açıklamalarda 
bulundu. Hükümetin, ‘‘dur durak bilme-
den’’, Türkiye’nin tezlerini her zeminde 
anlatma misyonu çerçevesinde bugün, 
bir kere daha bir zirveye katılmak üzere 
Türkiye’den ayrıldıklarını anlatan Er-
doğan, ‘‘Aziz milletimizin geleceği için 
atılması gereken adımların başında, 
Türkiye’nin bir bölgesel ve küresel güç 
olarak, tezlerini her zeminde ifade etme 
görevimizin olduğu bilincindeyiz’’ dedi. 

Erdoğan, bu seyahat çerçevesinde katıla-
cakları toplantının, büyük tezlere sahip 
güçlü Türkiye’nin, bölgesine ve dünyaya 
yapacağı katkılar için ciddi bir fırsat 
oluşturduğunu belirterek, Türkiye’nin bir 
demokratik ortak olarak, katılımcılığını 
hangi çerçevede, hangi istikamette sür-
düreceği konusunu ifade etme açısından 
zirvenin çok anlamlı bir fırsat olduğunu 
söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdür-
dü: 

‘‘Türkiye, See Island’ta 9 Haziran 2004 
tarihinde gerçekleştirilecek olan, G-8 

Zirve toplantısına demokratik ortak 
sıfatıyla katılacaktır. Bu zirveye, ABD 
Başkanı tarafından yapılan davet çerçe-
vesinde gidiyoruz. Söz konusu zirvede 
Türkiye’nin temsil edilme biçimi, küresel 
etkinliğine ve bölgesel gücüne uygun bir 
biçimde olacaktır. Toplantı çerçevesinde 
G-8, AB ile bazı Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
ülkelerinin liderleriyle bir çalışma yeme-
ğinde bir araya geleceğiz. G-8 ülkelerinin 
yanında, AB Dönem Başkanı İrlanda, AB 
üyesi ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, 
İtalya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkele-
rinden Bahreyn, Yemen, Ürdün, Afganis-
tan ve Cezayir bu toplantıda bulunacak. 
Toplantıda, büyük Ortadoğu bölgesinin 
gelişimine, siyasi, ekonomik ve sosyal 
açıdan G-8 tarafından nasıl destek olu-
nabileceği ve bu çabaya Türkiye’nin nasıl 
katkıda bulunabileceği hususları ele alı-
nacak. Bu bağlamda, G-8, AB, Türkiye ve 
bölgesel ortaklar arasındaki işbirliğinin 
geliştirilmesine çalışılacak. Ortadoğu’da 
olumlu bir değişim yönündeki çabaların 
desteklenmesi, Türkiye’nin de paylaştığı 
bir hedeftir. Her zaman söylediğimiz gibi 
bölgemizde otoriter yapılardan, demok-
ratik yapılara geçilmesini, bölge barışı 

ABD Ziyareti Öncesi Basın 
Açıklaması

Ankara | 08 Haziran 2004
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ve bölge halklarının esenliği açısından 
yararlı görüyoruz. Arzu edilen hedef, bi-
zim Ortadoğu vizyonumuzla uyumludur. 
Amaç, daha demokratik, daha müreffeh 
ve barış içinde yaşayan, istikrarlı bir 
Ortadoğu’dur. Esasen, bu konudaki görüş-
lerimizi, gerek bölgedeki, gerek batıdaki 
dostlarımızla bir süredir paylaşmaktayız. 
Bunları, ABD’deki temaslarımda tekrar 
dile getireceğim. ‘‘ 

Başbakan Erdoğan, G-8 Zirvesi’nin söz 
konusu girişimlerin bölge ülkelerinin 
de katkısıyla geliştirilebileceği önem-
li bir platform olduğunu vurguladı. 
See Island’ta yapılacak G-8 Zirvesi’nde 
Ortadoğu’da reform konusunun da öne 
alınacağını, çeşitli görüşler ve önerilerin 
değerlendirileceğini, ortak çalışma ya-
pılması imkanı ve bu amaçla hazırlanan 
programlar üzerinde durulacağını belir-
ten Erdoğan, bu kapsamda geniş anlamda 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yer alan 
ülkelerden gelen talepler de dikkate alına-
rak, söz konusu bölgede siyasi, ekonomik, 
sosyal ve kültürel reformların desteklen-
mesi konusunun irdeleneceğini söyledi. 
Erdoğan, Türkiye’nin G-8 Zirvesi’ne böl-
gede gerçekleşmesi arzu edilen reform ça-
lışmalarına destek verebilecek bir ortak 
ülke olarak davet edildiğini dile getirerek, 
zirvede, demokratik gelişme dahil, çeşitli 
alanlarda yürütülmesi söz konusu olan 
çalışmalara Türkiye’nin yapabileceği kat-
kıları dile getireceklerini anlattı. Bu tür 
projelerin başarılı olabilmesi için yararlı 
ve gerekli gördükleri hususları muhatap-
larla paylaşacaklarını ifade eden Erdoğan, 
şöyle konuştu: 

‘‘G-8 Zirvesi, böylelikle dünyadaki en 
gelişmiş ülkelerin Ortadoğu ülkelerinin 
kalkınma ve modernleşme çabalarına 
verebilecekleri desteğin çok taraf lı bir 
ortamda ele alınması, çeşitli bölge ülke-
lerinin görüşlerinin dinlenmesi, Türkiye 
gibi derin demokratik deneyime sahip 
ülkelerin tecrübelerinin ve yapabilecek-
leri katkıların ortaya konması ve sonuç 
olarak ortak akla göre hareket etmenin 
yollarının bulunması bakımından önemli 
bir fırsat oluşturacaktır.’’ 
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Sea Island’daki G-8 Zirvesi’ne katılan 
Erdoğan, Savannah’daki basın merkezin-
de gazetecilere açıklamalarda bulundu. 
Erdoğan, Türk hükümetinin yürütmekte 
olduğu yoğun diplomasi ve Türkiye’nin 
bölgesel politikalarının oynadığı rolün bir 
tezahürü olarak Türkiye’nin G-8 Zirvesi’ne 
davet edildiğini söyledi. Bu noktada, İslam 
Dünyası ile AB arasında bir bağ kurmaya 
çalışacaklarını ve ortaya çıkacak durumu 
değerlendireceklerini anlatan Erdoğan, 
uluslararası ilişkiler söz konusu olduğun-
da G-8 Zirvesi’nin çok önemli olduğunu 
belirtti. 

Erdoğan, Ortadoğu’nun barış alanı ol-
masını, Ortadoğu’da barış, istikrar ve 
modernlik ortamı yaratmak istediklerini, 
bu amaca ulaşabilmek için de yapılması 
gereken birçok husus bulunduğunu kay-
detti. Bu noktada ortak irade gösterilmesi 
ve bu amaçlar çerçevesinde çalışılması 
gerektiğini söyleyen Erdoğan, bu nedenle 
Zirve’ye bu kadar önem verdiklerini an-
lattı. Zirve’nin, gelecek için ortaya konu-
lacak Ortaklık Deklarasyonu’nun, Kuzey 
Afrika’dan Ortadoğu’yu içine alan bölge 
için demokratikleşme sürecini başlatacağı-

nı söyleyen Erdoğan, Zirve’nin, demokrasi, 
hukukun üstünlüğü, insan hakları, adalet 
gibi değerlere çok önem verdiğini ifade 
etti. Erdoğan, bölgeden gelen reaksiyonla-
rın, tepkilerin bu değerlerin herkes tara-
fından paylaşıldığını gösterdiğini kaydetti. 

Ortadoğu’daki kötümserliğin insanların 
kaderi olmadığını belirten Erdoğan, bu 
insanların, uygarlığının öncüleri olduğu-
nu, şimdi de gereken dinamizm ve reform 
için gereken kararlılığı gösterdiklerini 
ifade etti. Erdoğan, bölgenin kültürel açı-
dan zenginlikleri, ekonomik yapısının çok 
yüksek olduğunu söyledi. Global barışa ve 
refaha çok önem veren bölgedeki insanla-
rın gelişmiş ülkelerce desteklenmesi ge-
rektiğini söyleyen Erdoğan, ‘‘Bu üzerimize 
düşen bir görevdir. Bizim burada sorum-
luluklarımız vardır. Bölgenin sorunlarının 
çözülmesi gerekmektedir ve reform ça-
lışmalarının psikolojik altyapısı ve siyasi 
temellerini atmak çok önemlidir’’ dedi.

Erdoğan, ABD’de yaşanan 11 Eylül olayla-
rının tüm bunların başlama noktası oldu-
ğunu, 11 Eylül’ün ardından Afganistan, 
Irak olayının ortaya çıktığını ve her iki 
ülkede de bir geçiş, bir barış dönemi orta-

Savannah Basın Merkezi’nde 
Basın Açıklaması

ABD | 10 Haziran 2004
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ya konulmak zorunda kalındığını söyledi. 
Afganistan’da Eylül’de bir seçim yapılaca-
ğını, Irak’ta bir Geçiş Hükümeti seçildiğini 
anımsatan Erdoğan, daimi yönetime, de-
mokrasiye geçişte rol oynayacak Irak’taki 
Hükümetin, desteklenmeye ihtiyacı bu-
lunduğunu dile getirdi. Erdoğan, ‘‘Koalis-
yon güçleri idareyi en kısa zamanda Geçici 
Hükümete bırakmak zorundadır ve Irak 
da kendi geleceğini kendisi inşa etmelidir. 
Bunun bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz’’ 
diye konuştu.

Türkiye ve bölgedeki komşu ülkelerin 
ortak bir tarihe sahip bulunduğunu ve 
bunlarla birlikte Ortadoğu’ya barış ve 
huzurun getirilmesinin kendilerinin 
sorumluluğunda olduğunu anlatan Erdo-
ğan, İsrail ve Filistin ile olan ilişkilere iyi 
bakılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, 
‘‘Biz her zaman bölgede atılacak adımlara 
yardımcı olmayı, barış için çalışmayı görev 
biliyoruz. Terörizm nereden gelirse gel-
sin her türlüsüne karışıyız’’ dedi. Küresel 
barışı korumak için tüm güçlü ülkelerin 
üzerine düşen sorumluluğu yerine getir-
mesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, G-8 
Zirvesi’nin de burada çok büyük anlam 
kazandığını belirtti.

G-8 Zirvesi’nde deklarasyonların yer aldı-
ğına, bunlardan birinin ‘‘değişim dışardan 
empoze edilmemelidir’’ ilkesi olduğuna 
dikkati çeken Erdoğan, bu ilkenin sonuna 
kadar başarıyla götürülmesi ve her ülke-
nin farklılıklarının göz önünde bulundu-
rulması gerektiğini kaydetti. Her ülkenin 
kendine özgü noktaları bulunduğunu, bu 
farklılıkların değerlendirmeye alınması 

gerektiğini söyleyen Erdoğan, ayrıca yerel 
yönetimler, iş dünyası, sivil toplum ör-
gütlerinin ortak partnerler olarak kabul 
edilmesini ve bu ortaklığın gerçekten üst 
düzeyde olması gereği üzerinde durdu. 
Bölgenin ve insanoğlunun refahı ve mutlu-
luğunun herkes için çok önemli ve herke-
sin görevi olduğunu dile getiren Erdoğan, 
bu refah ve mutluluğun Türkiye’de de ol-
masını, bunun Ortadoğu, Afganistan, Filis-
tin, her yere yayılmasını istediğini anlattı. 
Bu amaç doğrultusunda çalıştığını ve bu 
duygularla Zirve’ye katıldığını ifade eden 
Erdoğan, ‘‘Biz, Demokratik Ortak olarak 
davet edildik. Özellikle de adalet, kalkın-
ma, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi 
konuların bu noktada çok önemi var’’ dedi.

Bir gazetecinin, ‘‘Türkiye’nin, Demokrasi 
ve Yardım Diyalogu’nun bir parçası olduğu 
söylendi. Türkiye’nin katkısı nedir?’’ soru-
su üzerine Erdoğan, Demokrasi ve Yardım 
Diyalogu’nun ortak başkanlığının İtalya 
ve Yemen tarafından yapıldığını, detayla-
rının geçiş dönemi içinde belli olacağını 
söyledi. Erdoğan, ‘‘Özet olarak, öncelikle 
demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü ve 
bu ülkelerin ekonomik kalkınması destek-
lenecek. Bu noktada, fakirlik, yoksulluk 
dönemi sona ermeli ve terörün kökleri 
durdurulmalı, engellenmeli. Terörizmi, 
nasıl durduracağız bu cevabı biliyoruz’’ 
dedi.

Türkiye’nin, NATO birliklerinin Irak’ta 
görev almasına bakışının sorulması üzeri-
ne, Erdoğan, şimdilik bu konuda bir karar 
almak durumunda olmadıklarını söyledi. 
Erdoğan, ‘‘Öncelikle Irak’taki hükümet, 
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idare ve Irak halkının bu konularda bek-
lentileri var. Bizim üzerinde durduğumuz 
konsept ise BM’nin oradaki insani yardım 
konusundaki rolüdür. İnsani yardım, si-
yasi ve ekonomik çabalara bağlıdır’’ diye 
konuştu. Başbakan Erdoğan, ‘‘Zirvede, 
İsrail’in geri çekilme planı görüşülecek 
mi? Aynı zamanda Türkiye, İsrail’i son 
zamanlarda bazı operasyonlar nedeniyle 
ağır şekilde eleştirdi. Bu iki ülke arasında-
ki ilişkileri ne derece etkiler?’’ sorusunu 
yanıtlarken, şunları söyledi: 

‘‘Ben daha önce de dile getirmiştim, bizim 
buradaki hedefimiz İsrail değildir. Bizim 
İsrail ile olan ilişkilerimiz gerçekten iyi-
dir ve böyle de devam edecektir. Ama bir 
tarafta da Gazze’yi boşaltacağınızı söylü-
yorsunuz, barış isteyenler bombalar da 
gönderiyor. Burada samimiyet göremiyo-
ruz. Burada aynı zamanda herhangi bir 
sataşması olmayan Suriye’ye de bombalar 
gönderildi. Bunu samimiyet olarak göre-
miyoruz. Barış temin edilecekse ve aynı za-
manda tüm bombaları bölgeden uzaklaş-
tırmak istiyorsak, helikopterler o zaman 
insanları öldürmeyecek. Bunun gerekli 
olduğuna inanıyoruz, konuda samimiyiz. 
Her şey barış içinde olmalı, Türkiye üzeri-
ne düşeni yapacaktır, yapmamız gereken 
birçok şey olduğunu biliyoruz.’’
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Erdoğan, Brüksel’de düzenlediği basın top-
lantısında, Kıbrıs konusunda bir soruya şu 
yanıtı verdi: 

‘‘Öncelikle atılan adımları konuşalım. 
Referandum’da KKTC halk olarak bir adım 
atmıştır. Türkiye, bütün tavrını ortaya 
koymuştur. Ticaret serbest hale gelmiş-
tir. AB ülkelerinden gelen vatandaşların 
pasaportsuz geçişleri konusunda KKTC 
gerekeni yapmıştır. Türkiye’nin yaklaşımı 
bundan sonra da pozitiftir. İnanıyorum 
ki, KKTC de pozitif davranışlarını sürdü-
recektir. Bütün mesele, bunlar yapılırken, 
AB’nin de kendine düşeni yerine getir-
mesidir. Bu ekonomik izolasyon ne kadar 
sürecek? Bu soruyu onlara sormak lazım. 
Çünkü AB, Annan planının kabulünü sü-
rekli önümüze getirmiştir. Bu konuda her 
zaman Rumların bir adım önünde olaca-
ğımızı söyledik ve bunu yerine getirdik. 
KKTC de yerine getirdi. Bu süreç bu kadar 
olumlu devam ederken, Annan planına 
hayır diyen ve AB ile ters düşen Güney 
Kıbrıs, ‘Biz Kıbrıs’ta birlik ve beraberlikten 
yana değiliz. Planı reddediyoruz’ demiştir, 
ama AB’ye tam üye olmuştur. Burada AB 
müktesebatıyla çelişki ve sorun var. Bunu 

göre göre tam üye olmuştur. Oysa KKTC ile 
ilgili atılmış henüz hiçbir adım yok. Onlara 
da ne tür adım attıklarını sorup beklemek 
gerekiyor. Ekonomik izolasyon konu-
sunda beklenen adımların atılmadığını 
görüyoruz. Bu adımların atılması gerekir. 
Görüşmelerimizde haklı olduğumuzu, 
bu adımların atılacağını söylüyorlar. 259 
milyon euroluk yardımın verilmesi, deniz 
taşımacılığı alanında bazı adımların atıla-
bileceği konusu, bazı olumlu sinyaller var. 
Bunları bekliyoruz.’’ 

Erdoğan, ‘‘KKTC’nin 1 Mayıs’tan önceki 
konumda bulunmadığını’’ kaydederek 
şöyle konuştu: 

‘‘KKTC Başbakanı, şu anda davet edildi-
ği her yere bir başbakan sıfatıyla davet 
ediliyor. Başbakanlık hangi kurumun bir 
sıfatıdır, ortada. Fiili bir durum meydana 
gelmiştir. ABD, Rusya, AB bu sıfatla davet 
ediyor. Bunlar atılmış adımlardır. Sabırla, 
arkasının geleceği inancındayım. Bizim 
üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. 
İslam Konferansı, ‘Kıbrıs Türk Devleti’ ola-
rak KKTC’yi gözlemci kabul etmiştir. Bun-
lar olumlu gelişmeler. Bundan sonrasında 
da inanıyorum ki gelişmeler iyi olacaktır.’’ 

Brüksel’de Düzenlediği Basın 
Toplantısı

Belçika | 18 Haziran 2004
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AB zirvesi sonuç bildirisinin taslak me-
tininde Türkiye’ye ilişkin ifadelerin yan-
lışlığına değinen ve bunlarda değişiklik 
beklendiğini ifade eden Erdoğan şunları 
söyledi: 

‘‘Taslak metindeki ifade, son reform ça-
lışmalarından uzak bir değerlendirme. 
Ya uyum paketi çalışmalarından haber-
leri yoktu veya bunu görmezden gelmiş 
olabilirler. Bu konuda gerekli uyarıları 
dün yaptık. Değerlendireceklerini söy-
lediler. Kesinleşen metni görmek lazım. 
Güneydoğu’da ve doğuda yapılan uygu-
lamaları buradakiler bilmiyor, sadece 
duyum üzerinden hareket ediyorlar ka-
naatindeyiz. Anadilde yayın, kursların 
açılması, örgütlenmeye yönelik atılan 
adımlardan herhalde pek haberleri yok. 
Kendilerine bu hatırlatmaları yapınca 
haklısınız dediler. Kesinleşen metinde gö-
receğiz.’’ 

Erdoğan, Türkiye’nin AB’ye katılım müza-
kerelerinin başlamasına ilişkin olarak da 
şu değerlendirmeyi yaptı: 

‘‘Komisyon raporu olumlu olursa müzake-
relere 2005 Mart ayında başlanacağı bir 
tahmin ve temenni. Tam üyelik zamanla-
ması konusunda tahmine girmemiz veya 
olması-olmaması diye bir derdimiz yok. 
Türkiye için müzakere süreci başlasın 
istiyoruz. Ondan sonrası uygulamadaki 
eksikliklerin tamamlanmasıyla ilgili bir 
süreçtir. Bu süreçteki performansımız 
önem arz eder. Türkiye o süreçte ne kadar 
başarılı olursa, tam üyelik o kadar kısalır 
veya uzar. Uyumda yapılması gereken 

bütün değişiklikleri yaptık. Uygulama 
süratle devam ediyor. Bırakın müzakere 
sürecini başlatanları, AB’ye tam üye ol-
muş ülkelerin bir kısmı bizim ulaştığımız 
noktada değiller. Biz de bunlara bakarak 
değerlendirme yapıyoruz. Türkiye altyapı-
sıyla, yasal düzenlemeleriyle, uygulamada 
attığı kararlı adımlarıyla, siyasi iradesiyle 
artık mart 2005’te müzakere çalışmalarını 
başlatır diye düşünüyoruz. Müzakerelere 
başlamamız bizim çok önemli bir beklen-
timizdir.’’ 

Başbakan Erdoğan, bir soru üzerine, 
‘‘Ruhban okulları teknik bir mesele. Üni-
versitelerde bir branş meselesini değerlen-
direnler var, mevcut duruma göre yürüye-
bileceğini söyleyenler var. Biz Milli Eğitim 
Bakanımıza bu konuda talimatı verdik, 
çalışmaları o yapıyor. Alternatifleriyle be-
raber konuyu getirecek, atılması gereken 
adımlar atılacaktır’’ dedi. Erdoğan, kadın 
hakları konusunda bir soruya da ‘‘Son 
reform paketinde Alman hukukundaki 
kadın haklarını aynen aldık, Meclis’ten 
geçen odur. Başka ne yapacağız’’ yanıtını 
verdi. 
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Sevgili dostlar... İş dünyamızın değerli 
temsilcileri... Hepinizi en içten sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum.

Yoğun bir diplomatik temas trafiğinin 
ardından iyi haberlerle, Türkiye’nin gele-
ceği açısından son derece ümitvar haber-
lerle aranızda olmaktan büyük bir mutlu-
luk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Gerek Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yapılan G-8 Zirvesi sırasında, gerekse 
Hollanda’daki temaslarımız sırasında 
Türkiye’nin son dönemdeki çok yönlü 

diplomatik çabalarının karşılığını fazla-
sıyla almaya başladığını açıkça gördük. 
Bugün Türkiye’nin uluslararası itibarı, 
birkaç yıl öncesiyle karşılaştırılamaya-
cak kadar ileri bir noktadadır. Sadece AB 
ülkeleri nezdinde değil, dünya ülkeleri 
nezdinde de Türkiye bugün barışın tesisi-
ne üst seviyede katkıda bulunan, demok-
rasisini sürekli geliştiren örnek bir ülke 
konumundadır.

Ekonomimizin kısa bir zaman içinde 
gösterdiği büyük iyileşme, şuna inanınız, 

DEIK 17. Olağan Genel Kurulu

İstanbul | 19 Haziran 2004
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dünyanın her yanında büyük bir şaşkınlık 
ve hayranlık uyandırmıştır. Uluslararası 
her zeminde büyük bir ilgi ve sempatiyle 
karşılanmamızın nedeni, ülke olarak, mil-
let olarak gösterdiğimiz büyük var olma 
azmi ve mücadelesidir. Şimdi bize düşen, 
bunu hem kamu, hem de özel sektör için 
söylüyorum; Türkiye’nin tazelenen gele-
cek umutlarını asla kırmamak, Türkiye’yi 
yolundan döndürmeyi amaçlayan hiçbir 
engele hayat hakkı tanımamaktır.

Hükümet olarak Türkiye’nin kısa bir za-
man içinde ileri ülkeler arasında yerini 
alması için büyük bir dikkat ve özen içeri-
sinde çalışmalarımızı yürütmekte karar-
lıyız. Sizlerin de, Türkiye’nin geleceğinin 
inşa edildiği şu günlerde, yeni ufuklara 
doğru yol alma iradesine fazlasıyla sahip 
olduğunuzu biliyorum. Bu kalkınma ko-
şusunda var gücünüzle yarıştığınızın ve 
Türkiye’yi ileriye doğru taşıma mücadele-
si verdiğinizden de eminim.

Değerli arkadaşlarım...

Elbette yıllar yılı ihmal edilmiş bir eko-
nominin, yıllar yılı işlemez haline göz yu-
mulmuş bir kamu yönetiminin bir anda 
bütün sıkıntılarından kurtulabilmesi 
mümkün değildir. Elbette daha aşmamız 
gereken çok engel, yapmamız gereken çok 
iş, düzeltmemiz gereken çok yanlışlık var-
dır. Ancak hedefimiz bellidir. Hep birlikte 
çalışarak, birbirimizin halinden anlaya-
rak, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşım 
içinde Türkiye’yi güzel yarınlarına taşıya-
cağız. Bunun aksi düşünülemez.

Daha rasyonel bir planlama ve daha eko-
nomik bir yönetimle kamu yönetimi bu 
milletin üstündeki yük olmaktan çıkacak, 
asıl hizmetlerini vermeye başlayacaktır. 
Hortumlar kesilecek, kara delikler tıkana-
caktır. Bu milletin parası, kuruşu kuruşu-
na bu ülkenin gelişmesine harcanacaktır. 
Nerede bir alt yapı eksiği varsa imkanlar 
ölçüsünde en kısa zaman içinde tamam-
lanacak, devlet bundan böyle kulağının 
üstüne yatmayacaktır. Ekonomik prog-
ramdan taviz verilmeyecek, en azından 
bir süre daha temkin elden bırakılmaya-
caktır

Ancak bütün bunlar dengeleri korumak 
için yeterli olsa da yeni bir atılım için 
yeterli değildir. Ülkemizin büyük ekono-
mik potansiyelini harekete geçirmek için 
bütün şartları zorlamalıyız. Nasıl üretti-
ğimiz malları dünyanın dört bir tarafına 
götürüp satma çabası içindeysek, yabancı 
sermayeyi Türkiye’ye getirmek konusunda 
da aynı hararet ve istekle çalışmamız ge-
rekiyor. Bunu da el birliği içinde yapmak 
durumundayız. Özel sektörümüzde son 
zamanlarda yabancı sermayeyle işbirliği 
içine giren pek çok kuruluşumuz var, bu 
sayı giderek de artıyor. 

Bu sıcak temasların gerek ülkemiz hak-
kındaki soru işaretlerinin silinmesi, ge-
rekse ülke olarak büyük potansiyelimizin 
uluslararası zeminde bilinir hale gelmesi 
açısından çok önemli yararları olduğunu 
düşünüyoruz. Eskiler para parayı çeker 
derlerdi, bugünün ekonomik yapısı için-
de bu söz anlamını daha da arttırmıştır. 
Atılan her adımın devamının geldiğini 
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hepimiz yaşayarak görüyoruz. Biz elbirliği 
ile gayret göstereceğiz; önce para parayı, 
sonra istihdam istihdamı, refah refahı 
çekecek, ülkemize getirecek. Herkesin bu 
vizyon ile hareket etmesi gerekiyor.

Değerli dostlar...

Bugün sadece bizim gibi kalkınma müca-
delesi içindeki ülkeler değil, sanayileşmiş 
zengin ülkeler de ekonomik entegrasyon 
imkanlarını maksimum seviyede zorla-
maktadırlar. Ayakta kalmanın, yakalanan 
gelişme trendini sürdürebilmenin başka 
yolu yoktur. Uluslararası rekabete ayak 
uyduramayanlar düşecek, kalan sağlar yol-
larına devam edecek. Artık hiçbir devletin, 
kendi sanayini sırtında taşıyabilecek güce 
sahip değildir. Artık dünya ticari merkezle-
rin etrafında dönmekte, ticaretin kuralları 
siyasetin kurallarını önemli ölçüde değiş-
tirmekte, yönlendirmektedir. Hükümet 
olarak gerekli altyapıyı hazırlamak, iş 
yapmak için kolları sıvayana köstek değil 
destek olmak ve üst seviyede yeni üretim 
stratejileri geliştirmek bizim görevimiz.

Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek 
için de yine sizlerle görüş alışverişi için-
de, işbirliği içinde elimizden gelenin en 
fazlasını yapmaya da kararlıyız. Yatırım 
Ortamının İyileştirilmesi Reform Progra-
mı çerçevesinde biliyorsunuz, sivil toplum 
kuruluşlarımızla, sektör temsilcilerimizle 
önemli çalışmalar yürüttük, yürütüyoruz. 
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinas-
yon Kurulu şemsiyesi altında yine sizleri 
temsil eden komitelerimiz geleceğe dönük 
kalkınma stratejimizin belirlenmesinde 

hayati roller oynuyor. Yine bildiğiniz gibi 
2003 yılında yaptığımız mevzuat deği-
şiklikleri ile yabancı yatırımcının önünü 
açmak konusunda önemli mesafeler aldık. 

Bugün artık Türkiye’de şirket kurmak 
isteyen girişimci, bir gün içinde bütün 
işlemlerini gerçekleştirebiliyor. AB mük-
tesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde 
yapılan düzenlemeler, genel anlamda giri-
şimcinin, yatırımcının önünü açan şartlar 
getirmiştir. Atılan adımlar, yeni adımlarla 
desteklenecek, gerek özel sektörümüzün 
iç ve dış piyasalardaki şansını arttıracak, 
gerekse yabancı sermayeyi ülkemize 
çekecek yapısal düzen oluşturulacaktır. 
Özel sektörümüzün uluslar arası rekabete 
hazırlık noktasında zaten büyük bir gayret 
içinde olduğunu ve bu konuda daha şim-
diden önemli kazanımlar elde edildiğini 
biliyoruz.

Bu çizgiyi geliştirerek sürdürebilirsek, 
Türkiye’nin uluslar arası cazibesi her ge-
çen gün artacaktır, bundan hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. O günleri hep birlikte gö-
receğiz. Dünyayı saran Türk markalarının 
birbiriyle rekabet ettiği, yabancı sermaye 
odaklarının Türkiye’ye yatırım yapmak 
için birbiriyle yarıştığı o asude günler 
uzak değildir. Ben bu ideale sonuna kadar 
inanıyorum, biliyorum ki sizler de inanı-
yorsunuz. Bu güzel duygularla sözlerime 
son veriyor, DEİK’in Genel Kurulu’nun 
hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni edi-
yorum. Hepinize bir kere daha sevgilerimi 
saygılarımı sunuyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

90

Başbakan Erdoğan, Çiftehavuzlar’daki 
Büyük Kulüp’te düzenlenen Rize Kültür 
ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın gele-
neksel balosuna katıldı. Burada konuşan 
Erdoğan, bugün Babalar Günü olduğunu 
hatırlatarak, ‘‘Babalar Günü’nde sizleri 
en kalbi duygularla selamlıyorum’’ dedi. 
Erdoğan, Türkiye’nin krizlerin yaşandığı 
dönemi geride bıraktığını ifade ederek, ka-
palı bir toplum özelliği taşıyan Türkiye’nin 
Turgut Özal döneminde açık bir toplum ve 
ekonomi olmaya yöneldiğini söyledi. Özal’ı 
bu nedenle rahmetle andığını belirten Er-
doğan, Türkiye’nin belli bir dönem sonra 
yeniden krizlere sokulduğunu, maaşları 
ve borçlarını ödeyemez hale getirildiğini 
kaydetti.

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin 18 aydır 
üzerindeki dikişleri söküp attığını belir-
terek, toplum ve ekonomi olarak yeniden 
açıklığa yönelindiğini ifade etti. Yarınların 
Türkiye’sini kurmak için adımlar attıkları-
nı belirten Erdoğan, Irak krizine rağmen 
Türk turizminin büyük bir tırmanışta 
olduğunu, bu yılın ilk 5 ayında geçen yıla 
göre Türkiye’ye gelen turist sayısında yüz-
de 50 artış meydana geldiğini söyledi. Er-
doğan, Türkiye’nin bu yıl 20 milyon turisti 
çekeceğini, görünen tablonun bu yönde 
olduğunu kaydetti.

Başbakan Erdoğan, yeni yatırımlarla bir-
likte bu hedefi daha da geliştirmeyi amaç-
ladıklarını vurgulayarak, 100 bin yeni 
yatak kapasitesi yaratmak için çalışmalar 
yaptıklarını bildirdi. 36 ili kapsayan Yatı-
rımları Teşvik Yasası çıkardıklarını da ha-
tırlatan Erdoğan, yatırım için çok ciddi bir 
talep olduğunu söyledi. İşsizliği önlemek 
için önemli adımlar attıklarını ifade eden 
Başbakan Erdoğan, Türkiye’deki paramet-
relerin iyiye gittiğini, petrol fiyatlarında 
ciddi artış yaşanmasına rağmen ekonomi-
nin iyi yolda olduğunu belirtti.

Enflasyonun düşmekte olduğunu ve bu yıl 
ki hedefin yakalanacağının da görüldüğü-
nü kaydeden Erdoğan, büyüme ve faiz dışı 
fazlada da hedeflerin yakalanacağını söy-
ledi. Erdoğan, geçen yıl 49 milyar dolarlık 
ihracat yapıldığını belirterek, şöyle devam 
etti: 

‘‘Büyümenin sebeplerini çok iyi biliyoruz. 
Büyümenin sebepleri içinde lüks tüketim 
maddelerinden öte daha çok ihracata yö-
nelik adımlar var. Bunun yanında, maale-
sef lüks diyebileceğimiz noktada sadece 
otomotiv ithalatında ciddi bir sıçrama var. 
Otomotivde aldığımız tedbirleri maalesef 
anlatamıyoruz. Danıştay’ın bu konuda 
aldığı kararlar var. Ama bazı kararları 

Rize Vakfı Balosu

İstanbul | 20 Haziran 2004



91

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-2

ülkemizin çıkarları için almak durumun-
dayız. Alacağız bu kararı. Biz (1600 cc üstü 
otomobil şu kadar vergiye tabi olmalıdır) 
dedik, ama maalesef (hayır) dediler, (böyle 
bir şey konulamaz) dediler. Bundan dolayı 
şimdi geri döndü ve biz yürütme olarak 
buna karşı bazı tedbirler almak zorunda-
yız.’’

Başbakan Erdoğan, gelişmiş ülkelerin dahi 
bu tür engelleri koyduklarını vurgulaya-
rak, şöyle devam etti:

‘‘Bizim, devletimizin geleceği için bu tür 
adımları atmamız lazım. Şu anda ihracatı-
mızın artmasına neden olacak bu adımlar, 
bizim dünya piyasalarındaki ölçeğimizi 
artıracak. Buralarda yerimizi bulalım, bir 
kere bulduktan sonra bundan geri dönüş 
olmayacak. İthalatta kullanılan bütün 
malzemeler, bunlar kendi ülkemizde aynı 
fiyatlarla üretilir hale gelince zaten ithal 
edilmeyecektir. Ama bu zemini hazırla-
mak için bizim dünyadaki piyasaları oluş-
turmamız lazım.’’ 

Başbakan Erdoğan, bu yıl ihracatta da 
büyük artış yaşandığını vurgulayarak, 
‘‘Türkiye’nin hedefi, bu yıl 60 milyar dolar 
ihracatı yakalamaktır. Bunu gerçekleş-
tireceğiz’’ dedi. Rizelilerin illerine sahip 
çıkması gerektiğini dile getiren Erdoğan, 
çocuklarının Rize’yi unutmaması için 
Rize’ye bir ev yaptırdığını anlattı. Erdoğan, 
‘‘Öyle zaman gelecek ki, büyük şehirlerde 
yaşayamayacağız. (Haydi dönelim köyü-
müze) diyeceğiz’’ dedi. Rize’de yaşanan 
ciddi işsizliğin göçe neden olduğunu, 
yapılacak yatırımlarla yeni istihdam alan-

ları yaratılarak bu göçün durdurulması 
gerektiğini vurgulayan Başbakan, ‘‘Rizeli 
işadamlarımızı Rize’ye daha fazla sahip 
çıkmaya ve yatırıma davet ediyorum’’ dedi. 
Erdoğan, Rize Kültür ve Sosyal Yardımlaş-
ma Vakfı’ndan burs alan gençlere de sahip 
çıkılmasını istedi.
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Sevgili konuklar... Değerli katılımcılar... 
Hepinizi en içten duygularımla selamlı-
yorum. Türkiye’nin mutlu ve müreffeh 
geleceğine doğru ilerlerken izleyeceğimiz 
yol haritasının çizilmesine büyük katkılar 
sağlayacak böyle önemli bir toplantıda 
sizlerle olmaktan büyük mutluluk duy-
duğumu özellikle ifade etmek istiyorum. 
Allah’a şükürler olsun ki bugün, uzun 
yıllardan sonra milletine verdiği sözleri 
tutma kararlılığını göstermiş bir hükümeti 
temsilen burada bulunuyorum. Düştükleri 
kötümserlik illetinden kurtulup bizimle 
aydınlık bir Türkiye hayalini paylaşama-
yanların aksine, burada bulunan mümtaz 
misafirlerimizle birlikte umutlu bir gele-
ceğin vizyonunu oluşturma gayreti içinde 
olacağız. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye ekonomisi her gün 
yeni bir aşama yapıyor, kalkınma yolunda 
yeni bir hamle gerçekleştiriyor. Ekonomi 
yönetimimizden, iç piyasalarımızdan ve 
uluslararası ekonomik çevrelerden içimizi 
serinleten haberler birbiri ardına geliyor. 
2003 yılında olduğu gibi, 2004 yılı için 
koyduğumuz hedef leri yakalamakta da 
zorluk çekmeyeceğimiz anlaşılıyor. Bü-

yüme hedeflerimizde herhangi bir sapma 
olacağına ihtimal vermiyoruz. Sanayi 
üretiminde ve ihracatta rekor düzeyde 
iyileşmeler yaşanmaktadır. Turizm sektö-
rümüz rekor üstüne rekor kırmaya devam 
ediyor. Biliyorsunuz Mayıs ayı rakamla-
rının açıklanmasıyla birlikte enflasyonda 
32 yıl sonra tek haneli rakamlara inmeyi 
de başarmış olduk. Türkiye bugün otuzlu 
yaşlarını sürmekte olan kuşağın bile daha 
önce şahit olmadığı bir durumla, tek hane-
li enflasyon gerçeğiyle karşı karşıyadır. 

Bu gelişmelerin ekonomimizin gidişatı 
açısından son derece sevindirici olduğunu 
en az bizler kadar sizler de biliyorsunuz. 
Milletimizin yediden yetmişe bütün bi-
reyleri artık enf lasyon canavarını dize 
getirecek bir güce ve potansiyele sahip ol-
duğumuza inanır hale gelmiştir. Bu nokta 
rakamsal göstergelerden çok daha önemli 
bir özgüven göstergesidir.

Değerli davetliler...

Bugün, daha bundan 20 aya yakın bir za-
man önce içine düşmüş olduğumuz, kriz, 
sıkıntı ve bunalım ortamından çok uzak-
lardayız. Bir yandan ekonomimizi kararlı 

AB Uyum Sürecinde Ulusal 
Sosyal Politika Sempozyumu

Ankara | 21 Haziran 2004
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ve dirayetli politikalarla sağlam bir denge-
ye oturtma çalışmalarını sürdürürken, dış 
dünyaya açılmak konusunda da önemli 
adımlar atıyoruz. Gerek Türkiye’nin kro-
nikleşmiş dış meselelerinin çözümünde, 
gerek uluslararası imajımızın yenilenme-
sinde, gerekse AB üyeliği temelinde sür-
dürdüğümüz uyum çalışmalarında önemli 
mesafeler almış durumdayız. Bu hedefler 
bizim çok önemsediğimiz hedeflerdir.

Türkiye’nin dünyadan uzak ve kendi içi-
ne kapalı köhne yönetim anlayışlarıyla 
bir yere varacağına inancımız yoktur. 
Türkiye’yi çağdaş dünyanın önemli bir 
parçası, gelişmeye ve değişime açık, bilgi 
toplumu hedef lerine hızla yürüyen bir 
ülke olarak düşünüyoruz. Bu düşünce-
lerimizin, bu umutlarımızın, bu beklen-
tilerimizin burada bulunan herkesçe ve 
milletimizin bütün bireylerince paylaşıldı-
ğından da eminim. Türkiye son otuz yılda 
kaybettiği zamanı bu ortak irade ve bu 
duygu birliği sayesinde kısa zamanda geri 
kazanacaktır, bundan kimsenin şüphesi 
olmasın.

Son on gün içinde ardı ardına gerçekleşen 
dış gezilerimiz sırasında bir kere daha mü-
şahede ettik; bizim önümüze koyduğumuz 
bu hedeflere varacağımıza dünyalı dostla-
rımız da inanmaya başlamıştır. Gittiğimiz 
her yerde, Türkiye’nin bu kararlı ve inançlı 
silkinişinden, bu büyük ilerleme hamle-
sinden, bu önemli değişim seferberliğin-
den hayranlıkla söz edildiğini duyuyoruz. 
Bu son derece gurur verici, mutluluk veri-
ci, heyecan verici bir durumdur, bu duygu-
ları sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. 

İnşallah bugün ülke olarak geldiğimiz bu 
önemli nokta; uluslar arası hedeflerimizi 
yakalamak noktasında bize çok önemli 
avantajlar kazandıracaktır.

Benim Türkiye’nin bugünkünden çok 
daha parlak bir geleceğe doğru koşar adım 
ilerlemekte olduğuna dair inancım tam-
dır. Biliniz ve inanınız ki, çocuklarımıza 
bıraktığımız Türkiye, bizlere bırakılandan 
çok daha aydınlık, çok daha ileri, çok daha 
gurur verici bir ülke olacaktır. Cumhuriye-
timizin 100. doğum yılında bu yüksek ide-
allerimizin gerçeğe dönüştüğünü görmek 
en büyük temennimizdir.

Değerli davetliler...

İktidarda bulunduğumuz son yirmi aya ya-
kın sürede Türkiye’nin aldığı mesafeyi en 
iyi sizlerin takdir edeceğinize inanıyorum. 
Ancak şunu da ifade etmek istiyorum ki 
biz hükümet olarak geldiğimiz bu noktayı 
her şeyin sonu olarak değil, sadece başlan-
gıcı olarak görüyoruz. Evet, yıkıldığımız 
yerden yeniden ayağa kalkmayı başardık, 
ama biliyoruz ki daha fazla bu noktada 
kalamayız. Yürümek, ilerlemek koşmak ve 
Türkiye’yi dünyanın en parlak yıldızların-
dan biri haline getirmek durumundayız. 
Bizim bundan başka bir seçeneğimiz yok-
tur, ilerlemezsek yerimizde sayarız, yeri-
mizde sayarsak yeniden yere düşmemiz de 
mukadderdir.

Önümüze çok önemli hedef ler koyduk. 
Türkiye’yi ekonomisi sağlıklı işleyen, de-
mokrasisi olgunlaşmış, vatandaşlarının 
gurur duyacağı bir ülke haline getireceğiz. 
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Yaşama standardımızı mutlaka yüksel-
teceğiz. Ümit ediyoruz ki Aralık ayında 
Türkiye’nin müzakere tarihi gönlümüzden 
geçtiği şekliyle masaya konacaktır. Ancak 
bizim Türkiye’yi günün ihtiyaçlarına uy-
gun bir çağdaşlık çizgisine taşıma hede-
fimiz, müzakere süreciyle bağlı değildir. 
Biz insanımızın özgürlüklerini, yaşama 
standardını, çalışma kalitesini, sosyal hak-
larını dünyanın en ileri devletleriyle aynı 
seviyeye getirmeyi bu ülkeye borcumuz 
sayıyoruz.

Bu toplantının da konusunu teşkil eden 
sosyal güvenlik, çağdaş dünyanın bugün 
üzerinde en çok durduğu ana alanlardan 
biri haline gelmiştir. Hükümet olarak Türk 
çalışma hayatını dünyadaki bu çağdaş 
çizgiye çekmek için büyük bir kararlılık 
ve azimle çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz 
günden bugüne bu amaçla birçok yasal dü-
zenlemeler gerçekleştirdik. Yeni İş Yasası, 
Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilat Yasası, 
Bağ-Kur Yasası, Sosyal Sigortalar Yasası, 
Türkiye İş Kurumu Teşkilat Yasası bu dö-
nemde çıkarılmıştır. Bu yasama çalışmala-
rı çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu pek 
çok hal çaresini hayata geçirmekte, tıkan-
ma noktalarının aşılmasını sağlamaktadır. 
Çalışma hayatımızın bütün taraf larına 
rahatlama getirecek, AB standartlarına uy-
gun bir yapı oluşturmak için gayretlerimiz 
devam ediyor.

Değerli dostlar...

Bu çalışmalar çok önemli, ancak yasa çı-
karmakla iş bitmiyor, bu yasaları işletmek, 
reformları hayata geçirmek gerekiyor. İşte 

bunun için biz çalışma hayatımızın bütün 
kesimleriyle diyalog içerisinde hareket et-
meye de büyük önem veriyoruz. Bu amaçla 
sosyal diyalog mekanizmasını güçlendir-
mek amacıyla kurulmuş bulunan Sosyal 
Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu’nda 
sosyal tarafların ve sivil toplum örgütle-
rin katılımını sağladık. Burada çalışma 
hayatımızın bütün kesimlerini içine alan 
bir zeminde sosyal güvenlik politikalarını 
hep birlikte belirleyecek, bunların pratiğe 
aktarılmasında dayanışma içinde olacağız.

Bu da yeterli değil; bütün hizmet alanların-
da ve üretim sektörlerinde olduğu gibi ça-
lışma hayatımızın da bilgi teknolojilerin-
den en üst düzeyde yararlanmasını temine 
çalışıyoruz. E- devlet projemizin önemli 
bir ayağı olan e-bildirge projesini kısa bir 
zaman önce hayata geçirdik. Çalışanları-
mızın ve emeklilerimizin durumlarında 
önemli iyileştirmeler için gereken bütün 
gayreti de gösterdik, göstermeye de devam 
ediyoruz. Şuna inanınız ki, hangi iş alanın-
da çalışıyor olursa olsun, nereden emekli 
olmuş olursa olsun her bir vatandaşımız 
bizim için çok değerlidir.

Krizlerden çıkmış bir ekonominin imkan-
larıyla yapabileceğimizi azami seviyede 
yapma çabası içindeyiz. Bizim gönlümüz-
den geçen; dünyanın en ileri ülkesinde 
nasıl bir sosyal güvenlik şemsiyesi varsa 
aynısının daha fazlasıyla bizim vatandaş-
larımıza da sağlanmasıdır. Bu konuda 
bugün eksiklerimiz olabilir; ama birkaç 
yıl içinde daha da güçlenecek olan ekono-
mimizin sağlayacağı imkanlarla bu çağdaş 
seviyeyi mutlaka yakalayacağız. Bu önemli 
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hedeflere ulaşılması için çizdiğimiz yol 
haritasının sizlerin katkılarınızla zengin-
leştirilmesi gerekiyor.

Bu sempozyumun bu önemli hizmeti 
yerine getirmede çok büyük katkılar sağ-
layacağından eminim. Burada yapılacak 
tespitlerden, burada ortaya konacak proje 
ve önerilerden fazlasıyla yararlanmanın 
arayışı içinde olacağız. Hepinize katıldı-
ğınız ve geleceğin Türkiye perspektifine 
katkılarınızı esirgemediğiniz için şimdi-
den teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel 
girişimin hayırlı sonuçlar getirmesini 
diliyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, televizyonlardan ya-
yınlanan Ulusa Sesleniş konuşmasında, iç 
ve dış gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, 
Türkiye’nin son 20 aylık dönemde hem eko-
nomik ve siyasi sıkıntılarını aşmak, hem de 
uluslararası meselelerini çözmek yolunda, 
önceki dönemlerle karşılaştırılamayacak 
büyüklükte adımlar attığını söyledi. Başba-
kan Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Daha bundan 20 ay öncesine kadar bu 
ülkeye gelen yabancılar, çöküntünün eşi-
ğinde bir ekonomi tablosu, çatışma kültü-
rünün egemen olduğu bir siyaset ortamı ve 
mutsuz halk yığınlarıyla karşılaşıyorlardı. 
Allah’a şükürler olsun ki sizlerin büyük 
desteğiniz ve hükümet olarak sürdürdüğü-
müz atak ve kararlı çalışmalar neticesinde, 
Türkiye artık bambaşka bir ülke haline 
gelmiştir. Bu yeni Türkiye’nin gündeminde 
artık krizler, çileler, sıkıntılar, kavgalar yok-
tur. Bu yeni Türkiye’nin gündemi; umutla, 
atılımla, değişimle ve aydınlık bir geleceğin 
hayalleriyle doludur. Bu yeni Türkiye’de 
ekonomi rayına oturmuş, büyüme hızlan-
mış, piyasalar canlanmış, çarklar yeniden 
dönmeye başlamıştır. Düşmez denilen 
enflasyon rekor üstüne rekor kırılarak dize 
getirilmiş, 32 yıllık bir aradan sonra tek 
haneli enflasyon rakamları yeniden telaffuz 
edilir hale gelmiştir.’’

‘‘Devleti asli hizmetlerine döndürecek ve 
bürokrasiyi en aza indirerek kamu düzeni-
ni işler hale getirecek olan çağdaş yapısal 
düzenlemeler birbiri ardına gerçekleştiril-
meye başlanmıştır’’ görüşünü dile getiren 
Erdoğan, ‘‘Türkiye üstündeki sıkıntıları 
önemli ölçüde atmış, yeniden geleceğe 
bakmaya başlamıştır. Kaybolan umutlar 
geri gelmiştir. Önümüzde daha mutlu, daha 
müreffeh, daha aydınlık bir hayatın kapıları 
aralanmış, umut ışığı gönüllerimizi doldur-
muştur’’ diye konuştu.

Hükümetin göreve geldiğinden bu yana 
Türkiye’nin ihmal edilen sorunlarının üstü-
ne cesaretle ve kararlılıkla gittiğini vurgu-
layan Başbakan Erdoğan, vatandaşların da 
desteği ile Türkiye’yi ağır bir cendere içine 
sokan acil sıkıntıların pek çoğunun çözül-
düğünü söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Her zaman söylediğim gibi, daha yapılacak 
çok işimiz var. Sizlerin de bizden beklediği-
niz daha çok şey olduğunu biliyorum. Bu 
ülke uzun zamanlar boyunca o kadar kötü 
yönetilmiş, bu millet o kadar ihmal edilmiş 
ki, dertler birikip dağ olmuş. Ama bizlere 
inanın ve güvenin; Allah’ın izniyle bizlerde 
o dert dağlarını delecek ehliyet, cesaret, sa-
bır ve aşk fazlasıyla vardır. Bütün dertlerin 
çaresini bulup, bu aziz milletin huzuruna 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 24 Haziran 2004
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getireceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. 
Bugüne kadar aldığımız mesafe, küçümsen-
memesi gereken, hesabı iyi yapılması gere-
ken bir mesafedir. Türkiye, 20 aya yakın bir 
zamanda umutsuz bir ülke olmaktan çık-
mış, yeniden güçlü ve müreffeh geleceğine 
hazırlanmaya başlayan bir umut ülkesi ol-
muştur. İnanıyorum ki bugün atılan adım-
ların hasadının alınacağı mevsim yakındır. 
İnşallah çok yakın bir zamanda sizin yüzle-
riniz gülecek, bizim içimiz serinleyecektir.’’

Hükümetin vatandaşların yüzünü güldür-
mek ve hanelerini şenlendirmek için gece 
gündüz demeden; durmadan, yılmadan, 
yorulmadan çalıştığını kaydeden Başbakan 
Erdoğan, zorlukları aşmakta en temel daya-
nağın vatandaşların hükümete verdiği des-
tek olduğunu vurguladı. Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

‘‘Geçtiğimiz yirmi aya yakın zaman içinde 
sizlerin bu büyük desteğinizden aldığımız 
güçle, ülkemiz için çok büyük bir değişim 
hareketini hayata geçirdik. Türkiye bugün 
ekonomik ve siyasi itibarını yeniden ka-
zanmış, dünyanın karşısına yeniden alnı 
açık başı dik çıkan bir ülke haline gelmiş-
tir. AB üyeliği konusunda hükümet olarak 
çok önemli ve beklentilerin ötesine geçen 
adımlar attık. Gerek yakın komşularımızla, 
gerek diğer dünya ülkeleriyle ilişkilerimizi 
iyileştirmek, işbirliği imkanlarını geliştir-
mek için yoğun bir dış ziyaret trafiği içine 
girdik. Bütün bu dış temaslar, önümüzde-
ki dönemde Türkiye’yi dünyanın merkez 
ülkelerinden biri olmaya götürecek yolun 
kaldırım taşlarıdır.’’

Türk Milleti’nin tarihi ve kültürüyle me-
deniyetlere imza atmış bir tecrübeye sahip 
olduğunu kaydeden Başbakan Erdoğan, 
şöyle konuştu:

‘‘Bu zengin geçmişe ve bu büyük tarihi tec-
rübeye yakışır bir ülke olarak, dünyanın 
güçlü ülkeleri arasında mutlaka yerimizi 
alacağız. Bir kere daha altını çizerek söy-
lüyorum: Bu millet, bu aziz millet, bugüne 
kadar kendisine reva görülenlere asla müs-
tahak değildir. Milletimiz, kendisine dayatı-
lan tarihi ve coğrafi parantezleri kırmıştır. 
Türkiye, çağına ve dünyaya açılarak, dünya 
milletleri arasındaki şerefli yerini almaya 
kararlıdır. Türkiye’yi önümüzdeki on yıllar-
da çok daha ileri, çok daha güçlü, çok daha 
zengin bir ülke haline getirecek dev adım-
ları teker teker atmak bizim boynumuzun 
borcudur.’’

‘‘Her gün büyük bir hızla değişen bir dün-
yada, millet olarak artık kaybedecek tek 
bir dakikamızın bile kalmadığının da far-
kındayız’’ diyen Erdoğan, hükümetin dış 
politikada Türkiye’nin tarihi birikimine, 
misyonuna yakışan bu adımları, kararlı ve 
hızlı bir şekilde attığını ifade etti. Bu adım-
ların Türkiye’yi kendi medeniyet çizgisiyle 
yeniden buluşturacak olan tarihi adımlar 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, uygulanan 
aktif barış diplomasisinin sonuçlarının da 
peş peşe alınmaya başlandığını söyledi. Er-
doğan, şöyle devam etti:

‘‘Bugün, üç kıtayı bir araya getiren jeopoli-
tik konumuyla, geniş bir coğrafyaya yayılan 
tarihi ve kültürel bağlarıyla Türkiye, ulus-
lararası arenada yıldızı parlayan bir ülke 
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olmanın kıvancını yaşıyor. Türkiye, ulus-
lararası siyaseti artık tribünden izlemiyor; 
sahada önemli ve itibarlı bir oyuncu olarak 
yer alıyor. Hükümetimizin atak dış politi-
kasını ve ülkemizin uluslararası camiada-
ki itibarını gösteren, perçinleyen önemli 
hadiseleri hepiniz yakından izliyorsunuz. 
Ülke olarak dünya diplomasi sahnesinde 
nereden nereye gelmiş olduğumuzu gör-
mek için, sadece son bir aylık diplomatik 
trafiğimize bakmak bile kafi gelecektir.’’

Geçen ayın önemli dış gelişmelerinden 
birinin, Türkiye’nin ABD’de yapılan G-8 
Zirvesi’ne ‘‘demokratik ortak’’ sıfatıyla ka-
tılması olduğunu dile getiren Erdoğan, bu 
zirveye katılan çeşitli ülke temsilcileriyle 
çok yararlı temaslarda bulunduğunu an-
lattı. Türkiye’nin, hem kendi bölgesinde, 
hem de dünyada barışın tesis edilmesi ve 
demokrasi kültürünün yaygınlaştırılması 
için üzerine düşeni yapmak konusunda ne 
kadar ısrarlı olduğunu bir kere daha ifade 
ettiklerini bildiren Erdoğan, ‘‘Bu zirve bo-
yunca dış politikamızın da ana ekseni say-
dığımız barış ve demokrasi kavramlarını 
vurgulamaya özen gösterdik’’ dedi. 

Dünyada barışın gerçek taraftarlarının sayı-
sının, buldukları her fırsatta barıştan dem 
vuranların sayısından çok daha az olduğu-
nu dünya kamuoyu önünde seslendirdikle-
rini ifade eden Başbakan, dünyanın bütün 
ülkelerini barış ve insanlık onurunun ko-
runmasında samimi gayretler göstermeye 
davet ettiklerini söyledi. İnsan hayatının 
kutsallığına ve milletlerin var olma hakları-
na kimsenin el uzatmaması gerektiğini, hiç-
bir ülkenin insan onurunu ayaklar altına 

almaya hakkı olmadığını da zirvede ifade 
ettiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘G-8 Zirvesi’ndeki temaslarımız sırasında, 
Türkiye’nin stratejik konumuna, geniş bir 
coğrafyaya yayılan etki alanına ve geçirdiği 
demokratik tecrübeye de özellikle dikkati 
çektik. Çünkü biz, Türkiye’nin özünde taşı-
dığı değerlerle özellikle bölgesinde barış ve 
demokrasi kültürünün benimsenmesinde, 
kanayan yaraların iyileştirilmesinde, istik-
rarın tesisinde önemli roller alabileceğine 
inanıyoruz. Türkiye, üç kıtada barışın ve 
esenliğin sağlanması için dünyada emsali 
olmayan bazı imkan ve avantajlara sahiptir. 
Bu imkan ve avantajlardan güç alarak, böl-
gemizde ve dünyada barışın, demokrasinin, 
medeniyet fikrinin savunucusu ve öncüsü 
olmaya devam edeceğiz. Bu, bizim millet 
olarak kaçamayacağımız bir görevimiz, 
içinde bulunduğumuz coğrafyaya karşı 
da borcumuzdur. Bu borcu ödeyecek ve 
üzerimize düşen medeniyet bayraktarlığı 
misyonunu gururla, onurla ve kararlılıkla 
taşıyacağız.’’

Göreve geldikleri günden beri izledikleri 
‘‘aktif ve çok yönlü dış politika anlayışı’’nın, 
çıktığı her dış seyahatte ülkenin yıldızını 
parlattığını gözlemlediğini ifade eden Er-
doğan, Türkiye’nin son yirmi aylık zaman 
dilimi içinde gerek ekonomik iyileşme 
performansıyla, gerek yapısal değişim ira-
desiyle ve gerek barışın tesisine yönelik 
samimi gayretleriyle dikkat çeken bir ülke 
haline geldiğini kaydetti. Dünyanın farklı 
köşelerinde, farklı ülkelerde, çeşitli din ve 
kültürlere mensup muhatapları tarafından 
bu gurur verici gerçeğin ifade edildiğine 
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bizzat şahit olduğunu ve bundan mutluluk 
duyduğunu belirten Erdoğan, ‘‘Gelinen 
bu nokta, hükümetimizin ve özellikle de 
Dışişleri Bakanlığımızın dikkatli, hazırlıklı 
ve atak diplomatik gayretlerinin bir ürünü-
dür’’ dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Bu yeni aktif diplomasi anlayışı sayesinde-
dir ki, Türkiye dünya platformundaki uzun 
süreli ataletini üstünden atmış, tarihsel mis-
yonunu yeniden yakalamaya yönelmiştir. 
Yine bu anlayış sayesindedir ki, bugün Tür-
kiye dünyanın en önemli diplomatik buluş-
malarına ev sahipliği yapacak bir dış itibar 
ve güvene sahip olmuştur. Sizler de med-
yadan izliyorsunuz, İstanbul son iki hafta 
içinde üst üste gerçekleştirilen çok önemli 
iki zirveye sahne olmuştur. Bunlardan ilki, 
geçtiğimiz hafta 57 ülkenin dışişleri baka-
nının katılımıyla gerçekleştirilen İKÖ’nün 
31. Dönem Dışişleri Bakanları toplantısıdır. 
Ortadoğu ve çevresindeki gelişmelerin hız 
kazandığı; Filistin, Irak gibi bölgesel sorun-
ların alevlendiği bir dönemde yapılan bu 
zirve, dünya kamuoyu tarafından büyük bir 
ilgi ve dikkatle takip edilmiştir. Üye ülkele-
rin işbirliği ve dayanışma arzularının yük-
sek sesle ifade edildiği bu zirve, Türkiye’nin 
bölge sorunları konusundaki yaklaşımları-
nı ortaya koyduğu bir platform olarak çok 
yararlı sonuçlar doğurmuştur.’’

Türkiye olarak zirvede, İslam coğrafyasının 
samimi bir özeleştiri sürecine girmesinin 
gereğini önemle vurgulama ihtiyacı hisset-
tiğini dile getiren Erdoğan, ‘‘Birçoğu geçen 
yüzyıldan bugünlere uzayan sorunların çö-
zümünde, İslam dünyası ne yazık ki bugüne 
kadar yeterince gayretli ve üretken olama-

mıştır. Bu sonucun doğmasında, halkların 
kendi iradelerini ülkelerinin yönetimlerine 
yansıtamamasının ve demokrasiye yöne-
limin yeterli düzeyde olmayışının etkisi 
büyüktür’’ dedi. Her akşam televizyon ek-
ranlarına yansımakta olan yürek burkan 
görüntülerin izlendiğini kaydeden Başba-
kan Erdoğan, şunları söyledi: 

‘‘Kıtalara yayılan büyük İslam coğrafyası, 
ne yazık ki adını taşıdığı dinin izzetine 
yakışmayan tabloların yaşandığı bir kan 
ve yoksulluk coğrafyası haline gelmiştir. 
Bu tablonun oluşmasında, bu coğrafya 
üzerinde emelleri olan bazı yabancı un-
surların uyguladıkları güç politikalarının 
elbette büyük payı vardır. Ancak, bugün 
kanayan yaralarını sarmak konusunda 
bile yeterince dirayetli olamayan bir coğ-
rafyanın da kendi muhasebesini yapma-
sının zamanı gelmiştir. İKÖ’nün İstanbul 
Zirvesi, bu önemli tespitin yaygın biçimde 
paylaşıldığının görülmesi bakımından da 
tarihsel bir önem kazanmıştır. Ülke ola-
rak geçirdiğimiz demokratik tecrübeler, 
dünyayla ilişkilerde aldığımız mesafeler 
ve önümüze koyduğumuz kalkınma hedef-
leri İslam coğrafyası üzerinde her geçen 
gün daha fazla yankı bulmaktadır. Bizim 
kimseye model olmak gibi bir kaygımız, 
isteğimiz ve çabamız yok. Biz sadece, 
kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğumuz bu 
coğrafyaya özellikle de bu tarihten sonra 
yapacaklarımızla yeni açılımlar getirme-
nin, demokrasi ilhamı vermenin gayreti 
içerisindeyiz. Bu kardeşliğin gerektirdiği 
nezaketi koruyacağımızdan da kimsenin 
şüphesi olmamalıdır. Biz, kendimiz için 
nasıl bir gelecek istiyorsak, çevremizdeki 
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dost ve kardeş ülkeler için de aynısını isti-
yoruz.’’

İKÖ Zirvesi’nin çok önemsediğimiz iki 
önemli sonucunun da olduğunu ifade eden 
Başbakan Erdoğan, İKÖ Genel Sekreterliği 
görevine Türkiye’nin teklif ettiği Prof. Ek-
meleddin İhsanoğlu’nun seçilmiş olması-
nın gurur verici olduğunu vurguladı. İKÖ 
Genel Sekreterliği makamının, Türkiye’nin 
önerisiyle ilk kez demokratik şekilde yapı-
lan bir seçimin ardından üye ülkelerin oyla-
rıyla sahibini bulduğunu anlatan Başbakan 
Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Bu görev, uluslararası kuruluşlar nezdinde 
Türkiye’nin en üst seviyede temsilini sağla-
yan bir görevdir. Bu sonucun Türkiye adına 
büyük bir başarı olduğunu düşünüyoruz. 
Umudumuz odur ki bu gelişme ülkemizin 
ve İslam coğrafyasının mevcut problem-
lerinin çözümünde bir dönüm noktası 
anlamını taşıyacaktır. Sayın İhsanoğlu’nun 
görevini en iyi şekilde yerine getireceğine 
ve bu coğrafyada gecikmiş olan yenilenme 
hareketinin hayata geçmesine önemli kat-
kılar sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca, bu 
seçim şekil olarak da İKÖ’nün demokratik 
bir temsil mekanizması oluşturması yönün-
de ciddi bir adımı olarak kabul edilmelidir. 
Çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmesi 
halinde İKÖ’nün taşıdığı büyük potansi-
yelle orantılı bir güç olarak uluslararası 
etkinliğini arttıracağı kesindir. Zira, İKÖ, 
BM’den sonra, dünyanın en büyük, en kap-
samlı uluslar arası organizasyonudur.’’

İKÖ Zirvesi’nde herkesi sevindiren bir baş-
ka gelişmenin de Kıbrıs meselesinde yaşan-

dığını anlatan Başbakan Erdoğan, ‘‘Daha 
önceki İslam Konferansı Örgütü toplantıla-
rına Kıbrıs Müslüman Türk Cemaati adıyla 
kabul edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti, İstanbul Zirvesi’nde Kıbrıs Türk Devleti 
olarak kayda geçirilmiştir’’ dedi. Bu adımın, 
KKTC’nin geleceği açısından son derece an-
lamlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, atılan 
bu adımın öneminin ve değerinin gelecek 
aylarda çok daha iyi anlaşılacağına işaret 
etti. Bu gelişmelerle de ‘‘kalmadıklarını’’ 
ifade eden Erdoğan, bir süre önce OECD’nin 
de İstanbul’da toplandığını, onun öncesin-
de de Dünya Gazeteciler Birliği’nin de yine 
İstanbul’da toplandığını anımsattı. 

Türkiye’nin her zemindeki itibar artışını 
gösteren bir başka uluslararası hadisenin 
de yine İstanbul’da gerçekleşecek NATO 
zirvesi olduğunu ifade eden Erdoğan, bu 
zirvede, gerek dünya ölçeğindeki, gerekse 
bölgesel düzeydeki gelişmelerin değerlen-
dirileceğini anlattı. Bu toplantının, ülke 
olarak dünya ve bölge barışına yaptığı ve 
yapabileceği katkıların somut bir biçimde 
görülmesine de vesile olacağını ümit et-
tiğini kaydeden Başbakan Erdoğan, şöyle 
konuştu:

‘‘Türkiye, bölgesinde tarihin ve güçlü 
bağlarla bağlı olduğu geniş coğrafyanın 
kendisine yüklediği sorumlulukların far-
kındadır. Bu sorumlulukların gereğini la-
yıkıyla yerine getirecek siyasi iradeyi güçlü 
bir şekilde taşımaktadır. Türkiye, bölge 
üzerindeki çıkar hesaplarının yoğunlaştığı 
bu dönemde, kalıcı bir demokrasi ve barış 
ortamının tesisi istikametinde vakur ve ka-
rarlı tavrını sürdürmeye devam edecektir. 
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Bu dev organizasyon çalışmalarının İstan-
bul halkına bazı rahatsızlıklar verdiğini, 
günlük hayatta bazı sıkıntılar yaşandığını 
hepimiz biliyoruz. Bu rahatsızlıklar için 
her İstanbullu hemşerimden ayrı ayrı özür 
diliyor ve Türkiye’nin menfaatleri adına 
kendilerinden anlayış bekliyorum. Yapılan 
her şey Türkiye’nin menfaati ve prestiji 
içindir. İnşallah yaşanan bu sıkıntıların se-
meresini uluslararası zeminde ülke olarak 
hep birlikte göreceğiz. Malumunuzdur, bu 
millet misafirperverdir. Evinize bir misafir 
geldiği zaman nasıl telaşa düştüğünüzü 
biliyorum. Nasıl onlar için her türlü ikramı 
yapabilmenin gayreti içinde olduğunuzu 
biliyorum. İşte şimdi de misafirperver bir 
millet olarak, gelen bütün dost ülkelerin 
devlet ve hükümet başkanlarına ülkemizin 
tüm güzelliklerini tanıtmalıyız. Bu zirve 
Türkiye’nin dünyaya tanıtılmasında çok 
büyük önem taşımaktadır.’’

Bu yılın Aralık ayında AB’nin Türkiye 
ile üyelik müzakerelerine başlama tarihi 
konusunda kritik bir karar verileceğini 
anımsatan Başbakan Erdoğan, ‘‘Bu konuda 
geriye sayım başlamış bulunuyor. Bu ne-
denle gerek AB’ye uyum düzenlemelerinin 
tamamlanması, gerek bu düzenlemelerin 
uygulamaya geçirilmesi konusunda hum-
malı bir çalışma içerisindeyiz’’ dedi. Ayrıca 
her vesileyle ‘‘Avrupalı dostlar’’ ile temaslar-
da bulunduklarını ve Türkiye’nin AB üye-
liğinin önemini vurguladıklarını kaydeden 
Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Hol-
landa ziyaretinde ve ardından katıldığımız 
Brüksel Zirvesi’nde de bu görüşlerimizi 

açık ve net olarak muhataplarımıza aktar-
ma imkanı bulduk. Brüksel Zirvesi’nde 
2004 sonunda Türkiye’nin AB ile müzakere 
takviminin belirlenmesi ve müzakerelerin 
vakit geçirilmeden başlatılmasının gereği 
bir kere daha teyit edilmiştir. Ayrıca yine 
aynı zirvede Avrupa Anayasası ile ilgili ola-
rak, Türkiye’nin dile getirdiği hassasiyetle-
rin tamamı dikkate alınmıştır. Şunu açıkça 
ifade etmek isterim ki, AB üyesi ülkelerle 
yaptığımız her yeni temasta bir öncekinden 
daha büyük bir ilgi ve destek görüyoruz. Bi-
zim inancımız ve Avrupalı dostlarımızdan 
aldığımız intiba, Türkiye’ye Aralık ayında 
bir müzakere takvimi verileceği yönün-
dedir. Kırk yıldır Avrupa Birliği kapısında 
bekletilen ve bugün hala halkının yüzde 
75’inin sabırla bu ideale olan inancını ko-
ruduğu bilinen bir ülkenin insanları olarak, 
aksi bir sonucu aklımıza getirmek istemi-
yoruz. Bu saatten sonra Türkiye aleyhine 
bir karar, ne AB idealleriyle, uluslararası 
nezaketle, ne de hakkaniyetle bağdaşacak-
tır. Türkiye özellikle son iki yılda AB üyeliği 
konusundaki ısrarını, AB ideallerine bağ-
lılığını açıkça ortaya koymuş bir ülkedir. 
Sadece sözleriyle değil, uyum konusunda 
gösterdiği ekonomik, sosyal ve kültürel gay-
retlerle de bir değerler bütünü olduğuna 
inandığı AB’nin bir parçası olma iradesini 
göstermiş bir ülkedir.’’

‘‘Türkiye olarak parçası olduğumuz Avru-
pa kültür ve birikiminden azami ölçüde 
yararlanmak, taşıdığımız farklı değer ve 
zenginliklerle Avrupa Birliği ideallerine 
yeni bir ruh ve açılım kazandırmak istiyo-
ruz’’ diyen Erdoğan, ‘‘Bu niyetlerimizde ne 
kadar samimi olduğumuz, son yirmi aylık 
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üstün performansımıza bakılarak rahatlık-
la görülebilir’’ diye konuştu. Bu performan-
sa duyulan takdir ve hayranlık hislerinin, 
kendileriyle temasta bulundukları bütün 
AB üyesi ülke temsilcileri tarafından biz-
zat dile getirildiğini ifade eden Erdoğan, 
Türkiye’nin AB kriterleri dikkate alındığın-
da bırakın aday ülkeleri, üye konumunda 
olan pek çok ülkeden bile daha ileri bir 
noktada olduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle 
devam etti:

‘‘Nitekim Brüksel’deki temaslarımızdan 
dört gün sonra, Avrupa Konseyi Parlamen-
ter Meclisi’nin, demokrasi ve insan hakları 
alanında eksiklik bulunduğu gerekçesiyle 8 
yıldır Türkiye’ye uyguladığı denetim süre-
cini kaldırması da aldığımız mesafenin bir 
göstergesidir. Onun için biz, 2004 Aralık’ı-
nın dünya için yeni bir döneminin, Avrupa 
için yeni bir vizyonun, çatışma kültürünün 
yerine farklılıklarla zenginleşme idealinin 
konduğu yeni bir Rönesanssın başlangıç 
tarihi olmasını umuyoruz. Bu yeni başlan-
gıç, dünyayı bugün yaşadığı kan, vahşet ve 
gözyaşı çağından çekip çıkaracak medeni-
yet fikrine hayat verecektir. Türkiye olarak 
ortaya koyduğumuz iyi niyetli yaklaşım ve 
gayretler, insanlığın geleceği adına karşı-
lıksız kalmayacaktır. Avrupalı dostlarımız 
alacakları kritik kararın sadece Türkiye’nin 
AB müzakereleriyle ilgili olmadığını, çok 
daha geniş perspektiflere sahip olduğunu 
görecek, kararlarını bu hassasiyetle alacak-
lardır. Yoksa hiç kimse Türkiye’nin ortaya 
koyduğu medeniyetler vizyonunu es geçe-
rek, AB kapısını çaresizce çalmakta oldu-
ğunu aklına getirmemelidir. Türkiye büyük 
bir ülkedir ve her durumda büyüklüğüne 

yakışır bir vakar içinde geleceğe doğru yol-
culuğunu sürdürecektir.’’

Burada özetlemeye çalıştığı son bir aylık 
gelişmelerin, Türkiye’nin izlediği çok yönlü 
aktif barış diplomasisinin kazanımlarını 
daha şimdiden elde etmeye başladığını 
gösterdiğini belirten Erdoğan, ‘‘Ülkemizin 
gelecek dönemde uluslararası diplomasi 
trafiğinin kavşak noktalarından biri olacağı 
ve merkezi bir rol oynayacağı rahatlıkla 
görülebiliyor’’ dedi. Başbakan Erdoğan, söz-
lerini şöyle tamamladı:

‘‘İnşallah ülkemizi, çok yakın bir zamanda, 
taşıdığı evrensel değerlerle dünyanın par-
layan yıldızlarından biri haline getireceğiz. 
Bizler bu güzel geleceğin çok uzağımızda 
olmadığına bütün samimiyetimizle inanı-
yoruz. Türkiye er ya da geç sizin yüce gönül-
lerinize yakışan bir medeniyet ve esenlik 
ülkesi haline gelecektir.’’
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Başbakan Erdoğan, NATO zirvesinden 
sonra düzenlediği basın toplantısında, 
İstanbul’un tarihi bir zirveye başarıyla 
ev sahipliği yaptığını belirterek, ‘‘Gururla 
ifade etmek isterim ki, 52 yıllık NATO 
üyeliği tarihinde ilk defa NATO zirvesine 
ev sahipliği yapan ülkemiz, bu zorlu göre-
vi büyük bir başarıyla yerine getirmiştir. 
Bu sadece bizim değil, katılan tüm Dev-
let ve Hükümet Başkanlarının da ortak 

kanaatidir’’ dedi. Zirve süresince sıkıntı 
çeken Türk halkından özür dileyen ve 
sabrı için halka teşekkür eden Erdoğan, 
bunun sadece organizasyon açısından 
bir başarı olmadığını belirtti. Erdoğan, 
‘‘Bu aynı zamanda birçok medeniyetin 
buluşma noktası olan İstanbul’un, global 
bir istikrar köprüsü olma hedefi taşıyan 
NATO’nun geleceğine tuttuğu ışıktan da 
kaynaklanmaktadır’’ dedi. 

NATO Zirvesi Sonrası Basın 
Toplantısı

İstanbul | 29 Haziran 2004
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Tüm katılımcı ve uluslararası gözlemcile-
rin, genişleyen NATO’nun doğuya ve gü-
neye uzattığı ortaklık elinin, İstanbul’da 
daha özel bir anlam ve derinlik kazan-
dığını ifade ettiğini belirten Erdoğan, 
‘‘İslam kültürüyle demokrasi kültürünün, 
geleneksellikle modernitenin, tarih ile 
geleceğin başarılı bir sentezini temsil 
eden Türkiye’nin, bu özellikleriyle, me-
deniyetler ve kültürler arası diyalog için 
kuvvetli bir umut ışığı oluşturduğu bu 
toplantı vesilesiyle, bir kere daha, açıkça 
görülmüştür’’ dedi. ‘‘İstanbul zirvesinin, 
NATO’nun transformasyon sürecinde 
kritik bir noktaya işaret ettiğine’’ dikkati 
çeken Erdoğan, ‘‘Alınan kararlar gelecek 
için, dünya barışı ve istikrar için tarihi 
bir dönüm noktası olacak’’ dedi. Zirve 
sonuçlarının sekiz ana başlık altında top-
landığını söyleyen Erdoğan, bunları şöyle 
özetledi: 

‘‘Gerçek anlamda alan-dışı ilk operasyon 
niteliği taşıyan Afganistan’daki NATO ha-
rekatının, merkezi hükümetin talebi doğ-
rultusunda, Kabil dışına genişletilmesine, 
bu ülkenin siyasi geçiş sürecinde kilit öne-
mi haiz seçimlere destek verilmesine dair 
kararlar teyit edilmiştir. Bosna Hersek’te 
elde edilen başarılı sonuçlar ışığında, bu 
ülkedeki NATO harekatının sene sonunda 
bitirilmesi ve burada yeni bir operasyon 
üstlenecek olan AB’ye destek olunması 
kararlaştırılmıştır. Terörizmle mücadele 
alanında çeşitli tedbirler içeren istihba-
rat paylaşımının güçlendirilmesi, olası 
nükleer, kimyasal ve biyolojik saldırıların 
önlenmesi için yeteneklerin geliştiril-
mesi gibi yeni bir önlemler paketi kabul 

edilmiştir. Yeni tehditlerle mücadele için 
gerekli olduğu tespit edilen yeteneklerin 
temini; özellikle üye ülkelerin NATO ope-
rasyonlarına katılımını kısıtlayan lojistik 
ve mali güçlüklerin giderilmesi yönünde 
çalışmaların başlatılması kararlaştırıl-
mıştır. Yedi yeni üyenin katılımının, son 
genişleme dalgası olmayacağı; İttifak’ın 
açık kapı politikasının aktif şekilde mu-
hafaza edileceği vurgulanmıştır. Kafkasya 
ve Orta Asya ülkelerine NATO’nun ortak-
lık ilişkileri içinde özel bir öncelik veril-
mesi karara bağlanmıştır. G-8 toplantısın-
da ve ABD-AB Zirvelerinde ortaya konan 
yaklaşımlarla uyumlu şekilde bölge ülke-
leriyle tam bir ortaklık ve istişare halinde 
yürütülmesi kararlaştırılan ‘‘İstanbul 
İşbirliği Girişimi’’ hayata geçirilmiştir. Ay-
rıca mevcut Akdeniz Diyaloğu’nun kendi 
özgün kimliğini koruyarak İstanbul İşbir-
liği Girişimi’ne paralel olarak geliştirilme-
si benimsenmiştir. 1546 sayılı Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi kararı uya-
rınca ve Irak geçici hükümetinin talebi 
doğrultusunda, Irak güvenlik güçlerinin 
eğitiminde NATO’nun rol üstlenmesi ve 
bunun dışında atılabilecek ilave adımlara 
ilişkin bir iç çalışma başlatılması karar-
laştırılmıştır.’’ 

Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘ ‘ Tü m  b u  k a r a r l a r a  b a k ı l d ı ğ ı n d a , 
NATO’nun, yeni yetenekler, yeni ortaklık 
ilişkileri ve operasyonlar üzerine bina edi-
len dönüşüm sürecinin İstanbul’da yeni 
bir ufuk ve ivme kazandığını açıkça göre-
biliyoruz. İstanbul zirvesinin bu vizyoner 
niteliği esasen zirve sırasında kabul edilen 
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Yeni Dönemde Güvenliğimiz başlıklı İs-
tanbul Deklarasyonu’nda da ortaya kon-
muştur. İçeriğinin yanı sıra böyle bir viz-
yon bildirisinin Soğuk Savaş’ın bitiminden 
hemen sonra gerçekleştirilen 1990 Londra 
Zirvesi’nden bu yana ilk defa yayınlanmış 
olması İstanbul Zirvesi’nin önemini ayrıca 
teyit etmektedir. 

Erdoğan, bu açıklamanın, Irak krizi sıra-
sında zor bir dönem geçiren müttefiklerin 
Irak konusundaki görüş birliğini ortaya 
koyması bakımından da önem taşıdığını 
kaydederek, ‘‘Söz konusu açıklama, Irak’ta-
ki genel duruma ve uyulması gereken 
prensiplere ilişkin olarak da kayda değer 
gözlemler içermektedir’’ dedi. Başbakan 
Erdoğan, Irak hakkındaki açıklamanın, bu 
ülkeden kaynaklanan terörist faaliyetlerin 
komşu ülkelerin ve bölgenin güvenliğine 
tehdit oluşturduğunun açıkça vurgu-
lanmasının, Türkiye açısından özellikle 
önemli ve olumlu bir tespit niteliği taşıdı-
ğını vurguladı. 

Zirve dolayısıyla, müttefiklerin kendi 
aralarındaki toplantıların yanı sıra Uk-
rayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma ile 
NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısında 
bir araya geldiğini kaydeden Erdoğan, 
bunun yanı sıra NATO- Rusya Konseyi’nin 
dışişleri bakanları düzeyinde yapıldığını, 
ayrıca 46 üyesi bulunan Avrupa-Atlantik 
Ortaklık Konseyi’nin (AAOK), devlet ve hü-
kümet başkanları düzeyinde toplandığını 
anlattı. Erdoğan, AAOK toplantısında, Af-
ganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai’nin 
de yer aldığını anımsatarak, şöyle devam 
etti: 

‘‘Özellikle Sayın Karzai ile yapılan top-
lantı tarihi bir nitelik taşımaktadır. Bu 
toplantı, Avrupa-Atlantik camiasının 
Afganistan’ın geleceğine yönelik taahhü-
dünü göstermesi bakımından yararlı ve 
yapıcı olmuştur. Gerek NATO toplantıla-
rında, gerek yaptığımız ikili temaslarda 
bu husus açıkça ortaya çıkmıştır.’’ 

Erdoğan, bu zirvenin özellikle Türkiye’nin 
AB’ye üyeliği bakımından, içinden geçilen 
süreçte AB ülkelerinin Türkiye’ye yönelik 
yaklaşımlarında ilave olumlu bir yakla-
şım oluşmasına da katkıda bulunduğunu 
söyledi. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yar-
dımcısı Abdullah Gül’ün dün Azerbaycan 
Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov 
ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Vartan 
Oskanyan ile yaptığı üçlü görüşmeye de 
değinen Erdoğan, ‘‘Üç bakanın ileride de 
sürdürmeyi kararlaştırdıkları görüşmele-
rin, donmuş gibi görünen bölgesel ihtilaf-
ların çözümüne ve bölge istikrarına katkı 
yapmasını dilerim’’ dedi. 

Erdoğan, İstanbul zirvesi dolayısıyla bir 
dizi ikili görüşme yapma fırsatı bulduğu-
nu belirterek, İtalya, İspanya ve Slovenya 
başbakanlarıyla ikili ve Türkiye’nin AB ile 
ilişkilerini gözden geçirdiklerini kaydetti. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev 
ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Aka-
yev ve Afganistan Devlet Başkanı Hamid 
Karzai ile de ayrıntılı birer görüşme yaptı-
ğını belirten Erdoğan, dün akşamki Gala 
yemeği öncesinde de Fransa Cumhurbaş-
kanı Jacques Chirac, Almanya Başbakanı 
Gerhard Schröder ile bir araya gelerek 
kısa bir görüş teatisinde bulunduğunu 
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söyledi. Erdoğan, NATO toplantıları ve ça-
lışma yemekleri sırasında ise tüm devlet 
ve hükümet başkanları ile çeşitli temas-
larda bulunduğunu belirtti. 

İstanbul zirvesinin, ‘‘hem NATO’nun gele-
ceğine yön vermesi, Türkiye’nin tanıtımı, 
hem de Türkiye’nin öneminin ön plana 
çıkarılması bakımından zamanlı, yararlı 
ve başarılı bir toplantı olduğunu’’ ifade 
eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

‘‘Ülkelerine dönen sayın devlet ve hükü-
met başkanlarına, dışişleri ve savunma 
bakanlarına, heyet mensuplarına ve ya-
bancı basın temsilcilerine hayırlı yolcu-
luklar diliyorum. Hepsini aileleriyle ve 
sevdikleriyle birlikte, en kısa zamanda 
tatil yapmak, gezmek ve dinlenmek için 
de ülkemizde tekrar görmekten mutluluk 
duyarız. Son olarak, bu tarihi zirvenin 
başarılı olmasında emeği geçen herke-
se, özellikle zirve sırasında olağanüstü 
güçlüklere katlanan sevgili ve sabırlı 
İstanbullu hemşerilerime, çok yoğun ve 
yorucu bir mesai veren güvenlik güçleri-
mize ve zirvenin başarısının kamuoyuna 
duyurulmasını sağlayan siz basın men-
suplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.’’ 

Erdoğan, zirvenin sona ermesinin ar-
dından düzenlediği basın toplantısında 
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdo-
ğan, Ruhban Okulu konusunun gündeme 
gelip gelmediğinin sorulması üzerine 
şunları kaydetti: 

‘‘Ruhban Okulu gündeme geldi ve geldi-
ğinde de konuyla ilgili çalışmalarımız ol-

duğunu söyledim. Biliyorsunuz sorunun 
asıl kaynağı, 1971’de bir anayasa mahke-
mesi kararıyla kapatılmış olması sıkıntısı 
var. Bununla ilgili olarak ilgili kurumları-
mız çalışmalarını yapıyorlar. Çıkacak ne-
ticeye göre de hareket edilecek veya başka 
çıkış yolları varsa bunlar aranır.’’ 
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Değerli katılımcılar... sevgili arkadaşlar... 
Hepinizi en içten duygularımla selamlı-
yorum. Türkiye’nin umuda, aydınlığa ve 
gelişmeye açılan yeni döneminde nasıl 
bir stratejik yönelim içinde olacağına dair 
çok temel meselelerin konuşulacağı böyle 
önemli bir toplantıda sizlerle olmaktan 
büyük memnuniyet duyuyorum.

Uzun yıllar boyunca bu ülkenin gündemi-
nin neredeyse tamamını ekonomik krizler, 
siyasi çalkantılar, çözülemeyen meseleler 
ve bitmek bilmeyen suistimaller işgal 
etmiştir. Bugün çok şükür Türkiye’nin ge-
leceğini masaya yatıracak, Türkiye’nin ya-
rınları adına umutlarımızı tazeleyecek bir 
zihin ve ufuk açıklığı dönemi yaşıyoruz. 
Yirmi aylık bir iktidarın başı olarak, aldı-
ğımız bu pozitif mesafelerden ve eşiğinde 
olduğumuz bu yeni sıçrama noktasından 
büyük bir keyif ve mutluluk duyduğumu 
ifade etmek istiyorum.

Bu duygularımın bu salonda bulunan siz 
değerli katılımcılarımız tarafından da pay-
laşıldığını biliyorum. Hükümet olarak yö-

netim anlayışımızın anahtarı olarak nitele-
diğimiz değişim kavramının, sadece bizim 
ve sizlerin değil, bu toplumun tamamının 
ortak iradesi ve beklentisi olduğu aşikar-
dır. Zaten bugün burada olduğu gibi, sivil 
kuruluşlarımız zemininde yapılan pek çok 
toplantı, araştırma ve girişim, değişim ara-
yışının toplum temelinde heyecanla sür-
dürüldüğünü açıkça ortaya koymaktadır. 
Türkiye’nin aydınlık bir geleceğe yürümek 
adına vizyonunu belirlerken, bu ortak ira-
de doğrultusunda bir rota izlemeyi görevi-
miz biliyoruz.

Bu çerçevede, bugün bu toplantının gün-
demini oluşturan üç temel konu hakkında 
ortaya sürülecek görüşler, Türkiye’nin 
yeni yol haritasının belirlenmesine çok 
hayati katkıda bulunacaktır. Bu toplantı-
nın ana başlıkları olarak belirlenen insan 
hakları ve özgürlükleri, kamu yönetiminin 
yeniden yapılandırılması ve Eğitim politi-
kamız adlı başlıklar Türkiye’nin birikmiş 
öncelikli sorun alanlarıdır. Türkiye’nin 
alması gereken mesafe bu alanlarda ataca-
ğımız adımlarla doğrudan ilgilidir. Ve bu 

Birlik Vakfı’nda Düzenlenen 
“Meseleler ve Çareler” 

Toplantısı

İstanbul | 03 Temmuz 2004
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sorun alanları da birbirleriyle doğrudan 
ilgilidir.

Bizim de en büyük önceliğimiz bütün so-
run alanlarının anahtarı olan adalet kavra-
mını tesis etmektir. Hantal ve artık işleme-
yen, hizmet üretmeyen, verimlilik hesabı, 
kâr- zarar muhasebesi yapmayan, hesap 
sorulmayan, kendi içine kapalı, vatandaşa 
hizmeti öne almayan, bürokrasiyi ve şekil-
ciliği esas alan geleneksel kamu yönetimi 
anlayışından süratle kurtulmak olmazsa 
olmaz bir şarttır. Keza adalet duygusunun 
en çok zedelendiği, devlet ile toplumun 
bütünleşmesinin yara aldığı en önemli 
alanlardan biri insan hak ve özgürlükleri-
ne kuşkuyla bakan, korkular üreten bakış 
açısıdır. Bu dar bakış açısı artık değişmek-
tedir, değişmiştir. Bu dar bakış açısıyla 
eğitim sürecindeki 15 milyon ilk ve ortaöğ-
retim çağındaki çocuklarımıza aydınlık bir 
gelecek sunamayacağımız açıktır. 

Haksız rekabeti her alanda gidermek 
zorundayız. Her zaman ifade ettiğimiz 
gibi bize göre toplumun en büyük talebi 
adalettir. Adaleti toplumdan esirgeyerek 
demokrasiyi geliştiremeyiz. Bütün icraat-
larımızın kaynağı, her attığımız adımdaki 
hareket noktamız adalet duygusunu tesis 
etmektir. Bu konuda toplumdan gelen ta-
leplerle hükümetimizin icraatları tam bir 
paralellik içindedir. 

Değerli arkadaşlar...

Göreve geldiğimiz günden beri üzerin-
de ısrarla durduğumuz konulardan biri 
Türkiye’nin eksiksiz, noksansız bir de-

mokratik yapıya kavuşmasıdır. Cumhuri-
yetimizin 80. yılını kutladığımız ve 100. 
yılını kutlamaya hazırlandığımız böyle bir 
dönemde, milletimizi özürlü bir demok-
rasiye mahkum etmeye hakkımız yoktur. 
Çağdaş demokrasinin bütün gereklerini 
yerine getiren, insan hakları ve özgürlük-
lerini vazgeçilmez gören ve tesis ettiği 
evrensel değerlerle dünyaya örnek olacak 
bir ülke haline gelmek temel hedefimizdir.

Türkiye’nin kendine özgü bahanelerden 
kurtulmasının ve demokratik samimiyeti-
ni bütün kurumlarıyla göstermesinin za-
manı gelmiştir. Göreve geldiğimiz günden 
bu yana geçen kısa zaman içinde bu para-
lelde çok önemli adımlar atıldığını iyi ni-
yet ve vicdan sahibi her insanımız görüyor, 
biliyor. Bütün bu adımların Türkiye’nin 
kilitlenmiş olduğu AB üyeliği hedefi ile bir 
ilgisi olduğu doğrudur. Ancak Türkiye’nin 
tam demokrasiye geçişte birincil gerekçesi 
AB üyeliği hedefi değildir. Bu ülke tam de-
mokrasiye layık olduğu için, bu millet bu 
ileri adımları hak ettiği için ve demokratik 
bilinç bu topraklarda hayat bulduğu için 
bu adımlar atılmaktadır.

AB üyeliği hedefi bu adımların sıklaştı-
rılmasına neden olmuş olabilir, ama ha-
yata geçirdiğimiz demokratik açılımları 
bütünüyle AB sürecine bağlayanlar, bu 
ülkeye, bu insanlara haksızlık ediyorlar. 
İnsan hakları ve özgürlükler konusunda 
bugünün dünyasının benimsediği ileri 
uygulamalar, milletimizin asırlara uzanan 
tarihi için bilinmeyen, aşina olunmayan 
uygulamalar değildir. Bizler insanın kılına 
zarar vermenin bile bağışlanması kabil 
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olmayan bir suç sayıldığı bir medeniyetin 
varisleriyiz. 

Bu bakımdan insan hakları ve özgürlükle-
ri bağlamında attığımız adımların toplum 
zemininde bir zihniyet problemi oluştura-
cağı şeklindeki iddiaların temeli yoktur. 
Bu toplum demokrasiyi bütün kurum ve 
kurallarıyla sindirecek, benimseyecek ve 
hatta geliştirecek ruha, kültüre, liyakate 
fazlasıyla sahiptir. Kim bunun aksini dü-
şünüyorsa, doğru sonuca ulaşmak için 
önce kendi çapını ve milletle arasındaki 
mesafeyi gözden geçirmelidir. Biz yönetim 
olarak milletimizle her konuda olduğu 
gibi demokrasimizin çağdaş bir seviyeye 
getirilmesi konusunda tam bir duygu bir-
liği içindeyiz.

Değerli katılımcılar...

Göreve geldiğimiz günden bu yana demok-
rasinin gelişmesi için attığımız adımlar 
yalnızca ülkemizde değil bütün dünyada 
büyük yankılar uyandırdı. Unutmayalım 
ki, Türkiye’ye duyulan bu ilgi ülkemizin 
itibarının yükselmesindendir. Türkiye, 
beşeri, kültürel, ekonomik bütün kaynak-
larıyla, tarihiyle ve tüm birikimiyle bu 
coğrafyanın merkezi ülkesidir. Türkiye, 
uygarlık birikimiyle sadece bir köprü de-
ğil, muhteşem bir sentezin harmanlandığı 
merkezi öneme sahip bir büyük ülkedir. 
Dolayısıyla bizim meselelerimiz günübir-
lik meseleler değildir. 

Ufuklardan gözlerimizi ayırmamak zorun-
dayız. Günü kurtarmaya dönük politikalar-
la, geleneksel siyasi alışkanlıklarla tarihin 

ve coğrafyanın omuzlarımıza yüklediği bu 
emaneti taşıyamayız. Biz, herkesten çok 
çalışmak, herkesten çok dünyanın ahvalini 
yorumlamak zorundayız. İncir çekirdeği 
kadar değeri olmayan meselelerle birbi-
rimizi yorduğumuz yeter artık. Bu ülke 
artık kendini yoran, vatandaşından adaleti 
esirgeyen, ticaretten eğitime kadar bütün 
hayat alanlarında kendi vatandaşını hak-
sız rekabete feda eden otoriter politikalara 
prim vermiyor. Vatandaş ile devlet arasın-
da ihtilaf alanları açmaya çalışan, gerilim 
alanları üzerinde var olmak isteyen herkes 
toplum eliyle marjinalleştiriliyor, toplu-
mun dışına atılıyor. 

Biz, devletin vatandaşa güveninin vatan-
daşın devlete güvenini belirleyeceğini 
söylüyoruz. Ve ortaya koyduğumuz bütün 
pratik de bu güven esasına dayanıyor. Bu 
yüzden istikrarın, güvenin, adaletin seme-
resi büyük oluyor. Bu yüzden Türkiye bek-
lentilerin üzerinde bir büyüme ve itibar 
kazanıyor. Ülkenin bu itibarını büyüterek, 
elde ettiğimiz semereyi, hasılatı vatanda-
şımızla paylaşmaya mecburuz. Bu yüzden 
hükümetimizin ilk bir yılını “demokrasiye 
yatırım yılı” olarak değerlendirdik. 

Yaptığımız büyük yatırımların semeresini 
ise ekonomiden sosyal barışa kadar bütün 
alanlarda görüyoruz. Sivil toplum örgütle-
ri ile özel sektörün bu heyecanımızı pay-
laşması, toplumun bütün katmanlarının 
izlediğimiz siyasete desteğini her geçen 
gün artırması gücümüze güç katıyor. Bi-
zim için her şeyden daha önemli olan ülke-
mizin insanlarının mutluluğudur. Bu mut-
luluğu çoğaltmak, büyütmek zorundayız. 
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Yeri gelmişken, bu süreçte herkesten bir ri-
cada bulunmak istiyorum. Kardeşliği, pay-
laşmayı, dayanışmayı büyütünüz. Adaleti 
çoğaltınız. Toplumun güçlenmesi için sivil 
inisiyatif lerin güçlenmesi büyük önem 
taşıyor. Sadece toplantılarla, sadece teşri-
fatla, birbirimize propaganda yapmakla 
yetinmeyelim. Her birimiz gücümüz yet-
tiğince, elimizi taşın altına koyalım ve bu 
ülke insanı için bir şeyler yapalım. Birbi-
rimizi anlamamaktaki ısrarımızdan, ön-
yargılarımızdan vazgeçelim. İnanıyorum 
ki, konuşursak, diyalog zeminini sağlam 
tutarsak, söyleyecek sözümüz olursa, bir 
iş yaparsak, daha az söz daha çok iş yapar-
sak, bir istihdam kapısı açarsak, bir yoksu-
lun elinden tutarsak geçmişte olduğu gibi 
enerjimizi toprağa vermeyiz. 

Sorunlarımız çözümsüz sorunlar değildir. 
İnşallah, iyi niyetle gücümüz birleştir-
dikçe çözümsüz gibi görülen ve yıllarca 
tartıştığımız sorunlar çözülecektir. Bu his-
siyatla Türkiye’nin öncelikli sorunlarını 
istişare imkanı sağlayan Birlik Vakfı’na ve 
siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum. 
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Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin değerli 
Başkan ve üyeleri… kıymetli misafirler… 
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Ku-
rulunun ülkemiz için hayırlı olmasını 
diliyorum.

Bugün, bu platformda, memnuniyetle 
ifade etmek isterim ki, hükümetimizin 
işbaşına gelişinden itibaren geçen 20 ay-
lık sürenin sonunda Türkiye, siyasette ve 
ekonomide arzulanan istikrar ortamını 
yakalamış, ciddi bir atılım dönemine gir-

miştir. Kronikleşen krizlerden istikrara 
doğru atılan bu hızlı adımların temelinde, 
AK Parti’nin milletimizle bütünleşmesi 
yatmaktadır. Milletimiz, 3 Kasım’da yaptı-
ğı tercihle bu ülkenin önündeki engelleri 
kaldırmış, güven duyduğu, “Türkiye’nin 
çözülemeyecek sorunu yok!” diyen bir 
iktidarı işbaşına getirmiştir.

Biz de milletimizin güvenine ve aşkla 
bağlı olduğumuz bu ülkeye layık olmak 
için vargücümüzle çalıştık, sorunlar kar-
şısında dik ve kararlı bir tutum sergiledik. 

TIM genel kurulu

Ankara | 08 Temmuz 2004
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Şunu iyi biliyorduk ki, “Başka Türkiye 
Yok!” İcraatımızın dayanağını oluşturan 
temel fikir, temel prensip, siyasi istikrar 
ile ekonomik istikrarın, demokrasi ile re-
fahın birbirinden ayrı ele alınamayacağı 
yönündeydi ve her adımımızda bu prensi-
be uygun hareket etmeye özen gösterdik. 

Bu istikamette, öncelikle, siyasetin yapı-
sallaşmış çarpıklıklarını aşarak yeni bir 
siyaset tarzı geliştirmenin gereğine inan-
dık. Türkiye’de siyaset itibarsızlaşmış, 
toplumla bağlarını koparmış, sorun çöz-
me kabiliyetini yitirmiş ve etik bakımdan 
ciddi bir erozyona uğramıştı. Biz, siyase-
tin merkezine toplumu ve onun talepleri-
ni koyduk. Siyaseti, menfaat dağıtan bir 
kurum olmaktan çıkararak, bu ülkenin 
insanlarını daha özgür ve daha müref-
feh kılmanın bir vasıtası haline getirdik. 
Kamu kaynaklarının kontrolü ve dağıtımı 
esasında işleyen, zenginleşmenin kaynağı 
gibi görünen devlet ve siyaset tarzını or-
tadan kaldırmak için yapısal bir değişim 
hamlesine giriştik.

Bu değişim hamlemizin gayesi, piyasa ku-
rallarına göre işleyen özerk bir ekonomik 
alan tesis etmektir. Çünkü biz, devletin 
güçlü olması için önce güçlü bir toplu-
mun var olması gerektiğine inanıyoruz. 
Toplumun güçlenmesi için siyaset kuru-
muna düşen görev, düşünceden teşebbü-
se bütün hürriyetleri genişletmek ve ha-
yata geçirmektir. Toplumun potansiyelini 
harekete geçirmek için; hür, müreffeh, 
güçlü bir toplum için biz üzerimize düşe-
ni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

Değerli genel kurul üyeleri… kıymetli mi-
safirler…

Bu bakış açısıyla yürüttüğümüz 20 aylık 
icraat neticesinde Türkiye, büyüyen, ge-
lişen, uluslararası camiada itibarı teslim 
edilen bir ülke konumuna yükselmiştir. 
Son dönemdeki makroekonomik göster-
geler, bu istikrarlı ve sağlıklı gidişi en iyi 
şekilde ortaya koymaktadır. 2004 yılının 
ilk çeyreğindeki büyüme rakamları çok 
ümit vericidir. Yılın ilk çeyreğinde Gayri 
Safi Milli Hasılamız % 12.4, Gayri Safi 
Yurtiçi Hasılamız ise % 10.1 oranında 
rekor bir büyüme kaydetmiştir. Yıl sonu 
için belirlediğimiz % 5 büyüme hedefinin 
rahatlıkla aşılabileceğini söylemek, ger-
çekçi bir değerlendirme olur. Bu büyüme 
rakamının önemli bir yanı da esas itiba-
riyle özel sektör yatırımlarından kaynak-
lanıyor olmasıdır.

Haziran ayı enflasyon rakamları geçtiği-
miz Cumartesi günü açıklandı. TEFE ve 
TÜFE’de bir kere daha eksi enf lasyonu 
gördük. Enflasyonda önümüzdeki aylar-
da dönem dönem artışlar olabilir; ama 
yıl sonu için belirlediğimiz % 12 hedefi, 
artık çok daha mümkün görünmektedir. 
Enf lasyondaki düşüşün etkileri, çarşı 
pazarda da rahatlıkla izlenebilmektedir; 
enflasyon artık bir canavar olarak görül-
memektedir. Bildiğiniz gibi, enflasyonla 
mücadelede elde ettiğimiz başarının bir 
sonucu olan Yeni Türk Lirası 1 Ocak 2005 
tarihinde tedavüle girecek.

Daha önce de ifade ettim, ama bir kez 
daha tekrarlamak istiyorum; özel sektö-
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rümüz ve vatandaşlarımız kendilerini 
Yeni Lira ve Yeni Kuruş’a şimdiden ha-
zırlasınlar. Şubat 2001 krizinden sonra, 
ihracatın ülkemizin büyümesi ve kalkın-
ması açısından taşıdığı önem daha iyi 
anlaşılmıştır. Bu çerçevede hükümetimiz 
ihracat konusuna özel bir önem vermiştir. 
2003 yılı ihracat bakımından parlak bir 
yıl olmuştur; % 31’lik bir artışla ihracatı-
mız 47.3 milyar dolar seviyesine yüksel-
miştir. Bu rakam, 2003 yılında Türkiye’yi 
Dünyanın en büyük 24. ihracatçı ülkesi 
yapmıştır. Ayrıca % 31’lik ihracat artış 
oranıyla Türkiye, en büyük 30 ihracatçı 
ülke arasında en yüksek ihracat büyüme 
oranını yakalayan ülke olmuştur. 2003 
yılı ihracatının % 52’si Avrupa Birliği 
ülkelerine yapılmıştır. 2004 yılı ihracat 
rakamları ise geçen yıla nazaran daha da 
parlak görünmektedir.

Nitekim, 2004 yılının ilk 6 ayında ihraca-
tımız 2003 yılının ilk 6 ayına göre % 35 
gibi rekor bir seviyede artmış ve 29.4 mil-
yar dolara ulaşmıştır. Haziran 2004 tarihi 
itibariyle son 1 yıllık ihracatımızın ise 
55.6 milyar dolara ulaştığı görülmektedir. 
Bütün bu rakamlar, ekonomik programda 
yıl sonu için öngörülen 51.5 milyar dolar-
lık ihracat hedefinin kolaylıkla aşılabile-
ceğini ve yıl sonunda 60 milyar dolar gibi 
rekor bir seviyenin yakalanabileceğini 
göstermektedir. Son 20 aylık dönemde ih-
racatımızın sektörel yapısında da çok cid-
di gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde, 
katma değeri yüksek, ileri teknoloji ihtiva 
eden otomotiv, elektrik-elektronik ve ma-
kine imalat sektörlerinin ihracatımızdaki 
payı hızla artmıştır. Nitekim 2003 yılın-

da, bir önceki yıla göre, otomotiv sanayi 
ürünleri ihracatımız % 55, makine imalat 
sektörü ihracatımız ise % 40 oranında ar-
tış göstermiştir. 2004 yılının ilk yarısında 
da söz konusu sektörlerdeki ihracatın ar-
tış eğilimi yükselerek devam etmektedir.

Değerli genel kurul üyeleri…

Bütün bu gelişmeler, özel sektörümüzün 
ve ihracatçımızın başarısıdır. Bu rekor 
rakamların elde edilmesinde emeği olan 
herkese huzurlarınızda teşekkür edi-
yorum. Bu süreçte hükümetimiz sizin 
hizmetinizde olmuştur, bundan sonra da 
olmaya devam edecektir. Mevcudu yeterli 
görmeyip daha büyük hedefleri yakala-
mak, yatırım ve ihracat ortamını daha da 
iyileştirmek için üzerimize ne sorumlu-
luk düşüyorsa yerine getireceğiz. 

Bu çerçevede, Hükümetimiz tarafından 
uygulamaya konulan Acil Eylem Planı 
çerçevesinde, özel sektörün etkin katılımı 
ile hazırlanan “2004-2006 İhracat Strate-
jik Planı” yürürlüğe konulmuştur. İhra-
cat Stratejik Planı, halihazırda başarıyla 
yürütülmekte olup, 2006 yılı sonunda 75 
milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaşıl-
ması hedeflenmektedir. 5461 Sayılı “Ya-
tırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın-
da Kanun” ile yatırımcılarımıza, bazı iller-
de vergi ve sigorta primi teşvikleri, enerji 
desteği ve bedelsiz arsa ve arazi temini 
konusunda yeni destekler sağlanması 
öngörülmektedir. Söz konusu Kanun ile 
daha önce çıkarılan kanunlara ek olarak 
enerji desteği kapsam dahiline alınmakta 
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ve teşviklerin uygulandığı il sayısı arttırıl-
maktadır. Sigorta primi teşvikleri ve ener-
ji desteği açısından 36 ile, bedelsiz arsa 
ve arazi temini açısından ise 50 ile destek 
sağlanması öngörülmektedir.

“İhracata Yönelik Devlet Destekleri” kap-
samında, başta KOBİ’ler olmak üzere 
ihracatçıların Ar-Ge, pazar araştırması, 
istihdam, eğitim, yurtiçi ve dışı fuarlara 
katılım, yurtdışı ofis ve mağaza açma, 
moda ve marka oluşturma gibi faaliyet-
leri desteklenmektedir. Bu destekler kap-
samında 2003 yılında 302.1 trilyon TL ve 
2004 yılı Ocak-Haziran döneminde 169.5 
trilyon TL ödeme yapılmıştır. İhracata 
yönelik üretimin desteklenebilmesi ama-
cıyla “Dahilde İşleme Sistemi” kapsamın-
da, 2003 yılında firmalarımıza toplam 
4.769 adet belge verilmiş ve bu belgeler 
çerçevesinde, toplam 25,1 milyar dolar 
ihracat taahhüdü karşılığında 16 milyar 
dolarlık ithalata gümrük vergisi muafi-
yeti sağlanmıştır. 2004 yılı ilk yarısında 
ise toplam 2.905 adet belge ve 18 milyar 
dolar ihracat taahhüdü karşılığında 10.9 
milyar dolarlık ithalata gümrük vergisi 
muafiyeti sağlanmıştır.

Ülkemiz sanayisinin omurgasını oluştu-
ran Küçük ve Orta Büyüklükteki İşlet-
melerimizin artan rekabet ile birlikte ço-
ğalan sorunlarına çözüm getirilebilmesi 
amacıyla, aynı üretim dalında faaliyet 
gösteren KOBİ’lerin çok ortaklı dış ticaret 
şirketleri şeklinde örgütlenerek ihracata 
yönlendirilmesine yönelik Sektörel Dış 
Ticaret Şirketleri modelinin aksayan 
yönlerinin ve uygulamada karşılaşılan 

sorunların giderilmesi için hazırlanan 
“Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne 
İlişkin Tebliğ” 2 Temmuz 2004’de Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
miştir. 19 Temmuz 2003 tarih ve 25173 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 4926 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu ile ekonomik suça 
ekonomik ceza uygulaması getirilerek, 
ihracatçıların mağdur olması önlenmiş 
ve böylece faaliyetlerini sürdürebilmeleri 
imkanı sağlanmıştır.

Eximbank, 2003 yılında kredi, sigorta 
ve garanti programları kapsamında ih-
racatçılarımıza toplam ihracatımızın % 
13.3’üne karşılık gelen 6,4 milyar dolar 
tutarında destek sağlamıştır. Eximbank’ın 
2004 yılında, ihracatçılarımıza yaklaşık 
3,8 milyar dolar tutarında nakdi finans-
man desteği sağlaması hedef lenmekte 
olup, bu rakam geçen yıla göre dolar 
bazında % 15 oranında artışa tekabül et-
mektedir. Ayrıca, 3,8 milyar dolar olarak 
hedeflenen sigorta ve garanti desteği ile 
beraber 2004 yılında Eximbank’ın sağla-
yacağı nakdi ve gayrinakdi finansal des-
tek tutarının yaklaşık 7.6 milyar dolara 
ulaşması öngörülmektedir.

Sözlerime son vermeden önce şunu ifade 
etmek istiyorum ki, bu ülke için taş üstü-
ne taş koyanın başımızın üzerinde yeri 
vardır. Desteğimiz sizinledir. Hepinize 
saygı ve sevgilerimi sunuyor, teşekkür 
ediyorum. 
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Sevgili misafirler… Türkiye ve Ankara 
sanayinin değerli temsilcileri… Hepinizi 
en içten dileklerimle selamlıyorum. Ülke 
sanayisine yön veren meslek kuruluşları-
mızın siz değerli temsilcileri ile bir arada 
bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifa-
de etmek istiyorum. Bugün buraya halkına 
vermiş olduğu sözleri yerine getirmek için 
gece gündüz çalışan ve başarılı olduğuna 
inandığım bir Hükümetin başı olarak gel-
menin mutluluğunu taşıyorum. 

Hükümet olarak Türkiye’nin ileri ülkeler 
arasında yerini alması için büyük bir dikkat 
ve özen içerisinde çalışmalarımızı yürütü-
yoruz, yürütmekte kararlıyız. Biliyorsunuz 
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklan-
dı. DİE rakamlarına göre Haziran ayında 
Toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) yüzde 
1.05 gerilerken Tüketici Fiyatları Endeksi 
de(TÜFE) yüzde 0.1’lik bir gerileme gös-
termiştir. Açıklanan rakamlara göre yıllık 
enflasyon TEFE’ de yüzde 10.53, TÜFE’de 
yüzde 8.9 olarak gerçekleşmiştir.

Allah’a Şükürler olsun ki TEFE ve TÜFE de 
bir kez daha eksi enflasyonu gördük. Yılın 
ilk çeyreğinde gayri safi milli hasılamız % 
12.4 gayri safi yurtiçi hasılamız ise % 10.1 
oranında rekor bir büyüme kaydetmiştir. 
Yine bildiğiniz gibi 2003 yılı için koyduğu-

muz % 5’lik büyüme hedefinin üstüne çıka-
rak % 5.9’luk bir büyüme oranı yakaladık. 
Bu gün itibariyle bütün göstergeler 2004 
yılı için öngördüğümüz % 5’lik büyüme 
hedefini de aşacağımızı gösteriyor. 2003 
yılı ihracat bakımından da parlak bir yıl ol-
muştur; % 31’lik bir artışla İhracatımız 47.3 
milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Bu 
rakam, 2003 yılında Türkiye’yi Dünya’nın 
en büyük 24. ihracatçı ülkesi yapmıştır. Ni-
tekim, 2004 yılının ilk 6 ayında ihracatımız 
2003 yılının ilk altı ayına göre % 35 gibi 
rekor bir seviyede artmış ve 29.4 milyara 
ulaşmıştır.

Değerli üyeler…

Göreve geldikten sonra uyguladığımız 
ekonomik programla bugün artık makro 
ekonomik dengeleri kurmuş ve sürdürü-
lebilir büyüme konusunda istikrarı yaka-
lamış durumdayız. Sorunların çözümüne 
ilişkin üzerinde iyi çalışılmış, ayakları yere 
basan projelerimiz vardı. Bunları derhal 
uygulamaya koyduk. Uygulama sonunda 
her ay açıklanan ekonomik göstergeler 
heyecanımızı, gayretimizi daha da artırdı. 
Bu kalkınma koşusunda sizlerin de var gü-
cünüzle yarıştığınızdan ve Türkiye’ yi daha 
ileriye taşıma mücadelesi verdiğinizden hiç 
kuşkum yok.

ASO Meslek Komitesi Toplantısı

Ankara | 22 Temmuz 2004
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İş dünyası olarak bizim sizden tek beklenti-
miz kalkınma yolunda Hükümetin de önü-
ne geçecek ve bizlere de ilham verecek bir 
dinamizm içinde bu yarışı sürdürmenizdir. 
Türkiye, her alanda hak ettiği konuma er ya 
da geç ulaşacaktır herkes müsterih olsun 
ve kalkınma sürecine fikirleriyle, eleştiri-
leriyle, projeleriyle, yatırımlarıyla katkıda 
bulunmaya devam etsin. 

Değerli üyeler…

Biz Hükümet olarak istikrarı ve güveni 
siyasetin de ekonominin de temel taşları 
olarak görmekteyiz. Bizim hükümet olarak 
yurt içinde ve yurt dışında gösterdiğimiz 
performans her alanda istikrar ve güvenin 
tam anlamıyla yerleşmesi ve süreklilik arz 
etmesini sağlamaya yöneliktir. Bu konuda 
önemli mesafeler kat ettik. Bu sayededir 
ki, yurtiçinde enflasyon düşerken, faizler 
gerilerken, bununla birlikte ekonomi bü-
yürken; yurtdışında da Türkiye’nin itibarı 
her geçen gün artmaktadır. 

Bu gelişmelere paralel olarak sizlere 
Türkiye’nin AB’ye tam üyelik konusunda 
geldiği nokta hakkında bilgiler vermek is-
tiyorum. Bildiğiniz gibi önümüzdeki Ekim 
ayında komisyon raporunu hazırlamış ola-
caktır. Aralık ayında toplanacak olan Devlet 
ve Hükümet başkanları bu rapor doğrul-
tusunda nihai kararını verecektir. Her ne 
kadar son kararı vermekte siyasiler yetkili 
olsa da, teknisyenlerin hazırladığı rapor 
siyasilerin kararına etki edecektir.

Bizim gerek yüz yüze görüşmelerden, gerek 
yazışmalardan ve basına yansıyan bilgiler-

den elde ettiğimiz izlenimlere göre artık 
Türkiye’nin üyeliğine açıktan karşı çıkan 
kalmamış gibidir. Herkes son iki yıl içinde 
gösterdiği performans ile Türkiye’nin AB 
üyeliğini hak ettiğine inanmakta ve bunu 
açıkça ifade etmektedir. Bizim kanaatimiz 
Aralık ayından itibaren Türkiye AB ile üye-
lik müzakerelerine başlayacaktır.

Burada dikkat etmemiz gereken husus 
şudur; Türkiye olarak, top yekun, raporun 
yazılacağı Ekim ayına ve nihai kararın 
verileceği Aralık ayına kadar yapılması 
gerekenleri eksiksiz yerine getirmek ve 
süreci zedeleyecek bir yanlış yapmamaktır. 
Aslında üyelik müzakerelerine başlamakla 
işimiz bitmiş olmayacaktır. Müzakere süre-
cinin başlaması için Kopenhag kriterleri ve 
onların hayata geçirilmesi önemliydi. Mü-
zakere süreci başladıktan sonra Maastricht 
kriterleri devreye girecek. Müzakereler 
daha çok Maastricht kriterleri çerçevesinde 
yürüyecek. O zaman ekonomik göstergeler 
ve ekonomik aktörler daha fazla öne çıka-
cak ve önem kazanacaktır.

Yani sizlere daha fazla iş düşecektir. Gerçi 
bugün siyasette yaşanan pozitif değişimin 
bir benzeri sanayimizde de yaşanmaktadır. 
Sanayi üretimimizdeki artış bunun en bariz 
örneğidir. Hükümet olarak enflasyonda, ih-
racatta, borçların çevrilmesinde, büyüme-
de, turizmde tarihi rekorlara imza attık ve 
inşallah da atmaya devam edeceğiz. Ancak 
bu ülkenin kalkınması için ekonomi yö-
netiminin gücü ve becerisi ne kadar önem 
arz ediyorsa özel sektörün ortaya koyduğu 
açılım ve yatırımlar da bir o kadar önem arz 
ediyor.
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Biz Hükümet olarak kamu kaynaklarının 
kontrolüne, kamu kaynaklarının dağıtımına 
endekslenmiş zenginleşme anlayışını orta-
dan kaldırmak için gerekli iradeyi ortaya 
koyduk ve kimi yapısal değişimlere giriştik. 
Bu değişimin gayesi piyasa kurallarına göre 
işleyen özerk bir ekonomik alan tesis etmek-
tir. Çünkü biz Devlet’in güçlü olması için 
önce güçlü bir toplumun, güçlü bir ekono-
minin, güçlü bir sivil insiyatifin var olması 
gerektiğine inanıyoruz. Bunun için siyaset 
kurumuna düşen görev, düşünceden teşeb-
büse bütün hürriyetleri genişletmek ve ha-
yata geçirmektir. Özgür, müreffeh, güçlü bir 
toplum için biz üzerimize düşeni yapıyoruz. 

Yatırımı istihdamı teşvik için bazı illerde uy-
guladığımız teşvik yasası bunun en önemli 
örneğidir. Bu sayede sanayicimizin en çok 
şikayetçi olduğu enerji, vergi, ve sigorta 
primlerinde önemli indirimler sağladığı-
mız gibi dengeli kalkınmayı sağlamak için 
de önemli bir adım atmış bulunmaktayız. 
Böylece Anadolu’nun görece olarak fakir 
kalmış yörelerine de ekonomik hareketlilik, 
dolayısıyla istihdam imkanı ve refah götür-
müş olacağız. Bu arada, aynı üretim dalında 
faaliyet gösteren şirketlerin çok ortaklı dış 
ticaret şirketleri şeklinde örgütlenerek ihra-
cata yönlendirilmesi ve şirket bazında 100 
milyar TL’ye kadar faizsiz ihracat kredisi 
sağlamak gibi KOBİ’lere getirdiğimiz iyileş-
meler ve imkanlar sizlerin malumudur.

Değerli üyeler…

Biz özel sektörün güçlenmesi ve ekonomi-
den Devlet’in çekilmesi için elimizden geleni 
yapmaktayız. Gerçi özelleştirme faaliyetleri 

bizim anladığımız ve planladığımız hızda 
ilerlemiyor. Ama bunda yürütme olarak 
Hükümet’in yanında yargı gibi faktörlerinin 
de devreye girdiğini biliyorsunuz. Şunu da 
bilmelisiniz ki Hükümet özelleştirme hede-
finden vazgeçmemiştir. Daha önceden ilan 
ettiği ve programa aldığı özelleştirmeleri 
yerine getirecektir.

Siyaset de, ekonomi de iyiye gitmektedir. 
Ama işimiz bitmiş değildir. Daha yapılacak 
çok işimiz var, hatta henüz yolun başındayız 
diyebiliriz. Fert başına düşen Milli Gelir hala 
gelişmiş ülkelere göre çok düşüktür. Potan-
siyelimize göre İhracat rakamımız büyük 
artışlara rağmen yeterli değildir. Mayıs ayın-
daki % 16.5 büyümeye rağmen sanayileşme-
miz yeterli büyüklüğe ve derinliğe sahip de-
ğildir. Asıl önemlisi işsizlik hala Türkiye’nin 
en büyük sorunu olmaya devam etmektedir. 
İşsizlik sadece ekonomik refah açısından 
değil, sosyal barışın sağlanması açısından da 
önemli bir faktördür. 

Hepimizin bildiği gibi işsizliğe çözüm an-
cak yatırımların sayısının ve kapasitesinin 
artmasıyla mümkündür. Gelin omuz omu-
za çalışalım. Hepimiz için ‘‘Başka Türkiye 
yok!’’ Öyleyse birlikte Türkiye’yi büyütelim. 
Türkiye’yi zenginleştirelim ve Türkiye’yi 
özgürleştirelim. Bu duygularla Müreffeh 
bir Türkiye’ye kavuşmamız için yapacağınız 
katkılardan dolayı hepinize teşekkürlerimi 
sunuyor, Sizleri sevgiyle selamlıyorum.
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Başbakan Erdoğan, İMEDYA kuruluşu 
tarafından yılın siyasetçisi ve ekonomi 
alanında başarılı kişilere ödül verilmesi 
dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. 
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin AB sürecinde artık finali 
oynadığını dile getirerek, Türkiye’nin 
özellikle siyaset, ekonomi, turizm, kül-
tür, çevrecilik, insan hakları, hukuk ve 

kurumsallaşma alanlarında ne gibi bir 
hamle içinde olduğunu Avrupalıların gör-
düğünü söyledi. 

Olumlu temasların yapıldığı Fransa se-
yahatinden döndüğünü anımsatan Erdo-
ğan, ‘‘Bu finaldeki ilk etaptı’’ diye konuş-
tu. Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin artık 
dünyanın gündemine oturduğunu ifade 
ederek, şöyle devam etti: 

IMEDYA “Ekonominin Yıldızları” 
Ödül Töreni

Ankara | 22 Temmuz 2004
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‘‘Ve dünyanın gündeminde inanıyorum 
ki, Türkiye belirleyici rol oynayacaktır. 
Bunun adımları atılmaktadır. 20 aylık 
dönemde Türkiye’de birçok şeyler değişi-
yor. Nasıl bir Türkiye devraldık, şu anda 
nasıl bir noktaya geldik? Ekonomide 
neredeydik, şu anda neredeyiz? Tüm pa-
rametrelere bakıldığı zaman enflasyonda 
göstergeler yüzde 30’un üzerindeyken 
şimdi artık tek haneli rakamları konu-
şuyoruz. Büyüme hızında 2002 yılı sonu 
itibariyle yüzde 7.8’i yakalarken, 2003’te 
yüzde 5 hedefini koymuşken yıl sonu 
itibariyle yüzde 5.9’u yakaladık. Bu yıl 
yine yüzde 5 olarak belirledik. Şu anda-
ki göstergelere baktığımızda bu yılın ilk 
çeyreğinde GSMH’da yüzde 12.4, Gayri 
Safi Yıl İçi Hasıla’da yüzde 10.1 olarak ilk 
çeyrekte hedefi yakaladık. Yıl sonu itiba-
riyle fevkalade bir hal olmazsa yüzde 5’in 
üzerinde bir büyüme hızını yine yakala-
yacağız. Bunun yanında bütçe hesaplarını 
yaparken, bu yıl ne kadar faiz ödeyeceğiz 
hesaplamalarında borçlanma maliyetle-
rindeki performans, oradaki başarı yıl 
sonunda, geçen yıl itibariyle söylüyorum; 
bize 7 katrilyon lira kazandırmıştır. Öyle 
zannediyorum ki, bu yılda 10 katrilyon 
lira civarında bir rakam bize kazandıra-
caktır. Bununla övünmüyoruz. Bununla 
başarıya doğru gittiğimizi ifade etmek 
istiyoruz. Çünkü Türkiye gibi şu anda 
özellikle faiz noktasında bu kadar büyük 
bir faizi ödeyen herhalde dünyada bizden 
başka gelişmekte olan ülke yoktur.’’

Başbakan Erdoğan, geçen yıl Türkiye’nin 
40 milyar dolar, bu yılda bir o kadar borç 
faizi ödediğini ifade ederek, ‘‘korkunç’’ 

diye nitelendirdiği bu faizi ödeyen bir ül-
kenin yükünü devraldıklarını söyledi. Bu 
durumdan çıkmanın gayretini verdikle-
rini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Geceli gündüzlü buna çalışıyoruz. Ve 
ülkemizdeki tüm yatırımcı kuruluşları-
mızla sanayicimizle, tüccarımızla bunun 
gayreti içindeyiz. İnşallah Aralık 17 ka-
rarın verileceği tarihtir. Müzakere süreci 
başladığı andan itibaren inanıyorum ki, 
Türkiye doğrudan yabancı sermayeyi her 
ideal anlamda çeken ülke olacaktır. Nite-
kim, Fransa’da bir toplantıda bunu çok 
açık ve net gördük.’’

Başbakan Erdoğan, bunların Türk eko-
nomisine vereceği katkının yanı sıra 
istihdama da etki edeceğini sözlerine 
ekledi. Konuşmasının ardından Başbakan 
Erdoğan’a, ‘‘2003 Ekonomi Yıldızları’’ 
anketinde en başarılı lider seçilmesinden 
dolayı ödülünü İMEDYA Başkanı Münci 
İnci verdi. 
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Sayın Cumhurbaşkanı… Kale Grubu’nun de-
ğerli Başkanı… değerli dostlarım… 

Türkiye muhteşem bir süreçten geçiyor. 
Türkiye’nin büyük hedef lerine her gün 
biraz daha yaklaşıyoruz. Siyasi ve ekono-
mik güven ve istikrar ortamı her gün biraz 
daha perçinleniyor. Üretim ortamı, yatırım 
ortamı, güven ortamı geliştikçe ülkemizin 
itibarı bütün dünyada yükseliyor. Devlet ile 
toplum her gün biraz daha yakınlaşıyor. Kay-
gılar, korkular, önyargılar, tereddütler yerini, 
umuda, üretime, büyümeye ve gelişmeye 
bırakıyor.

En önemlisi, bu ülkenin Başbakanı olarak 
beni en çok sevindiren gelişme ise artık ül-
kemizde herkesin başarısına sevinmesidir. 
Artık hepimiz anladık ki, bu ülkede başka-
sının başarısından da başarısızlığından da 
mutlaka bize düşen bir pay var. Bu yüzden 
artık çalışma hayatımız bir çatışma alanı 
olmaktan kurtuluyor. Üretim olmadan, yatı-
rım olmadan, özel sektör olmadan istihdam 
olamayacağını, devletin kaynaklarının sınır-
sız olmadığını, toplum güçlenmeden dev-
letin güçlü olamayacağını bütün toplumsal 
kesimler kabul ediyor. 

Kale Grubu 47. Yıldönümü 
Kutlamaları

Çanakkale | 27 Temmuz 2004
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Yıllarca hasretini çektiğimiz bu gelişme gü-
ven ve istikrarın sonucudur. Evet artık ülke-
mizde “biz” deme bilinci güçleniyor. Herkes 
elini taşın altına koyuyor ve hepimiz aynı 
hedefe bakıyoruz. Artık hiçbir risk almadan, 
yatırım yapmadan, üretim yapmadan, vergi 
ödemeden, istihdam oluşturmadan parayla 
para kazanma dönemini kapatmalıyız. Üret-
tiğimiz mal, yaptığımız ihracat, açtığımız 
fabrika, istihdam ettiğimiz işçi sayısı temel 
kriter olmalıdır.

Bakınız, Kale gibi sağlam bir iktidar var. 
Sonuna kadar topluma, işçisine, işverenine 
güvenen bir iktidar. Bu imkanı, bu tarihi fır-
satı çok ama çok iyi değerlendirmek zorun-
dayız. Bu ülkede her kim, taş üstüne bir taş 
koyuyorsa onun başımızın üstünde yeri var 
diyoruz. Gittiğimiz her yere işadamlarımızla 
birlikte gidiyor, onların bütün sevinçlerini 
paylaşıyoruz. Bugüne kadar hiçbir kararımı-
zı topluma rağmen almadık. Her fırsatta sivil 
toplum örgütleriyle birlikte olduk, olmaya 
devam edeceğiz. 

Bu birlikteliğin eseridir ki, enflasyon dü-
şüyor, büyüme beklentilerin üzerinde ger-
çekleşiyor, özel sektör şahlanıyor, üretim, 
ihracat artıyor. Türkiye bütün dünyada bir 
cazibe merkezi olarak parmakla gösteriliyor. 
2003 yılının 9 Eylül tarihinde buradaydık. 
40 yıllık geçmişiyle Kale grubunun bugün 
geldiği nokta ülkemiz için iftihar edilecek bir 
durumdur. 

Seramik sektörü Türkiye’nin yüz akı sek-
törlerinden biri. Türkiye, seramik kaplama 
malzemeleri üretiminde Dünya üzerinde 
5. sırada yer almaktadır. Avrupa’da da 3. 

büyük üretici konumundadır. Seramik kap-
lama malzemesi ihracatında Dünyada ve 
Avrupa’da 3. büyük ülkedir. Seramik sağlık 
gereçleri sektöründe ise üretimde Avrupa 
ikincisi, ihracatta Avrupa birincisidir. Se-
ramik sektörünün gerçekleştirdiği ihracat, 
2004 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre döviz olarak % 40 artmıştır.

Bu sevindirici gelişme, sadece seramik sek-
törüyle sınırlı olmayan, Türkiye’nin bütün 
sektörlerinde açıkça gözlenen atılımın bir 
neticesidir. Yıl sonu için sektörün öngördü-
ğü ihracat hedefi 1 milyar dolardır. Ancak 
bu hedefle yetinmemeliyiz. Kale Grubu tek 
başına 1 milyar dolar ihracatı hedeflemeli ve 
başarmalıdır. Kale Seramik, Türkiye’nin ve 
Dünyanın en büyük seramik üreticisi olarak 
her türlü övgüyü hak eden bir teşebbüstür. 
Grubun fabrikalarında 5000’i aşkın insanı-
mız istihdam edilmektedir. Hükümetimiz 
ekonomik gelişmede özel sektöre güven-
mekte ve özel teşebbüsün önündeki engelle-
ri kaldırmaya yönelik tedbirleri almaktadır.

Güçlü bir Türkiye için güçlü bir özel sektörü 
elzem görüyoruz. İnşallah 17 Aralık tarihi de 
ülkemiz için bir dönüm noktası olacak. AB 
ile bütünleşme sürecinin, özel sektörümüz-
deki büyüme ivmesini çok daha yukarılara 
taşıyacağını bugünden söyleyebiliyorum. 
Güçlü, dünya ekonomisiyle bütünleşmiş, kü-
resel ekonominin rekabet şartlarına uyum 
gösteren bir özel sektör, Türkiye’nin gücüne 
güç katacaktır. Sözlerime son verirken bu 
tesisi ülke ekonomisine kazandıran Kale 
Grubu’nun yöneticilerine ve çalışanlarına 
şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. 
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Başbakan Erdoğan, televizyon kanalların-
dan ulusa seslendi. Konuşmasına, ‘‘Sevgili 
vatandaşlarım. Bilmenizi isterim ki sevinci-
niz sevincimizdir, üzüntünüz üzüntümüz-
dür. Bu büyük ülkenin sorumluluğunu gece 
gündüz yüreklerimizde hissediyor, sizlerle 
aynı heyecanları taşıyoruz’’ diyerek başladı. 
Yönetim anlayışlarının temel dayanağının, 
siyasetlerinin temel dinamiğinin halkla 
olan sarsılmaz ve kopmaz gönül bağları ol-
duğunu vurgulayan Erdoğan, ‘‘Sizlerle kur-
duğumuz bu sağlam bağ, bizim tükenmez 
sermayemizdir. Allah’a hamdolsun ki sapa-
sağlam bir toplumsal dokumuz var. Sevinci 
paylaşarak çoğaltan, acıyı yine paylaşarak 
dindiren bir milletiz’’ diye konuştu. 

B a şb a ka n  Erd o ğ a n ,  ko n u ş m a s ı n d a 
Pamukova’da meydana gelen tren kazasına 
da yer verdi. 22 Temmuz Perşembe günü 
İstanbul-Ankara seferini yapmakta olan tre-
nin akşam saatlerinde Pamukova civarında 
raydan çıktığını ve yaşanan elim kazada 37 
vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan 
Erdoğan, hayatını kaybeden vatandaşlara 
Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına da baş-
sağlığı dileğinde bulundu. Başbakan Erdo-
ğan, şöyle devam etti: 

‘‘Yüreklerimizi derin bir üzüntüye boğan 
bu elim kazada, ayrıca, 80 vatandaşımız 

da yaralandı. Onlara da geçmiş olsun dilek-
lerimi sunuyor ve kendilerine acil şifalar 
diliyorum. Kurtarma çalışmalarını büyük 
bir hız, gayret ve titizlikle tamamlayan 
herkese ve özellikle de kazazedelere kucak 
açan yöre halkına teşekkür ediyorum. Ne 
var ki sağduyu ve aklı selime en çok ihtiyaç 
duyduğumuz böyle bir zamanda milletçe 
yaşadığımız ortak acı üzerinden siyasi rant 
elde etmeye çalışanlar da oldu. Bu kişiler, 
kendilerini hem bilirkişi hem teknik uzman 
hem savcı hem yargıç yerine koyarak tek 
yanlı bilgilendirmelerle zihinleri bulandır-
maya çalıştılar. Bu trajik hadiseyi siyasi bir 
rant amacıyla kullanmak, hiçbir şekilde 
izah edilmesi mümkün olmayan çirkin bir 
hadisedir. Ama şu anda olay yargıya intikal 
etmiş olduğundan konunun ayrıntılarına 
girmek istemiyorum.’’ 

Erdoğan, tarafsız yerli ve yabancı teknik 
ekiplerin şu anda olayın sebebini araştır-
dıklarını belirterek, çok yakında olayın 
gerçek nedenlerini ve dolayısıyla gerçek 
sorumluların kim olduğunun yetkili ki-
şilerin ağzından öğrenileceğini kaydetti. 
Hızlandırılmış tren projesinin, uzmanların 
görüşleri alınarak, teknik ekiplerin rapor-
ları doğrultusunda yapıldığını bildiren 
Erdoğan, bunun için gereken bütün altyapı 
çalışmalarının tamamlandığını söyledi. 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 27 Temmuz 2004
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Erdoğan, olay, teknik ekipler tarafından ay-
dınlığa kavuşturulduğunda bu gerçeklerin 
çok daha açık bir şekilde görülebileceğini 
ifade ederek, ‘‘Her yıl binlerce insanımızın 
ölümüne sebep veren trafik kazalarını önle-
yebilmek için bir alternatif olarak ön plana 
çıkardığımız demiryollarımızdaki rehabi-
litasyon çalışmalarımız elbette ki bundan 
sonra da sürecektir’’ diye konuştu. 

Başbakan Erdoğan, çok yoğun bir çalışma 
temposunun ardından TBMM’nin tatile 
girdiğini anımsatarak, bu dönemin, ülke 
açısından çok önemli adımların atıldığı bir 
dönem olduğunu dile getirdi. Her alanda 
Türkiye’nin büyük bir atağa kalktığını, 
gerek ekonomide, gerek dış politikada, ge-
rekse sosyal politikalarda yeniden bir inşa 
hamlesi başladığını kaydeden Erdoğan, 
şunları söyledi: 

‘‘Yeni bir inşa hareketinin, yeni bir heyecan 
dalgasının başındayız. Ülkemizin yeniden 
inşasında belki de en fedakar çalışmayı 
yapan ve gözümüz gibi koruduğumuz 
TBMM’nin faaliyetlerinden bugün sizlere 
kısaca da olsa bahsetmek istiyorum. Milli 
iradenin tecelli ettiği bu çatı altında millet-
vekillerimiz son yılların en büyük değişimi-
ni sağlayan yasal düzenlemeleri gerçekleş-
tirdi. Dünyanın neresine gidersek gidelim, 
tüm ülkelerin en üst düzey yöneticileri 
bize parlamentomuzun gerçekleştirdiği re-
formlardan övgüyle söz etmekte, adeta bir 
devrim gerçekleştirdiğimizi vurgulamakta-
dırlar. Parlamenter demokrasilerde ülkenin 
hakim gücü Meclistir. Bu açıdan, TBMM 
gerçek parlamenter demokrasilerde olması 
gereken bir Meclis haline gelmiştir. Gerçek 

fonksiyonuna dönen Meclisimizin haya-
tımızı nasıl etkilediğini ve ülkemizi nasıl 
atağa geçirdiğini birkaç rakamla sizlere ak-
tarmak istiyorum. Bu yasama yılında 261 
yasa çıkardık. Bu rakam çok partili sisteme 
geçilen 1946 yılından bu yana, bir yasama 
döneminde çıkarılmış en yüksek rakamdır. 
Hükümetimiz, iki yasama yılında toplam 
olarak 460 kanun çıkardı ki bu da ayrı bir 
rekordur. Meclis komisyonları, hazırlanan 
tasarı ve teklifleri tek tek görüşmek için 
888 saat çalıştı. Ardından da Meclis Genel 
Kurulu 2. Yasama Yılında 602 saat çalışarak 
bu tasarı ve tekliflerden 261 kanun yaptı. 
Çoğu kez sabahlara kadar süren çalışma-
larda, milletvekillerimiz yılmadan, yorul-
madan ülkemizin geleceğini etkileyecek 
bu kanunların çıkmasını sağladılar. Bu 
fedakarca çalışmalar için tüm milletvekil-
lerimizi sizler adına kutlamak istiyorum. 
Bu fedakarca çalışma olmasaydı demok-
ratikleşme sürecimizin en önemli parçası 
olan yasal düzenlemeleri yapamayacaktık. 
Eğer bu fedakarca çalışma olmasaydı AB 
üyeliğimiz için kendimizi bu kadar güçlü 
hissetmeyecektik.’’ 

Başbakan Erdoğan, halkın temsilcileri olan 
milletvekillerinin, iktidarıyla muhalefe-
tiyle, tarihi bir dönemde, tarihi bir görevi 
yerine getirdiklerini belirtti. Bu sayede 
Türkiye’nin girdaptan çıkarak kendine la-
yık bir temsile ve itibara kavuştuğunu ifade 
eden Erdoğan, Meclis’in yasama ve denetim 
olmak üzere iki temel fonksiyonu olduğu-
nu söyledi. Yasama çalışmalarının yanı sıra, 
denetim çalışmalarında da önemli gelişme-
ler yaşandığını anlatan Erdoğan, 8 meclis 
soruşturma ve 85 meclis araştırma önergesi 
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verildiğini, bu önergeler sonrası 10 araştır-
ma komisyonu ve 5 soruşturma komisyonu 
kurulduğunu bildirdi. Bu komisyonların, 
çok ciddi konularda araştırmalar yaptıkla-
rını ve çok ciddi sonuçlar elde ettiklerini 
kaydeden Erdoğan, şöyle dedi: 

‘‘Biz buna ‘halk adına hesap sorma’ diyoruz. 
Halkın Meclisi, milletin haklarını gözetme-
yenlerden hesap sordu ve yargıya gönderdi. 
Araştırma ve soruşturma komisyonlarımız, 
çalışmaları esnasında, tam bir bağımsızlık 
içindeydiler. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 
hiç kimse soruşturma komisyonlarında ele 
alınan iddiaları pazarlık konusu yapamadı. 
Hiç kimse komisyonlarımızı baskı altına 
alamadı. Hiç kimsenin gölgesi bu komis-
yonlarımızın bağımsız kararlarının üzerine 
düşmedi. Adil, tarafsız, dürüst ve hakkani-
yete uygun çalıştılar.’’ 

Erdoğan, konuşmasında bu yasama yı-
lında çıkarılan yasalarla ilgili de bilgi 
verdi. Bunlardan Bilgi Edinme Yasası ile 
vatandaşların, devletin tüm organlarından 
istedikleri bilgiyi almasını sağladıklarını 
ifade eden Erdoğan, böylece ‘‘şeffaf devlet, 
açık toplum’’ olma yolunda ciddi bir adım 
attıklarını söyledi. Elektronik İmza Kanunu 
ile e-devlet ve teknoloji destekli yaşam ko-
nusunda büyük bir ilerleme gösterdiklerini 
dile getiren Erdoğan, yıllardır bir türlü çı-
karılamayan TOBB Yasası’yla, sivil örgütler 
arasında en önemlisi olan odaların, yasal 
ve demokratik zeminde çalışmasına imkan 
sağladıklarını anlattı.

Gelişmiş ülkelerde uygulanan, sorunların 
çözümünde halkın hakemliğini ön gören 

bir etik kurul kurarak ombudsmanlık siste-
mini getirdiklerini anlatan Erdoğan, basın 
dünyasının çalışmasını ve yasal altyapısını 
düzenleyen Basın Kanunu ile Büyükşehir 
Belediyesi Yasası’nı çıkardıklarını dile 
getirdi. Erdoğan, bunların, vatandaşların 
yaşamını çok etkileyecek yasalar olduğuna 
dikkati çekerek, ‘‘Biz bu yasalarla, yerinden 
yönetim, halka yakın yönetim ilkemizi ger-
çekleştirerek siz değerli vatandaşlarımıza 
daha iyi hizmet etmeyi amaçladık. Halkını 
ayağına çağıran bir devlet değil, halkının 
ayağına giden bir devlet hayalimizin en 
büyük adımı, bu yasal düzenlemeler sa-
yesinde atılmış olacaktır’’ diye konuştu. 
Başbakan Erdoğan, bu yıl, yasama alanında 
yaptıkları çalışmaların yanı sıra ekonomi 
alanında da çok önemli ve sevindirici geliş-
meler kaydettiklerini vurguladı.

Türkiye ekonomisinin, iktidarları döne-
minde zoru başardığını, kronik sorunların 
birçoğunu çözüme kavuşturduğunu ifade 
eden Erdoğan, Türkiye ekonomisinin on 
yıllardır devam eden sorunlarının üzeri-
ne çok büyük bir kararlılıkla gidildiğini 
kaydetti. Daha düne kadar ulaşılamaz gibi 
görünen, hayal kabul edilen hedef lerin 
kendi dönemlerinde aşıldığını, bazı alan-
larda son yılların, hatta kimi göstergelerde 
bütün Cumhuriyet döneminin rekorlarının 
kırıldığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

‘‘Enflasyonun ülkemiz için nasıl bir dert 
olduğunu, ne tür sıkıntılara yol açtığını, ül-
kemize neler kaybettirdiğini lütfen şöyle bir 
hatırlayınız: Bugün 100 liraya aldığınız bir 
ürün, bir sene sonra yüzde 100’ün üzerinde 
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artıyor, 230-250 liraya alınabiliyordu. Buna 
mukabil ücretler bu kadar artmıyor, emeği-
miz, ekmeğimiz durduğu yerde eriyip gidi-
yordu. Sürekli yeni para basılıyor, paramıza 
sıfır üzerine sıfır ekleniyor, yeni basılan 
para birkaç yıl sonra pul haline geliyordu. 
İşverenimiz, sanayicimiz önünü göremi-
yor, yatırım yapamıyor, üretim yapamıyor, 
istihdam yapamıyordu. Ülkemiz, içinde 
olduğu kadar yurtdışında da Türkiye’nin 
imajı olumsuz etkileniyor, belirsiz ve yük-
sek enflasyon yabancı yatırımcıları ürkütü-
yordu. Enflasyonun etkisi bunlarla sınırlı 
kalmıyor, ekonominin genel dengelerinden 
siyasete, sosyal yaşamdan dış politikaya 
kadar her alanı olumsuz yönde etkiliyordu. 
Ülkemizin üzerine adeta kabus gibi çöken 
enflasyon belası, bugün artık tamamen 
kontrol altına alınmış durumdadır.’’

Erdoğan, ekonomik programlarının, halkın 
tam desteği ve büyük fedakarlığı sayesinde; 
cesaretle, kararlılıkla ve disiplinle uygulan-
dığını ve uygulanmaya devam edeceğini 
bildirdi. Enflasyonun, çok uzun yıllardan 
sonra ilk kez kendi dönemlerinde tek ha-
neli oranlara indirildiğini ifade eden Erdo-
ğan, ‘‘Bazılarınız, enflasyondaki düşüşün 
sokağa, çarşıya, pazara yansımadığını, bu 
düşüşü hissetmediğinizi söyleyebilirsiniz’’ 
dedi. Erdoğan, enflasyonun, fiyatların düş-
mesi değil, fiyat artış hızının düşmesi ol-
duğuna işaret ederek, geçen yıllarda, Türk 
Lirası’nın nasıl değer kaybettiğinin, fiyat-
ların nasıl hızlı arttığının ve ürünlere nasıl 
üst üste zam yapıldığının hatırlanmasını 
istedi. İktidarlarında ise bunların durdu-
ğunu, fiyat artış hızlarının büyük bir düşüş 
gösterdiğini, son bir buçuk yıldır zorunlu 

ve çok sınırlı zamlar yapıldığını belirten 
Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Hatta bazı ürünlerin fiyatlarında büyük 
oranda düşüş gözlenmiş, birçok ürünün fi-
yatları sabit kalmış ya da artış sınırlı olmuş-
tur. Enflasyonla mücadelenin bir sonucu 
olarak yatırım ve üretimde büyük artış göz-
lenmiştir. Kapasite kullanım oranlarında 
tarihi artışlar gerçekleşmiş, Türkiye ekono-
misi bu dönemde üç yıl üst üste büyüyerek 
bir ilke imzasını atmıştır. 2002 yılında 
Türkiye ekonomisi yüzde 7.8 oranında bü-
yümüştür. 2003’te hedefimiz yüzde 5 iken, 
yüzde 5,8 oranı tutturulmuştur. 2004’ün ilk 
çeyreğinde ise büyüme yüzde 12.4 olarak 
gerçekleşmiştir. 2004 yıl sonu için büyüme 
hedefimiz yine yüzde 5 olarak belirlenmiş-
tir. Ancak, görülen odur ki bu oran aşılabile-
cektir. Bu yıl enflasyon hedefimiz TÜFE’de 
yüzde 12 olarak belirlenmiştir. Bu oranı tut-
turabileceğimiz şimdiden görünmektedir.’’

Başbakan Erdoğan, enflasyonla mücadelede 
elde ettikleri başarının bir başka sonucunu 
da gelecek yıl Türk Lirası’ndaki sıfırları ata-
rak görebileceklerini söyledi. Konuyla ilgili 
yasanın TBMM’de kabul edildiğini, 1 Ocak 
2005 tarihi itibariyle Yeni Türk Lirası’nın 
tedavüle gireceğini hatırlatan Erdoğan, 1 
Ocak 2005 tarihinin, Türkiye için yeni ve 
çok farklı bir dönemin başlangıcı olacağını 
vurguladı. Erdoğan, paradan sıfır atmanın 
her hükümetin hayali olduğunu ancak enf-
lasyonla mücadelede başarı sağlanamadığı 
için bu hayalin gerçekleştirilemediğini, ter-
sine yeni sıfırlar eklendiğini belirtti. ‘‘Biz, bu 
hayali de gerçekleştiriyoruz ve Türkiye’ye, 
Türkiye’nin yeni imajına uygun düşen 
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banknotları nihayet tedavüle sokuyoruz’’ 
diyen Erdoğan, vatandaşlara bu konuda 
büyük görev düştüğünü dile getirdi. Türki-
ye ekonomisinin girdiği bu yeni kulvarın, 
alışkanlıkları kökten değiştireceğine işaret 
eden Erdoğan, ‘‘Düşük enflasyon ortamına 
ve bunun getirdiği yeni şartlara göre ken-
dimizi hazırlamamız gerekmektedir’’ dedi. 
Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Türkiye ve Türkiye ekonomisi durağan-
lıktan kurtulmuş, değişimi yakalamış, 
dünyanın en büyük ekonomileri arasında 
yer almayı önüne bir hedef olarak koymuş-
tur. Kuşkusuz bütün sorunlar çözülmüş 
değildir. Daha çözmemiz gereken birçok 
sorun, kat etmemiz gereken uzun bir me-
safe bulunmaktadır. İşimizin hiç de kolay 
olmadığını takdir edersiniz. Türkiye’nin 
on yıllardır üst üste birikmiş sorunları 
bizim dönemimizde tek tek çözülmekte, 
Türkiye yepyeni ve aydınlık yarınlara 
doğru ilerlemektedir. Henüz başarı sağ-
layamadığımız alanlarda da önümüzdeki 
günlerde başarı sağlanacak, Türkiye’nin 
değişmez kaderi gibi görünen olumsuzluk-
lar Allah’ın izniyle ve sizlerin desteğiyle 
bir bir çözülecektir.’’

Erdoğan, Türkiye’de on yıllardır kötü yö-
netilen ve bir krizden diğerine sürüklenen 
ekonominin, nihayet istikrara ve güven 
ortamına kavuştuğunu belirtti. Türkiye 
ekonomisinin kötü yönetilmesinden ve 
üst üste gelen krizlerden en çok etkilenen 
kesimin hiç kuşkusuz yoksul ve dar ge-
lirli kesim olduğunu ifade eden Erdoğan, 
‘‘Özellikle 2000 ve 2001 krizleri, işvereni-
miz, sanayicimiz, esnafımız, işçimiz, me-

murumuz, yoksulumuz ve dar gelirlileri-
miz için tam bir felaket dönemi olmuştur’’ 
dedi. ‘‘İktidara geldiğimiz andan itibaren 
bu kesimleri rahatlatabilmek için çeşitli 
önlemler uygulamaya konulmuş ve bü-
yük başarı sağlanmıştır’’ diyen Erdoğan, 
makro ekonomik göstergelerde elde edilen 
başarıların yanı sıra, doğrudan sosyal yar-
dımların da halkın üzerinde rahatlatıcı bir 
etki yaptığını söyledi. Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

‘‘Özellikle KOBİ’ler, esnaf ve çiftçi için 
gerçekleştirilen uygulamalara kısaca 
değinmek istiyorum; Ülkemiz ekonomi-
sinin motoru olan KOBİ’lerimizin destek-
lenmesine hükümetimiz özel bir önem 
atfetmiştir. KOBİ destek mekanizmaları 
iyileştirilmiş, verilen desteklerin sayısı 8 
iken bugün 38’e yükselmiştir. Bu destek-
ler için 2003 yılında ayırdığımız kaynak 
tutarı 160 trilyon lira iken bu yıl bu rakam 
228 trilyon liraya yükseltilmiştir. Son ola-
rak, Ziraat Bankamız, Halk Bankamız ve 
KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lerimize 100 
bin dolar tutarında 3 ay vadeli ihracat 
kredisi verilmeye başlanacaktır. Bu yolla 
KOBİ’lerimize 2 katrilyon liralık bir kredi 
kaynağı sunulmaktadır. Bu sistemle, yakla-
şık 15 bin KOBİ’ye, bir yılda bugünkü kur 
değerinden yaklaşık 300 milyar liralık sıfır 
faizli kredi kullanım imkanı getirilmiş ol-
maktadır. Ekonomik krizlerden doğrudan 
etkilenen bir başka kesim ise esnafımız 
olmuştur. Esnafımızın kepenklerini yeni-
den açması için yoğun bir destek programı 
uygulamaya konulmuştur. Ekonomide 
kaydettiğimiz olumlu gelişmelerle paralel 
olarak Halk Bankamızın esnaf-sanatkar ve 
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KOBİ’lere kullandırdığı kredi rakamları 
da önemli oranda büyümüştür. 2002 yılı 
sonunda yaklaşık 909.3 trilyon lira olan 
kredilerin tutarı, 2003 yılı sonunda yüzde 
85 artışla 1.685 trilyon liraya ulaşmıştır. 
Haziran 2004 itibariyle de bu tutar yüzde 
34 artışla 2 katrilyon 262 trilyon liraya 
yükselmiştir.’’

2002 yıl sonu itibariyle esnaf-sanatkarla-
ra verilen kredilerin 154 trilyon liradan 
yüzde 348 artışla 2003 yılı sonunda yak-
laşık 689.7 trilyon liraya, Haziran 2004 
tarihinde ise yüzde 53 artışla 1 katrilyon 
52 trilyon liraya yükseldiğini ifade eden 
Erdoğan, yine banka kaynaklarından KO-
Bİ’lere kullandırılan kredilerin, 2002 yılı 
sonunda 114 trilyon lira iken 2003 yılın-
da yüzde 192 artışla 333.4 trilyon liraya 
yükseldiğini, Haziran 2004 tarihinde ise 
yüzde 59 artışla 530 trilyon liraya ulaş-
tığını bildirdi. Bu süreç içerisinde kredi 
kullandırılan müşteri sayısında da yüzde 
100’ü geçen artışlar kaydedildiğini ifade 
eden Başbakan Erdoğan, 2002 yılı sonun-
da kredilendirilen esnaf-sanatkar ve KOBİ 
sayısı 137 bin iken, bu sayının 2003 yılı 
sonunda 212 binlere, Haziran 2004 tarihi 
itibariyle ise yaklaşık 255 bin seviyelerine 
yükseldiğini söyledi.

2003 yılı içerisinde Halkbank-KOSGEB 
işbirliği ile başlatılan TEFE’ye endeksli 75 
Trilyon liralık KOSGEB Ekspres Kredisi 
kullandırılmaya başlandığını, Mayıs 2004 
tarihi itibariyle toplam 1143 firmaya kre-
dinin tamamı kullandırıldığını ifade eden 
Erdoğan, ‘‘TOBB ile yapılan protokol ne-
ticesinde de esnafımıza ve KOBİ’lerimize 

oldukça cazip koşullarda, yüzde 14 faiz 
oranı ve yüzde 3 komisyonla kredi kullan-
dırımına başlanmış ve bugüne kadar 3560 
firmaya yaklaşık 130 trilyon lira kredi 
kullandırılmıştır’’ dedi. Tarım sektörüne 
yönelik rahatlatıcı uygulamaların da ivme 
kazanarak devam ettiğini belirten Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Ekonomik krizler nedeniyle kredi borç-
larını ödeyemeyen çiftçilerimizin borçları 
yeniden yapılandırılmıştır. 177 bin 312 
üreticimiz üzerindeki 673 trilyon Lira 
tutarındaki borç, bu kapsamda yeniden 
ele alınmış, borçlu çiftçilerimizin yüzde 
81’i bu fırsatı değerlendirerek borçlarını 
ödeme yoluna gitmişlerdir. Böylece çift-
çimiz tarlasını, hayvanını, traktörünü 
satmaktan, haciz korkusu yaşamaktan 
kurtulmuş, yeniden üretime yönelmiştir. 
Ziraat Bankamız ve Tarım Kredi Koope-
ratif leri tarafından, üretime yönelik ih-
tiyaçların karşılanması amacıyla verilen 
kredilerin faiz oranları düşürülmüştür. 
Diğer taraftan, Ziraat Bankası’nca da kredi 
limitleri ve plasmanları arttırılmıştır. 25 
milyar lira limitli Bireysel Çiftçi Kredisi ve 
Projeli İşletme - Yatırım Kredileri’nin yanı 
sıra, üreticilerimizin çok kısa vadeli ihti-
yaçlarının karşılanması için spot tarımsal 
krediler ile 36 aya kadar vadeli, sabit faizli 
traktör kredileri devreye sokulmuştur. Bu 
uygulamalarla; doğrudan üreticilere kul-
landırılan canlı krediler, son 9 ayda yüzde 
350 oranında arttırılmıştır.’’ 

Erdoğan, anlattıklarının, hükümetin eko-
nomide gerçekleştirdiği uygulamaların 
yalnızca bir kısmını oluşturduğunu kay-
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dederek, ‘‘Bu ve benzeri uygulamalarımız 
büyük bir kararlılıkla devam edecektir’’ 
dedi. ‘‘Türkiye’nin özlediği yarınlara en 
kısa zamanda ulaşması için ilk günkü he-
yecanımızla, ilk günkü dinamizmle müca-
delemizi sürdürmekteyiz’’ diyen Başbakan 
Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

‘‘Bizim, hükümet olarak, yarının Türki-
ye’sine ilişkin çok büyük hayallerimiz var. 
Dünyanın en büyük ekonomileri arasında 
yerini almış, üreten, istihdam eden, ihra-
cat yapan, ulusal ve uluslararası yatırımlar 
için cazibe merkezi haline gelmiş, kronik 
sorunları çözmüş, geleceğe güvenle baka-
bilen, bölgesinde saygın ve aktif olmakla 
kalmayan, aynı zamanda belirleyici rol 
oynayan bir Türkiye istiyoruz. Böyle bir 
Türkiye, asla gerçekleşmeyecek bir hayal 
değildir. Böyle bir Türkiye’yi hep birlikte, 
el ele vererek inşallah çok yakında görece-
ğiz.’’
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Başbakan Erdoğan, İran’daki temaslarına 
ilişkin Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği’nde 
basın toplantısı düzenledi. İran’da, Cum-
hurbaşkanı 1. Yardımcısı Dr. Muhammed 
Rıza Arif, Danışma Meclisi Başkanı Gulam 
Ali Haddad Adil ve Devlet Uzlaşma Konseyi 
Başkanı Haşimi Rafsancani ile görüşmeler-
de bulunduklarını anımsatarak, gerek baş 
başa, gerekse heyetler arası görüşmelerde, 
Türkiye ile İran arasındaki siyasi, ekonomik, 
ticari, kültürel çerçevede birçok konuyu ele 
alma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Siyasi konular içinde güvenlikten teröre 
varıncaya kadar bölgedeki ve küresel çer-
çevedeki bütün gelişmeleri değerlendirme 
fırsatı bulduklarını anlatan Erdoğan, bunun 
yanında ekonomik alanda özellikle son 
dönemde Türkiye’nin 2003 yılı sonu itiba-
riyle İran’la dış ticaret hacminin ciddi bir 
sıçrama gösterdiğini ve 2.4 milyar dolara 
yaklaştığını bildirdi. Erdoğan, ‘‘Kısa vadede 
hedefimiz, geçen yıl koyduğumuz bir he-
deftir, o da 5 milyar doları yakalamaktır. Bu 
konuda mutabıkız. Çalışmalarımızı da bu 

Tahran Büyükelçiliği’nde  
Basın Toplantısı

İran | 29 Temmuz 2004
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istikamete sürdürüyoruz’’ dedi. Türkiye ile 
İran arasındaki ticaretin Türkiye aleyhine 
açık verdiğini kaydeden Başbakan Erdoğan, 
şöyle konuştu:

‘‘Ama bunu, birbirini tamamlayan ekono-
mik ve ticari özellikler sebebiyle biraz daha 
kapamamız mümkün. Yapacağımız ortak 
yatırımlar, gerek Türkiye, gerek İran ve ge-
rekse üçüncü ülkelerde atacağımız adımlar-
la çok daha hareketlendirmemiz mümkün. 
Bu konuda da bir mutabakatın olduğu çok 
açık, net ortada. Şu ana kadar malum bazı 
sıkıntılı konular vardı. Bu konuları görüş-
me fırsatımız oldu. Gerek İmam Humeyni 
Havaalanı ile ilgili TAV şirketinin verdiği 
müteahhitlik hizmeti, gerek Turkcell firma-
sının almış olduğu buradaki iletişimle ilgili 
ihale... Gerçi bunları bir ihale anlayışı içe-
risinde yapmadıklarını da ifade ediyorlar. 
Bunları en uygun imkanları gördüğümüz 
komşu, kardeş Türkiye’nin olması düşünce-
siyle hareket ettik diyorlar. Bu kanaatlerini 
görmek bizi ayrıca mutlu etmiştir.’’

Başbakan Erdoğan, görüşmelerde, doğalgaz 
hususunda atılan adımların da ele alındı-
ğını belirterek, İran doğalgazının Türkiye 
üzerinden batıya geçirilmesi ile ilgili gö-
rüşmelerin başladığını söyledi. Konuyla 
ilgili olarak Türkiye adına Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, İran adına 
da Petrol Bakanı’nın görevlendirildiğini 
ve çalışmaların yürütüldüğünü bildiren 
Erdoğan, çalışmaları tamamlama konusun-
da iki bakana talimat verildiğini kaydetti. 
Ulaştırma alanında, bayındırlık hizmetle-
rinde iki ülkenin birlikte yapabileceği yeni 
yatırımlar ve Türk müteahhit firmalarına 

verilebilecek hizmetler olduğunu belirten 
Erdoğan, görüşmelerde bu konuları da ele 
aldıklarını ifade etti. 

Dış politika ile ilgili Afganistan, Irak ve 
Kıbrıs konularını görüşme imkanını bul-
duklarını anlatan Erdoğan, Irak konusunda 
Türkiye’nin dış politikadaki düşüncelerini 
İran’ın da paylaştığını dile getirdi. Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘‘Irak’ın toprak bütünlüğü konusunda aynı 
düşünceyi paylaştıklarını, etnik unsurların 
birbirleri üzerinde egemenlik tesis etmele-
rine onların da sıcak bakmadığını, bunun 
yanında Irak’ın tüm yeraltı zenginliklerinin 
Irak halkına ait olduğu konusunda onların 
da aynı düşüncede olduklarını gördük. Bu 
da memnuniyetimizi gerektiren bir sonuç-
tur. Kıbrıs konusunda BM Genel Sekreteri 
Kofi Annan’ın sunmuş olduğu raporda bir 
çağrı var. Bu çağrıya Avrupa Konseyi, Avru-
pa Birliği, ABD ve birçok ülkenin uymaya 
başladığını ve bu çağrıya olumlu yanıt ver-
meye başladıklarını ifade ettik. İran’ın da 
bu konuda hassasiyet göstermesini kendi-
lerinden talep ettik. Onların da bu konuya 
olumlu baktıklarını gördük. Kaldı ki zaten 
İstanbul’da yapılan İslam Kalkınma Örgütü 
Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda İran bunu 
destekleyen ülkelerden biriydi.’’

Başbakan Erdoğan, görüşmeler esnasında 
kültürel bazda da İran’daki üniversitelerde 
Türk Dili ve Edebiyatı’nın öğretilmesi ve 
bundan sonra öğrenci ilişkilerinde atılacak 
ortak adımları görüşme fırsatı buldukları-
nı belirtti. Yaptığı görüşmelerin olumlu ve 
müspet bir hava içinde geçtiğini anlatan Er-
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doğan, görüştükleri Devlet Uzlaşma Konseyi 
Başkanı Haşimi Rafsancani’nin, Turgut Özal 
ve Süleyman Demirel dönemlerinde Türkiye 
ile sürekli ilişkileri olduğunu kaydetti. Do-
ğalgaz ile ilgili adımın ilk olarak Rafsancani 
döneminde atıldığını ifade eden Erdoğan, ya-
rın akşam saatlerinde iki ülke arasında çeşitli 
anlaşmaların imzalanacağını bildirdi.

Erdoğan, bir gazetecinin, ‘‘doğalgaz konusun-
da ABD’nin hassasiyetleri olduğuna ilişkin 
haberleri’’ hatırlatması üzerine, göreve gelir-
ken eylem planı içinde bütün komşu ülkelerle 
ilişkileri geliştirme sözü verdiklerini ifade 
etti. Erdoğan, ‘‘Biz burada İran, Irak, Suriye, 
Kafkaslar, Bulgaristan, Romanya, Yunanis-
tan, Suriye, Ürdün, böyle bir ayrım yapmadık. 
Hepsiyle de bu münasebetlerimizi geliştire-
ceğiz. Çünkü, bölgesel barışı temin etmenin 
yolu zaten buradan geçiyor. Tüm dünyadaki 
ülkeler, bu komşu ülkelerde yatırımlarını 
nasıl değerlendiriyorlarsa, nasıl bu münase-
betlerini geliştiriyorlarsa, Türkiye de bu mü-
nasebetlerini geliştirecektir ve geliştirmekte 
de kararlıdır’’ dedi. 

‘‘İran, PKK/Kongra-Gel’i terör örgütü listesine 
aldı mı?’’ sorusuna karşılık, Erdoğan, terörün 
en çok görüştükleri konu olduğunu söyledi. 
Erdoğan, ‘‘Terör konusunda İran, biliyorsu-
nuz, bizimle müşterek hareket etme kararını 
vermiştir ve yarın akşam imzalanacak konu-
lardan biri de terör konusundaki mutabakat 
zaptıdır ve terör örgütü olarak PKK/Kongra-
Gel’in orada daha detaylarıyla mutabakat zap-
tında yer alacağı şekilde imzalayacağız’’ dedi. 
Başbakan Erdoğan, bir başka soruyu yanıtlar-
ken de görüşmelerde Afganistan, Irak, İsrail, 
Filistin ve Kıbrıs konularını ele aldıklarını 

söyledi. İran’la terör konusunda ortak yakla-
şım içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, 
‘‘İran’ın da, terörün nerede, nasıl olursa olsun 
buna karşı ortak mücadele platformu oluştu-
rulmasından yana olduğunu gördük. Çünkü 
onlar da bu konuda çok bedel ödediler ve 
biz de çok bedel ödedik. Artık teröre karşı bu 
bedelleri ödemek istemiyoruz’’ diye konuştu. 

‘‘Büyük Ortadoğu Projesi’nde ortak hedef 
olarak İran gösteriliyor. Bu konu gündeme 
geldi mi?’’ sorusu üzerine Erdoğan, şu anda 
demokratik ortak olarak geniş Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika projesi içinde bu projenin eşbaş-
kanları olarak Türkiye, İtalya ve Yemen’in yer 
aldığını ifade etti. Bu ülkelerde demokrasi, 
özgürlükler, egemenlik ve ekonomik kalkın-
ma konularındaki gelişmeleri izleyeceklerini 
kaydeden Erdoğan, ‘‘Elimizden ne geliyorsa, 
bunu bölge barışı için, bölgenin refahı ve 
mutluluğu için yerine getirme gayreti içinde 
olacağız’’ dedi. ‘‘Nükleer silahlar konusunda 
görüş belirttiniz mi?’’ sorusuna karşılık Erdo-
ğan, şu yanıtı verdi:

‘‘Bizim bu konudaki tavsiyemiz karşısında, 
Sayın Doktor Arif, gayet olumlu bir yakla-
şım içinde, nükleer enerjinin kitle imha 
silahlarına döndürülmesi amacıyla değil 
barışçıl amaçlarla kendi ülkelerindeki enerji 
gibi konularda değerlendirilmesinden yana 
olduklarını söylediler. Kaldı ki Uluslararası 
Atom Enerjisi Ajansı ile mutabakat içinde 
olduklarını, imzaladıklarını fakat henüz mec-
liste onaydan geçmediğini ifade ettiler. Bu da 
tabii şu anda ek protokolde yer alıyor. Olumlu 
bir yaklaşım içinde olduklarını ve bu mutaba-
katlarının, müşterek çalışmalarının devam 
edeceğini de söylediler.’’ 
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Başbakan Erdoğan, Gürcistan’a resmi zi-
yareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda 
yaptığı açıklamada, Türkiye ve Gürcistan 
arasındaki bugüne kadar olan siyasi, eko-
nomik, ticari, ve kültürel ilişkileri daha da 
üst düzeye çekebilmenin gayreti içerisinde 
olacaklarını söyledi. Tif lis ziyaretinden 
sonra Batum’da da gerek havaalanı gerek 
liman çalışmalarında müşterek neler ya-
pabilecekleri, bu konuları müzakere etme 
fırsatı olacağını belirten Erdoğan, ‘‘Başba-
kan sayın Zivanov ile de konuları enine bo-
yuna görüşmek suretiyle bu üst ziyaretleri 
daha da verimli kılabilecek adımları nasıl 
atabileceğimizi müzakere edeceğiz’’ dedi. 
Erdoğan, ziyaretinden verimli neticeler 
alacaklarına inandığını kaydetti. 

Erdoğan, daha sonra gazetecilerin çeşitli 
konulara ilişkin sorularını yanıtladı. Bir 
gazetecinin ‘‘Abhazya heyetiyle dün görüş-
tünüz. Size ne ilettiler?’’ şeklindeki sorusu-
na, heyetin, gerek buradaki vatandaşların, 
gerek oradaki hemşehrileriyle olan bazı sı-
kıntılarını dile getirme fırsatları olduğunu 

bildirdi. ‘‘Diyarbakır Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Baydemir’in taziye ziyare-
ti konusundaki değerlendirmenizi alabilir 
miyiz? diye soran bir başka gazeteciye Er-
doğan şu karşılığı verdi: 

‘‘Bu gündemi değiştirme gibi bir durum 
oluyor. Bundan önce de söyledim, bu tür 
soruları kendi gündemi içerisinde bize 
aktarırsanız çok isabetli olur. Kaldı ki Pa-
zartesi günü hükümet sözcümüz Cemil Çi-
çek bey bu konuyla ilgili düşüncelerimizi 
aynen aktardı. Cemil Çiçek Beyin söylediği 
sözler hükümetimizin düşünceleridir. Bu-
nun dışında, ben ne düşünüyorum, benim 
yardımcılarım ne düşünüyor bunu tekrar 
sormaya gerek yok.’’ 

Erdoğan, ‘‘MGK Genel Sekreterliği için 
isim üzerinde bir uzlaşma oldu mu?’’ soru-
suna da, ‘‘Uzlaştığımız anda zaten hemen 
onay makamına göndereceğiz’’ karşılığını 
verdi. 

Gürcistan Seyahati Öncesi  
Basın Açıklaması

Ankara | 11 Ağustos 2004
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Tatilini Rize’nin Güneysu Beldesi’nde geçi-
ren Başbakan Erdoğan, öğle saatlerinde Rize 
Belediyesi’ne geldi. Başbakan Erdoğan, bu-
radaki halk oyunları gösterisini izlemesinin 
ardından vatandaşlarla selamlaştı. Belediye 
binası önünden vatandaşlara hitap eden Er-
doğan, ana-baba ocağına 3-5 günlük ziyaret 
için geldiğini, bu arada Rize’nin sıkıntılarının 
giderilmesi amacıyla çalışmalar sürdürdü-
ğünü anlattı. Karadeniz Sahil Yolu inşaatının 
devam ettiğini kaydeden Erdoğan, ‘‘Sözümüz 
sözdür. Olağanüstü bir durum olmaması ha-
linde 2005 yılı sonunda bu yolu bitireceğiz’’ 
dedi.

Çay alımlarında geçmişteki gibi sıkıntılar 
yaşanmadığını belirten Erdoğan, hükümetin 
çay paralarını zamanında vatandaşa ödedi-
ğini hatırlattı. Rize’de sağlık ve eğitim alan-
larında da açıkların giderilmesi için gayret 
ettiklerini ifade eden Erdoğan, Rize’ye yeni 
bir organize sanayi bölgesi kurulacağını ve 
konunun pazartesi günü yapılacak Bakanlar 
Kurulu toplantısında ele alınacağını bildirdi. 
Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Yaylaları harekete geçirmemiz lazım. Dün 
Ayder’deydim. Orada da çirkin yapılaşmalar 
var. Bu çirkin yapılaşmaları ortadan kaldı-
racağız ve çağdaş yapılaşmayı hakim kılaca-
ğız. Ne olur yaptığınız evleri projeli yapın. 
Belediyelerle kontaklı yapın. Yaptığınız ev 
şu Allah’ın verdiği güzel yere yakışsın. Evi gö-

renler size hayran olsun. Memleketimiz bir 
sel memleketi maalesef. Dolayısıyla bu afet-
lerde canımız yanmasın. İşte İstanbul’da 
olanları gördünüz. Hamdolsun can kaybı 
olmadı ama, evler su altında kaldı. Niye? 
Belediye başkanları gelip de halka burala-
ra ev yapın demiyor. Geçmişte çok ciddi 
yanlışlar yapıldı. Bu yanlışları yine yapma-
yalım. Şuraya bina yapılmasın deniyorsa, 
yapmayalım. İlla o binayı yapmak için ken-
dimize gayri meşru imkanlar sağlamaya-
lım. Bunları ortadan kaldırırsak yarın hem 
kendimize zulmetmeyiz, hem de şehrimize 
zulmetmeyiz. Unutmayın şehirlerin insan 
üzerinde hakkı vardır. Şehirlerimize zul-
metmeyeceğiz, doğaya zulmetmeyeceğiz, 
çevreye zulmetmeyeceğiz. Hepsi bizim üze-
rimize amade kılındı ama, zulmetmeden 
ondan istifade edeceğiz. Bunları yapmazsa-
nız, şehir bizi yok eder.’’

Başbakan Erdoğan, hükümetin gece-gün-
düz vatandaşların sorunlarını çözmek için 
çalıştığını kaydederek, ‘‘Dertliyiz, bunu bi-
lin. Derdimiz sizsiniz, derdimiz ülkemizdir. 
Hortumlar kesilmeye başlandı, paralar da 
gelmeye başladı. Artık bunları kovalıyoruz. 
Sonuna kadar da kovalayacağız. Derdimiz 
gayretimiz fakir-fukaranın, garip-gureba-
nın imkanlarını yıllarca çarçur ettiler, şim-
di toplayabildiğimiz kadarını toplamaya 
gayret ediyoruz’’ diye konuştu.

Belediye Başkanlığını Ziyaret

Rize | 20 Ağustos 2004
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Sevgili arkadaşlar... değerli katılımcılar... 
Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. Türkiye’nin her köşesini aynı 
sevgi ve heyecanla kucakladığını bir kere 
daha ortaya koyan siz sevgili dostlarımla 
bir arada bulunmaktan büyük onur ve 
mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyo-
rum.

Bugün Gayri Safi Milli Hasıla’dan aldığı 
pay yüzde 0.2 olan ve kişi başına 578 dolar 
gelir düşen bir yurt köşesinde, Muş vila-

yetinde birlikteyiz. DPT tarafından 2003 
yılında yapılan araştırmaya göre Muş 
vilayetimiz maalesef sosyo-ekonomik ge-
lişmişlik sıralamasının son basamakların-
dadır. Bu rakamlar inanılması güç rakam-
lardır, ancak yine üzülerek söylüyorum ki 
bu rakamlar Türkiye’deki bölgesel gelir 
farklılıkları tablosunun acı gerçeklerinden 
sadece birine işaret eden rakamlardır.

Bu rakamları Türkiye’yi krizlere sürükle-
yen bir veya birkaç döneme, bir veya bir-

Tahran Büyükelçiliği’nde  
Basın Toplantısı

Muş | 26 Ağustos 2004
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kaç yönetime mal etmek mümkün değildir. 
Maalesef burada on yıllar boyunca sürdü-
rülmüş ihmallerden, zamanlar boyunca 
görmezden gelinerek dağ gibi birikmiş 
problemlerden söz etmek durumundayız. 
Esasen bu saatten sonra kim yaptı, neden 
yaptı soruları çok da önem arz etmiyor. Bu 
yürek burkucu yoksulluğun bu şehrimize, 
bu şehirlerimize, bu şehirlerde yaşayan 
insanlarımıza yakışmadığını bilmek ve bu 
şehri, bu şehirleri ayağa kaldırmak zorun-
dayız. Burada eski siyaset anlayışlarına 
özgü popülist vaatlerde bulunacak deği-
lim. Biliyorum ki, sadece devletin imkan-
larıyla bu memleketin bütün söküklerini 
dikmek mümkün değildir.

Değerli arkadaşlar...

Sorumluluklarının farkında iş adamları ve 
aydın şahsiyetler olarak bu gerçeğin sizler 
de en az benim kadar farkında olmalısınız. 
Elbette devlet olarak Muş’un kalkınması 
adına yapacağımız pek çok şey, atacağımız 
pek çok adım var. Bu adımlardan biri ola-
rak göreve geldiğimiz zaman yatırımları 
teşvik etmek amacıyla Muş’u teşvik kanu-
nu kapsamına aldık. Aramızda çok değerli 
temsilcileri bulunan iş adamlarımızdan, 
yatırımcılarımızdan, girişimcilerimizden 
bölgeye ivedilikle yatırım yapmalarını 
bekliyoruz. 

İnşallah Muş sanayine ivme kazandıra-
cak olan Organize Sanayi Bölgesi hızla 
tamamlanarak devreye sokulacaktır. Bil-
diğiniz gibi Muş nüfusunun sadece yüzde 
2’si sanayi sektöründe çalışmaktadır, bu 
oranı mutlaka yükseltmek zorundayız. 

Yine Muş nüfusunun yüzde 83’ü de tarım 
sektöründen karnını doyuruyor, bu rakam 
bugünün ekonomik gerçekleriyle uyumlu 
değildir. Muş köylüsünün, çiftçisinin, hay-
vancısının büyük sorunları, dertleri var. 
Bunu bildiğimiz için göreve geldiğimiz an-
dan itibaren onları bir nebze rahatlatacak 
hal çareleri geliştirmeye çalıştık.

Geçen yıl Muş tarımını desteklemek ama-
cıyla 40 trilyonu aşkın bir destekleme 
ödemesi yaptık, bu rakam bu yıl da 20 tril-
yonu aşacaktır. Çiftçi borçlarını en uygun 
şekliyle yeniden yapılandırarak Muşlu 
1.108 çiftçimizin 3.2 trilyonluk borcunu 
818 milyara indirdik, böylece çiftçi aile-
lerimizin nefes almasını sağladık. Yine 
Muş tarımının kalkınması için hazırlanan 
projelere 1 trilyon lira kaynak ayırdık. 
Köy içme suları ve iskan hizmetleri için 
yine 2003 yılında 15.2 trilyonluk yatırım 
harcaması yaptık. Muş tarımını ayağa 
kaldıracak olan Alparslan I ve Alparslan 
II barajları en kısa sürede tamamlanarak 
faaliyete geçirilecek, Muş ovasına inşallah 
bereket gelecektir.

Bunları uzun uzun saymak istemiyorum; 
altyapı, yol, okul, hastane gibi Muş’un acil 
bütün ihtiyaçlarını karşılamak için kay-
naklarımızı seferber etmiş durumdayız. 
Bu sadece Muş için değil, Muş’un yaşadığı 
problemleri yaşayan bütün şehirlerimiz 
için böyledir. Biliyorsunuz henüz imkanla-
rı sınırsız bir ekonomiye sahip değiliz. Her 
harcadığımız kuruşu kantara vurmak, iyi 
tartmak zorundayız. Ülkemizin ihtiyaçla-
rı çok ve çeşitli... Ancak şuna inanınız bu 
şartlar altında Muş için ve teşvik kanunu 
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kapsamındaki diğer illerimiz için şartları 
zorluyor, elimizden gelenin en fazlasını 
yerine getirmeye çalışıyoruz. Yeterli mi? 
Tabii ki değil... Başta da dediğim gibi bü-
tün bu sökükleri sadece devletin imkanla-
rıyla dikemeyiz. Zaten bu ülkeyi çağdaş bir 
ekonomik tabloya kavuşturacaksak, bütün 
dertlere devletin çare olmasını beklemek 
doğru da değildir. Yeni yatırımlarla, yeni 
girişimlerle, bölge ekonomisini her yön-
den canlandıracak projelerle bu şehirlerin 
potansiyelini harekete geçirmek gerekiyor.

Bunu yapacak olan öncelikle özel sektör-
dür. Gelin Muş tarımını, hayvancılığını 
canlandıralım, gelin Muş sanayine kol ka-
nat gerelim, gelin Muş ekonomisine destek 
olalım. Sizler bu hassasiyete sahip insanlar 
olarak bugün buradasınız; istiyorum ki 
mesajı bütün Türkiye alsın. Sadece Muş 
için değil, milli geliri 1500 doların altında 
olan diğer 36 ilimiz için de sanayicimiz, 
yatırımcımız hassasiyet göstersin. Asıl va-
tanperverlik bu, asıl hayırseverlik bu... 

Salon hamasetleriyle bu memleketi kurtar-
mamıza imkan olmadığını artık anlama-
lıyız. İnsanlarımızı aynı hayat kalitesinde, 
aynı ekonomik şartlarda, aynı gelişmişlik 
seviyesinde buluşturamazsak ülkemizi 
geliştirdiğimizi söyleyebilir miyiz? Bu ör-
nek girişim, eminim ki kamuoyunda yankı 
bulacak, ses getirecektir. Muş’un, Van’ın, 
Bitlis’in, Hakkari’nin bu sese ihtiyacı var. 
Katılımınız için hepinize teşekkürlerimi 
sunuyor, bu girişimin hayırlı, bereketli 
sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. 
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Başbakan Erdoğan, televizyonlardan ya-
yınlanan ‘‘Ulusa Sesleniş’’ konuşmasında, 
Türkiye’nin yoğun ve hareketli bir sonbaha-
ra hazırlandığını ifade ederek, ‘‘Türkiye’nin 
güneşli günleri parlaklığından, bereketin-
den hiçbir şey kaybetmeden devam ede-
cektir’’ diye konuştu. Türkiye’nin büyük 
bir değişim enerjisi yakaladığını ifade eden 
Erdoğan, ‘‘Karamsarlığı hayat tarzı edinen-
lerin kara kehanetleri tutmamış, her gün 
bir öncekinden daha aydınlık, daha güzel 
bir memleket tablosu ortaya çıkar olmuş-
tur. Artık Türkiye’nin yelkenleri umudun 
rüzgarıyla dolmuştur. Çocuklarımıza 
gururla bırakacağımız güçlü ve müreffeh 
Türkiye’nin umudu gönüllerimizde yeşer-
miştir’’ dedi. 

Milletin çektiği sıkıntıları sona erdirecek 
ve dünya ile rekabet edebilecek nesillerin 
önünün açıldığını ifade eden Başbakan Er-
doğan, ‘‘Türkiye’nin bir daha asla karamsar-
lığa düşmeyeceğini, geleceğini tartışmaya 
açmayacağını, bunalımların, krizlerin, sı-
kıntıların bir bir geride kalmakta ve asırlık 
çınarın köklerinden güç alarak ayağa kalk-
makta’’ olduğunu söyledi. Erdoğan, yeni bir 
sayfa açmanın gayreti içinde olduklarını, 
adımlarını büyük bir dikkat ve kararlılıkla 
attıkların belirterek, bozulan dengelerin ye-
rine oturmaya başladığını, ancak ekonomik 

kazanımların Türkiye’yi tek başına geleceğe 
hazırlamaya yetmeyeceğini kaydetti. 

Yasama alanında önemli çalışmalarla me-
safeler alındığını belirten Erdoğan, ‘‘Ama-
cımız Türkiye’yi sadece ‘a’ ülkesinin, ‘b’ 
ülkesinin seviyesine çıkarmak değildir. Biz, 
dünyanın geliştirdiği kalkınma perspekti-
fiyle yenileyecek bir medeniyet, kültür oluş-
turma hedefini önümüze koyduk. Çünkü 
dünyanın kavşak noktasındaki bu bereketli 
ülke ve insanları bu hedefi yakalayacak 
birikime, beceriye ve heyecana fazlasıyla 
sahip’’ diye konuştu. Hedeflerinin bu görevi 
hakkıyla yerine getirmek olduğuna işaret 
eden Erdoğan, ‘‘Önümüze büyük hedefler 
koyduk. Türkiye yaşayan her ferdine gurur 
ve heyecan veren bir medeniyet ülkesi ola-
caktır. Dünya milletleri tarafından örnek 
alınacaktır’’ dedi. 

Türkiye’nin çocuklarını, Türkiye’nin 
ideallerine taşıyacak bir eğitim sistemi 
oluşturmak için hummalı bir çalışma yürü-
tüldüğünü anlatan Başbakan Erdoğan, bir 
yandan yurt çapında okulların ihtiyaçları-
nın karşılandığını, bir yandan yeni okullar 
inşa edildiğini bir yandan da ilköğretim 
müfredatının değiştirilmesine yönelik 
çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi. Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 28 Ağustos 2004
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‘‘Bütün bunlar eğitim alanındaki boşlukları 
doldurmak bakımından hayati önem sahip 
çalışmalardır. Ancak daha da önemli olan 
çocuklarımızı bilgi çağına taşıyacak, gele-
ceğe, çağdaş hedeflere taşıyacak birikimi, 
imkanı, donanımı onlara sağlayabilmektir. 
İşte, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığımız, 
ilköğretim müfredatı hazırlamıştır. Bu yıl 
Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Diyarba-
kır, Hatay, Samsun, Bolu ve Van’daki bazı 
okullarda pilot uygulaması yapılacak olan 
yeni müfredat, uygulama sonuçlarıyla daha 
da geliştirilerek önümüzdeki yıldan itiba-
ren bütün yurtta uygulamaya sokulacaktır.’’ 

Yeni müfredatın 38 sivil toplum kuruluşu-
nun görüşü, 8 üniversitenin birikimi ve AB 
uzmanlarının katkılarıyla hazırlandığını, 
uzman 53 akademisyenin müfredatın ha-
zırlanmasında aylarca çalıştığını kaydeden 
Erdoğan, ‘‘Amacımız, eğitim sistemimizin 
işlerliğini artırmak, Türkiye’yi muasır me-
deniyet hedeflerinin ötesine taşıyacak eği-
tim ortamını sağlamaktır’’ dedi. Erdoğan, 
Türkiye’nin en temel ihtiyacının 21. yüzyı-
lın şartlarına uyumlu bir eğitim sisteminin 
hayata geçirilmesiyle karşılanabileceğini 
belirtti. 

Başbakan Erdoğan, ‘‘Türkiye her alanda de-
ğişimi yaşarken hala siyahla beyaz arasında 
gidip gelen, gri tonlarını görmezden gelen 
bir eğitim modeliyle idare etme lüksüne 
sahip değildir. Türkiye eğitimde de bilimin 
doğruları ve çağın ihtiyaçları doğrultu-
sunda tercihini gelişmeden, ilerlemeden, 
değişimden yana koymak durumundadır. 
Bunu, toplumun bütün kesimlerinin görüş-
lerini alarak en demokratik şekilde yapmak 

istiyoruz. Demokratik bir olgunlukla eği-
timdeki bu değişim gerçekleşecektir’’ diye 
konuştu. 

Başbakan Erdoğan, turizm sektöründe 
de önemli kazanımlar sağlandığını, bu 
alanda rekabet halinde olan ülkelerin bile 
Türkiye’yi gıpta ile izlemeye başladığını 
söyledi. Bu yılın Ocak-Temmuz ayları ara-
sında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist 
sayısında geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 37’lik artış olduğunu ifade eden Er-
doğan, bu yılın ilk 7 ayında 9 milyon 323 
bin 343 kişinin Türkiye’yi ziyaret ettiğini ve 
bu trendin artarak devam ettiğini bildirdi. 
Temmuz ayındaki turist sayısının 2 milyon 
595 bin 853 olduğunu kaydeden Erdoğan, 
‘‘Bu rakamlar Türkiye’nin turizm alanında 
bugüne kadar ne yazık ki potansiyelinin 
altında çok kaldığını ispatlayan rakamlar-
dır. Aynı zamanda, bundan sonraki turizm 
hedeflerimizi yeni baştan düşünmemizi 
gerektiren rakamlardır’’ diye konuştu. 

Erdoğan, bugüne kadar ulaşılmaz gibi görü-
nen hedeflerin artık çok yakında olduğunu 
ifade ederek, mikro ve makro turizm hedef-
lerinin yatırım ve altyapı planları ve özel 
sektör ile oluşturulacak yeni perspektifle 
turizmde yepyeni bir bahara adım atmaya 
hazır olduklarını bildirdi. Türkiye’nin istik-
rarına ve dış itibarına özel önem verdikle-
rini ifade eden Erdoğan, alınan mesafelerle 
birçok alanda meyvelerin alınmaya başlan-
dığını kaydetti. Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Turizmde ortaya çıkan parlak sonuçlar, 
belirlediğimiz stratejinin ne kadar doğru ol-
duğunun belgesidir. Çünkü turizm rakam-
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ları bir ülkenin dış dünyadan nasıl görün-
düğünün de işaretidir. Türkiye, dünyanın 
karşısına en aydınlık, en barışçı ama milli 
menfaatleri konusunda en hassas, en karar-
lı yoluyla çıkmış, bu aktif diplomasisinin 
karşılığını da almaya başlamıştır. Türkiye, 
dış dünyanın da teyit ettiği üzere karan-
lıklarından kısa zamanda arınmış, güler 
yüzlü bir ülke haline gelmiştir. Amacımız, 
bu başarı trendini kaybetmemek, daha da 
geliştirmektir.’’ 

Başbakan Erdoğan, turizm anlayışını değiş-
tirerek, sadece İstanbul ve Antalya’ya dayalı 
bir turizm haritası ile yetinmeyeceklerini, 
Türkiye’nin her köşesindeki turistik imkan-
ların değerlendirileceğini kaydetti. 

Erdoğan, el ele, gönül gönüle vererek ülke 
olarak kısa zamanda önemli mesafeler 
alındığını belirtti. Erdoğan, ‘‘Küçümsene-
meyecek başarılara rağmen henüz yolu da 
yolculuğu da bitirmiş değiliz. Enflasyon, 
büyüme, ihracat, üretim konularında elde 
ettiğimiz kazanımları biraz daha geliştir-
meliyiz. Teşvik yasaları ile 36 ilde yeni bir 
hamle başladı’’ dedi. Erdoğan, işsizlik soru-
nunun çözümü için önümüzdeki dönemi, 
atılım dönemi olarak gördüklerini bildirdi. 
Çıkarılan Teşvik Yasası ile hem işsizliğin 
çözüleceğini, hem bölgenin kalkınacağını 
ifade eden Erdoğan, göçün de duracağını 
söyledi. İç ve dış sermaye yatırımlarında 
gözle görülür artış olduğunu kaydeden 
Başbakan Erdoğan, işsizliğin azaltılması-
nın yeni yatırımlar ve ekonomiye duyulan 
güvenle yakından ilgisi bulunduğunu ifade 
etti.

‘‘Türkiye ekonomisi, artık hem içeride hem 
dışarıda güvenin ve saygınlığını kazanmış 
bir ekonomidir’’ diyen Erdoğan, geleceğe 
dönük beklentilerinin son derece iyimser 
olduğunu bildirdi. İşsizlik sorununun çözü-
münde biraz daha zamana ihtiyaçları oldu-
ğunu belirten Erdoğan, DİE verilerine göre, 
işsiz sayısının geçen yılın aynı dönemine 
göre bu yıl yüzde 11 azalarak 2 milyon 396 
bine indiğini, bunun da işlerin yolunu gir-
diğini gösterdiğini kaydetti. İnşaat sektörü-
nün canlanması için konut projelerine has-
sasiyetle eğildiklerini ifade eden Erdoğan, 
‘‘Şehirlerin standartlarının yükseltilmesi, 
insanların çağdaş konutlarda oturmaları, 
gecekondulaşma sorununun kökünden çö-
zülmesi hayati bir konu’’ dedi.

Toplu Konut İdaresi’nin, yaptığı konutları 
hak sahiplerine dağıtırken bir yandan da 
yeni projeler geliştirdiğini anlatan Erdoğan, 
37 ilde, 76 bölgede 51 bin 204 konutun ya-
pımının devam ettiğini, bitmiş konutların 
hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. 57 
yerleşim yerinde sosyal donatı ve altyapısı 
ile beraber toplam 29 bin 474 konut uy-
gulanmasının ihale aşamasında olduğunu 
ifade eden Erdoğan, yıl sonuna kadar 62 il 
merkezi ve 173 ayrı yerleşim merkezinde 
100 bin konut sayısına ulaşmayı hedef-
lediklerini bildirdi. Başbakan Erdoğan, 
bunun, tarihi bir adım olduğunu vurgu-
layarak, değişim ve dönüşüm projesiyle 
yüzde 10 ila yüzde 25 arasında değişen bir 
peşinatla vatandaşlara sunulan konutlarda 
kar amacı güdülmediğini, faiz uygulaması 
bulunmadığını, sadece enflasyonun 6 aylık 
dönemlerde taksitlere yansıtıldığını anlattı. 
Erdoğan, konutlar için kira öder gibi 10 yıl 
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süresince taksit ödeneceğini söyledi. Son 
yaşanan sel felaketlerine de değinen Başba-
kan Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Her sene kapımızı çalan birer tehdit ol-
maktan çıkarmak için şehirlerimize yeni 
bir gözle bakmak zorundayız. Şehirlerimiz 
çarpık kentleşmenin sebep olduğu felaket-
leri taşıyabilecek durumda değildir. İnsanı-
mızın yaşam kalitesini yükseltmek, canının 
ve malını emniyete almak için elbirliğiyle 
gayret göstermeliyiz. Bu çarpıklıkları akıl 
ve sağduyu ile gidermek zorundayız. Ge-
cekondulaşmanın şehirlerimizin başına 
açtığı belaları önlemenin yolu çağdaş konut 
projelerini hayata geçirmekle olacaktır.’’

Vatandaşlardan, kendilerine yardımcı ol-
malarını isteyen Erdoğan, ‘‘Ne olur bize bu 
konuda yardımcı olun. Popülist mantıkla 
yaklaşarak hakkınız olmayan şeyleri size 
hakkınız gibi gösterilebilirler, sizi devleti-
nizden daha fazla düşünüyor havasını gi-
rebilirler. Şunu unutmayın bunlar samimi 
yaklaşımlar değildir. Biz, size hükümetiniz 
olarak yaklaşıyoruz, biz size modern yer-
lerde oturun diyoruz. Plansız, projesi nasıl 
hazırlandığı belli olmayan yerlerde artık 
oturmayın’’ diye konuştu. Bingöl’de meyda-
na gelen depremin ardından bir yıl içinde 
yapılan konutların hak sahiplerine teslim 
edildiğini kaydeden Erdoğan, 2004-2005 
öğretim yılında çocukların yeni okulların-
da okuma fırsatı bulacakların bildirdi.

‘‘Sizin derdinizle dertlenen bir hükümetiniz 
var unutmayın. Sessiz yığınların sesi olan 
bir hükümetiniz var unutmayın’’ diyen 
Erdoğan, ‘‘Türkiye için, sizler için çocukları-

mızın geleceği için elimizden gelenin en iyi-
sini yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi geliş-
tirmek, hatalarımızdan ders almak ve farklı 
görüşlere kulak verme konusunda samimi-
yetle gayret gösteriyoruz’’ dedi. Türkiye’nin 
büyük tarihi ve insani birikimine yakışan 
bir medeniyet çizgisi yakalayıncaya kadar 
gereken tüm özveriyi göstermeye, gece-gün-
düz demeden, yılmadan usanmadan çalış-
maya hazır olduklarını ifade eden Erdoğan, 
sözlerini şöyle tamamladı:

‘‘Bu, bizim aziz milletimize sözümüz ve 
borcumuzdur. Sizlerin rızasını kazanmak-
tan başka bir beklentimiz yoktur. Sizlere 
ekonomisi güçlenmiş, demokrasisi tüm ku-
rumlarıyla işleyen, vatandaşlarına huzur ve 
mutluluk veren bir ülkede yaşama imkanı 
sağlayıncaya kadar yolumuza en kararlı bi-
çimde devam edeceğiz. Bu yürüyüşümüzde 
bizlere desteğinizi hiç esirgemeyeceğinize 
olan inancımı tekrar ifade etmek istiyo-
rum.’’
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Değerli katılımcılar... ülkemizin değerli 
bilim insanları... kamu ve özel sektörümü-
zün seçkin temsilcileri... Hepinizi en içten 
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Ülke-
miz için çok önem verdiğimiz, geleceğimiz 
için hayati değerde gördüğümüz Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulumuzun 10. toplan-
tısını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş 
bulunuyoruz. 

Kendi adıma, bilim ve teknoloji konusunda 
oluşturacağımız yeni perspektiflere ve bu 

perspektifler ışığında oluşturacağımız yeni 
bilimsel stratejilere zemin hazırlayacak bu 
toplantının Türkiye’nin geleceği adına altın 
bir fırsat sunduğu kanaatini taşımaktayım. 
Bu altın fırsatın, 100. yılını kutlamaya 
hazırlandığımız Cumhuriyetimiz için ne 
kadar büyük bir öneme sahip olduğunun 
bu salonda bulunan herkes tarafından tak-
dir edileceğinden de eminim. Şurası kesin 
ki, bu ülkeyi yarınlarına hazırlamakla so-
rumlu kadrolar olarak, dünyanın nasıl bir 
gelişme çizgisi izlediğini gözlemek ve bizi 

Bilim ve Teknoloji  
Yüksek Kurulu

Ankara | 08 Eylül 2004
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nasıl bir geleceğin beklediği konusunda ön-
görülere sahip olmak zorundayız.

Sizler çok daha yakından biliyorsunuz 
ki, bugün insanoğlu bundan 15-20 yıl 
öncesinin bilim ve teknoloji kalıplarıyla 
açıklamakta çok zorlanacağımız yeni bir 
çağa adım atmaktadır. Bugün artık bilgi 
rahatlıkla depolanabilen, rahatlıkla dünya-
nın bir ucundan diğerine aktarılabilen bir 
değer haline gelmiştir. Bugünün çocukları, 
dünün çocuklarına göre çok daha fazla 
bilgi kaynağına, çok daha kısa zamanda 
ulaşabiliyorlar. Artık bütün dünyada eği-
timin çerçevesi okulların dışına taşmış, 
daha geniş açılı bakmayı gerektiren bir 
konu haline gelmiştir. 

Bu tabloya bakarak şunu rahatlıkla söy-
leyebiliriz ki, bizim bugün en çok ihtiyaç 
duyduğumuz şey, bilgi ile hayatı buluş-
turmak, bu buluşmanın imkanlarını oluş-
turmaktır. Ama bunun için, insanlığın 
ihtiyaçlarıyla, çağın gerçekleriyle ve hızıy-
la, geleceğin hedefleriyle uyumlu şekilde 
bilgi üretmek, kendimizi geliştirmek du-
rumundayız. Bilgi üretimi konusunda son 
yıllarda önemli aşamalar kaydettiğimizi 
altını çizerek ifade etmek istiyorum. Dik-
kat edelim, bu artış da rekabetle ilgilidir. 
Araştırma alanını da rekabete açtıkça, 
hem bilgi miktarı, hem de bilgi kalitesi 
yükselmiştir. Bilgiyi sınıfların, makalele-
rin, kitapların içine hapsetmek, hayatla 
bağını zayıflatmak anlamına gelir. Bilgiyi 
ve bilimin imkanlarını insanlarımızın ne 
kadar çok istifadesine sunarsak, refaha, 
zenginliğe, geleceğin hedeflerine o kadar 
çabuk kavuşuruz.

Değerli katılımcılar...

TÜBİTAK’ın görevi her şeyden önce sağ-
lıklı, güncel ve kaliteli bilginin üretilme-
sine yol hazırlamaktır. Sonra da o bilginin 
toplumu daha ilerilere taşıyacak bir güce 
dönüşmesini desteklemektir. Bu gerçek 
ışığında, inanıyorum ki üstünde en çok 
durmak ve düşünmek ihtiyacı hissede-
ceğimiz kavramlardan biri “performans” 
kavramı olmalıdır. Biz, bu ülke için çok 
değerli olan kaynaklarımızı çok iyi kul-
lanmak, sonuçları sosyal ve ekonomik 
hayatı olumlu yönde etkileyen, Türkiye’yi 
geleceğe taşıyacak çabalara destek vermek 
mecburiyetindeyiz.

Bizim kamu yönetimi ve mali yönetim 
reformlarımızın temelinde de aynı per-
formans anlayışı yatmaktadır. Hükümet 
olarak performansa çok büyük önem atfe-
diyoruz; çünkü bizim derdimiz iş yapmak 
ve bu millete hizmet etmektir. Bu hizmet 
anlayışını kamu yönetiminin her alanına, 
her çalışanına yaymak bizim görevimiz 
olacaktır. Çünkü ülkemizin içinde bu-
lunduğu sıkıntılardan arınarak geleceğe 
yönelmesi için böyle bir hizmet seferberli-
ğine ihtiyacı vardır. 

Kamu yönetimi reformunun da, Maliye’de-
ki performansa dayalı bütçelemenin de, 
DPT’nin öncülüğünde bütün kamu ku-
rumlarına yansıtılmaya çalışılan stratejik 
planlama anlayışının da temelinde işte bu 
ihtiyaç vardır. Bugünün rekabet dünya-
sında, bir işi planlarken, o işi yaparken ve 
o işe para harcarken, sonuca, yani perfor-
mansa bakmak dışında bir seçenek bulma 
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şansımız kalmamıştır. Biz de adımlarımızı 
bu realiteden hareketle atmak zorundayız 
ve hiç kimsenin şüphesi olmasın ki öyle 
yapacağız.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun de-
ğerli üyeleri ve davetlileri…

Ülkemizde kamu yönetiminin hemen her 
alanında uzun zamandır Ar-Ge çalışmaları 
yürütülüyor. Bundan kısa bir zaman önce-
sine kadar içinde bulunduğumuz kriz şart-
ları da gösteriyor ki, bu çalışmalar zorlu 
şartlar karşısında Türkiye’yi zinde ve ha-
zırlıklı tutacak katkıları vermekten uzak 
kalmıştır. Bu durumun daha ziyade yöne-
timlerin bu işlere biraz aldırışsız, biraz boş 
vermiş yaklaşımlarından kaynaklandığı-
nın farkındayım. Ancak kurumlarımızın 
Ar-Ge çalışmaları konusunda bugünün 
gerçekleri doğrultusunda bir yenilenmeye, 
bir tazelenmeye, bir silkinmeye ihtiyacı ol-
duğunu da herhalde takdir edersiniz. 

Ülkemizin ekonomisinin gelişmesi ve 
dünyadaki rekabet gücünü yükseltmesi 
için Ar-Ge çalışmalarına da mutlaka per-
formans kriteriyle yaklaşmak kaçınılmaz 
hale gelmiştir. Ar-Ge için harcadığımız her 
kuruşun, ulusal önceliklerimize uygun ve 
halkımızın refahına ve ülkemizin gücüne 
hizmet eder nitelikte olması şarttır. Ar-
tık eskilerin o meşhur “parayı ver, unut” 
vurdumduymazlıklarını sürdürebilecek 
noktada değiliz. O kadar zengin, o kadar 
rahat, o kadar bolluk içinde değiliz. Esasen 
hiçbir ülke de o kadar zengin değildir. Biz 
hükümet olarak bu çalışmalardan verimli 
sonuçlar alabilmek için, uygun ve yeterli 

destekleri, rekabet içinde vermek konu-
sunda kararlıyız. Amacımız bilginin insa-
nımız için zengin ve kaliteli bir hayatın 
aracı olmasını sağlamaktır. Aynı zamanda 
ülkemizin çağdaş dünyadaki yerini, sevi-
yesini, itibarını yükseltmektir.

Değerli dostlar...

Artık “Bilim için bilim” anlayışının ye-
rine “refah için bilim” anlayışını koy-
mamızın zamanı gelmiştir. Sadece dev-
lete dayalı bilim anlayışının yerine de, 
devlet-üniversite-iş dünyası işbirliğiyle 
gelişecek, yol alacak bir bilimsel güç, ha-
reket ve önemlisi heyecan oluşturmalıyız. 
Türkiye’nin öncelikli ihtiyaçlarına cevap 
verecek, yine öncelikli hedeflerini gerçek-
leştirmenin önünü açacak bir bilim açı-
lımına, vizyonuna, atılımına ihtiyacımız 
var. Halkımız için artık teknolojiyi bir lüks 
değil, zorunlu bir ihtiyaç haline getirmeli-
yiz. El ele gönül gönüle vererek bu ülkenin 
yarınları için çalışmalıyız.

Şu gerçeği açıkça ortaya koymalıyız: İd-
diası olmayan bir bilim, güç doğuramaz. 
Bizim bilim ve teknoloji çalışmalarımızın 
ve bu alanlara verdiğimiz desteklerin so-
nucunun da toplumumuza refah, kalite ve 
güç olarak yansıması gerektiğini bilmeli-
yiz. Bütün destek sistemimizi, fonlarımızı, 
kurumlar arası ilişkilerimizi bu hedefe 
yöneltmeli, seferber etmeliyiz. Bu atılım 
tablosu içinde özel sektörümüzün rolünün 
de mutlaka arttırılması gerekiyor. Bunun 
için gerekli destek ve fonların tahsisi ko-
nusunda Dış Ticaret Müsteşarlığımız ve 
TÜBİTAK işbirliğiyle yürütülen TİDEB 
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programının 150 milyon dolar seviyesine 
ulaştığını ve hızla gelişmekte olduğuna 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Özel sektö-
rün duyarsız kaldığı bir gelişme çabasıyla 
hiçbir devlet, koyduğu gelecek hedeflerini 
yakalama gücüne sahip olamaz.

Değerli katılımcılar...

Biliyorsunuz Vizyon 2023 adıyla hazırlan-
mış bir çalışmamız var. Cumhuriyetin 100. 
yılına çağdaş uygarlık seviyesini yakalamış 
bir ülke olarak girebilmemiz için nasıl bir 
yol güzergahına, nasıl bir stratejiye sahip ol-
mamız gerektiğine dair çok değerli vizyon 
ortaya kondu. Ülkemizde ilk defa bu kadar 
çok uzmanın katkı verdiği bir teknoloji ön-
görü çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın 
TÜBİTAK tarafından ilgili bütün kuruluş-
ların katkısı alınarak nihai hale getirilmesi 
hiç şüphe yok ki son derece yararlı olacak-
tır. Hepimiz stratejik düşünmek, stratejik 
yaklaşmak ve hedeflerle, sonuçlarla hareket 
etmek mecburiyeti içindeyiz.

Bir hedefe odaklanmayan hiçbir çaba, 
hiçbir çalışma, hiçbir program yarar ge-
tirmez. TÜBİTAK’ın bu konuda önemli 
çalışmalar yaptığını görüyor ve bundan 
mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki tas-
lak kararlar, stratejik düşünenin kazançlı 
çıkacağının tipik bir göstergesidir. Bu ça-
lışmada belirtilen stratejik amaç, ilke ve 
hedefler; rekabet, kalite ve refah için mut-
laka takip etmemiz gereken unsurlardır. 
Ancak orada da durmamalıyız; biliyoruz 
ki her strateji uygulama aşamasında haya-
tiyet kazanır. Bilim ve teknoloji politika-
larımızın sorumlusu TÜBİTAK ile sosyo-

ekonomik önceliklerimizi belirleyen DPT 
bir koordinasyon içinde olmalı, ilgili kamu 
kurumları da bu sürece katkı vermelidir. 

Önümüzdeki yıldan itibaren Ar-Ge faali-
yetlerinin desteklenmesi için önemli adım-
lar atmanın hazırlığı içindeyiz. Ancak bu 
desteği verirken, ülkem ve milletim adına 
mutlaka bu çalışmaların sonuçlarını alma-
yı beklediğimi de ifade etmek istiyorum. 
Omuz omuza vererek Türk insanının ha-
yatını kolaylaştıran, dünyada önünü açan, 
eğitimini güçlendiren, onu daha zengin ve 
kaliteli bir hayata götürecek adımlar ata-
cak, mesafeler alacağız. Devlet kuruluşları-
mız, üniversitelerimiz, özel sektörümüz bu 
hayati hedefe kilitlenmeli, başıboş ve birbi-
rinden kopuk işler yapma alışkanlığından 
vazgeçmelidir. Türk insanından aldığımız 
her kuruş kıymetlidir, bunu unutmayalım. 
Onların bu fedakarlığına ancak çalışarak, 
birlikte iş yaparak ve işi de dört dörtlük 
yaparak karşılık verebiliriz.

Değerli dostlar...

Önümüzdeki yıl için aşamalar kaydetme-
mizi özel olarak beklediğim bazı somut 
projeler var. Bilim insanı yetiştirme ve 
geliştirme, savunma araştırmaları, uzay 
araştırmaları ve bilim parkları alanındaki 
çalışmaları büyük bir dikkatle bizzat takip 
edeceğim. Dikkat ederseniz, işe insanla, 
insan yetiştirmekle başlıyoruz. Çünkü ar-
tık bu ülkeden dünya çapında iş yapacak, 
dünya çapında söz söyleyecek ve sözü 
dinlenecek bilim insanları yetiştirmek 
zorundayız. İstisnai örnekleri çoğaltmalı, 
alışılmış hale getirmeliyiz.
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Bu ülke bir an önce bütün gücüyle, bütün 
unsurlarıyla ve bütün alanlarda zorlu ge-
leceğe hazırlanan bir ülke haline gelmek 
durumundadır. O zorlu gelecekte onurlu 
biçimde yerimizi almak adına Ar-Ge ça-
lışmalarında çok önemli bir alan teşkil 
eden savunma araştırmalarımızı mutlaka 
destekleyeceğiz. Güçlü ve etkili bir Türkiye 
hedefi için uzay çalışmalarını da kademeli 
olarak ve sağlam adımlarla geliştirmeliyiz. 
Biliyorsunuz TÜBİTAK geçen yıl bir uydu-
yu uzaya fırlattı, bunun arkasını mutlaka 
getirmemiz gerekiyor. Bilim parkları da 
benim bizzat desteklediğim, destekleyece-
ğim bir diğer projedir. Kabiliyetli çocuk-
larımızın, gençlerimizin, anne-babaların 
bilimi anlamaları, sevmeleri için bilimi 
onlara yaklaştırmalıyız. Onları, çaba ge-
rektiren, ama karşılığı çok verimli, çok 
zengin, çok heyecan verici olan bu alana 
çekmeliyiz. 

Bunlar, benim çok önemli gördüğüm ve 
bizzat takip edip, gidişatları hakkında bilgi 
isteyeceğim projeler olacaktır. Ancak şunu 
açıkça ifade etmek istiyorum ki, Türkiye’yi 
geleceğe taşıyacak vizyon, bu hedefe yü-
rümemizi sağlayacak projeler ve bilimsel 
performansımız herkesten çok sizlere 
emanettir. Bu emanetin emin ellerde ol-
duğundan hiç şüphem yok, ülkem adına 
çok daha aydınlık bir geleceğin heyecanını 
şimdiden içimde hissediyorum.

Bilim dünyamızın değerli temsilcileri...

TÜBİTAK bu ülkenin gözbebeği ve akıl 
merkezi olması gereken bir kurumumuz-
dur. En zeki ve kabiliyetli gençlerimiz, en 

üretken insanlarımız, araştırmacılarımız, 
akademisyenlerimiz ve müteşebbislerimiz 
TÜBİTAK’ı bir akıl adresi olarak bilme-
lidir. TÜBİTAK bir akıl merkezi, bir akıl 
adresi olduğu zaman üretmeyi, ürettikçe 
ülkemizin rekabet gücünü artırmayı, re-
kabet gücümüz arttıkça da daha güçlü ve 
kalkınmış bir ülke olmayı başarabiliriz.

TÜBİTAK yönetimimiz, kısa zamanda ge-
rek Ar-Ge yönetimi, gerekse kamu ve özel 
bütün kurumlarla verimli ilişkiler kura-
rak, Ar-Ge politikaları ve mekanizmaları 
oluşturma konusunda başarılı çalışmalar 
başlatmıştır. Onları bu samimi çabaları 
ve etkileyici çalışmaları için tebrik etmek 
isterim. Uluslararası çapta kabiliyetli Türk 
bilim adamlarını ve araştırmacılarını bir 
araya getiren ve doğrudan sorumlu oldu-
ğum bu kuruluşun yönetimi, başta Nükhet 
Hanım olmak üzere, yaptıkları ve ileride 
yapacakları faydalı işlerde daima desteği-
mi yanlarında bulacaklardır.

Böyle anlamlı bir toplantı vesilesiyle bi-
lim ailesinin siz değerli temsilcileriyle bir 
araya gelme fırsatı bulmaktan duyduğum 
memnuniyeti bir kere daha ifade ediyor, 
hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum.
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Değerli arkadaşlar...

Türkiye’yi geleceğe hazırlamanın heyecanıy-
la olduğuna inandığım sevgili valilerimiz... 
Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla se-
lamlıyorum.

Bilmenizi istiyorum ki şu anda en az sizler 
kadar heyecanla doluyum. Çünkü sizlerin 
omuzlarınızda Türkiye’nin yeni ufuklara 
doğru yol alacağını, her birinizin şehirleri-
mizde devletin gülen yüzü, şefkatli eli olaca-
ğınızı biliyorum. Şu çatı altında bulunan her 
bir arkadaşımın, milletten aldığı emaneti 
hakkıyla koruyacağına ve görev süresi bo-
yunca gönlündeki memleket sevdasını bir 
an bile kaybetmeden hizmete koşacağına 
eminim. Sizlerle el ele vererek bu ülkeyi çağ-
daş uygarlık seviyesinin ötesine taşımanın 
ortak gayreti içinde olacağız.

Aldığınız sorumluluk tarihsel bir sorumlu-
luk, üstlendiğiniz misyon hayati bir misyon-
dur. Yolumuz uzun... Her alanda yapmamız 
gereken çok iş var. Türkiye’yi kalkındırmak 
istiyorsak, bize düştüğü kadar sizlere de 
çok önemli görevler düşüyor. Türkiye’nin 
şehirlerini, bu ülkenin zengin geçmişine ve 
bu milletin büyük dinamizmine yakışan bir 
medeniyet çizgisine taşımalıyız. Bir tekini-
zin bile aldığınız mühre ihanet içerisinde 
olacağınıza, omuzlarınıza yüklenen millet 
yükünden kaçacağınıza inanmıyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Türkiye son dönemde demokratik standar-
dını yükseltmek konusunda önemli adım-
lar atmıştır. Unutmamalıyız ki demokrasiyi 
en önce yetkiyi elinde bulunduranlar ola-
rak bizim içimize sindirmemiz gerekiyor. 
Sizlerden gittiğiniz her vatan köşesinde 
demokrasi fikrini, insanlık onurunu ve 
hukukun üstünlüğünü korumayı en bü-
yük göreviniz saymanızı bekliyorum. Bu 
ülkenin bütün şehirlerini aynı ekonomik 
ve demokratik standarda yükseltmemiz 
kaçamayacağımız bir sorumluluğumuzdur. 

Türkiye’nin her köşesindeki vatandaşları-
mıza ihtiyaç duydukları hizmeti eksiksiz ve 
zamanında götürmemiz gerekiyor. Sizlerin 
bu hassasiyet ve olgunluk içinde hareket 
edeceğinizden en ufak bir şüphem yoktur. 
Sizlere inanıyor ve güveniyorum. Bu millete 
yaptığı hizmetlerle gönüllerde iz bırakmış 
nice valimiz bugün hala hatırlanmaktadır. 
İnşallah sizler de yıllar sonra Türkiye’nin 
şehirlerine yaptığınız katkılarla anılacak, 
hayırla yad edilen yöneticiler olacaksınız. 
Hizmetlerinizle ve kişiliklerinizle bu mil-
letin gurur duyduğu evlatları olmak için 
var gücünüzle çalışınız. Bu yolda hepinize 
hayırlı görevler diliyor, Allah yardımcınız 
olsun diyorum.

Yeni Atanan Valileri Kabul

Ankara | 09 Eylül 2004
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Başbakan Erdoğan, Avrupa Parlamentosu 
Başbakanlar Konferansı’na katıldıktan 
sonra basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 
toplantıda, Kopenhag siyasi kriterlerinin 
uyum yönünden artık hiçbir eksiğinin kal-
madığını, bunun genişlemeden sorumlu 
Komiser Günter Verheugen tarafından da 
‘‘Artık masada herhangi bir şey kalmamış-
tır’’ ifadesiyle açıklandığını kaydetti.

Uygulamada yoğun bir şekilde çalışmala-
rın sürdüğünü ifade eden Erdoğan, kısa 
zamanda neticeye varılacağına inandık-

larını söyledi. Uygulama yasasının bir 
zihinsel değişim olduğunu, uyum yasaları 
kadar kolay olmayacağını, zaman alacağı-
nı dile getiren Erdoğan, bunun müzakere 
sürecinde çözüleceğini söyledi. Erdoğan, 
‘‘17 Aralık bizim için tam üyeliğin verildiği 
bir tarih değil, müzakere sürecinin başla-
tılmasıyla ilgili bir süreç olacaktır’’ dedi. 
Kopenhag siyasi kriterlerinin gereklerinin 
yerine getirildiğini belirten Erdoğan, TCK 
ile ilgili medyada yer alan değerlendirme-
lere değindi. Erdoğan, şöyle konuştu:

AP Başbakanlar Konferansı 
Sonrası Basın Toplantısı

Belçika | 23 Eylül 2004
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‘‘Türk Ceza Kanunu taslağı içerisinde olma-
yan, hatta Meclis’ten geçen ve kanunlaşmış 
durumda olan maddeler içerisinde yer al-
mayan bir ifade, bir konu sürekli gündeme 
getirilerek, kamuoyu meşgul edilmiştir. Bu-
gün, Pazar günü parlamentoyu toplamak 
üzere AK Parti olarak Meclis başkanlığına 
müracaat etmiş bulunuyoruz.’’

İstinaf Mahkemeleri Kanunu, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu, Türk Ceza Kanu-
nu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve 
İnfaz Kanunu’nun biri olmadığı zaman 
eksiklik arz eden yasalar olduğunu anlatan 
Erdoğan, bu neden yasaların eş zamanlı çı-
karılmasını istediklerini söyledi. Buradaki 
görüşmelerden sonra bu kararı aldıklarını 
belirten Erdoğan, ‘‘Pazar günü parlamento-
dan bu üç kanunun yürürlük maddelerini 
çıkaralım. TCK’nın içinde olmayan herhan-
gi bir madde oraya girmeyecektir. Bunu 
zinayla ilgili olarak söylüyorum. Diğer iki 
kanun Meclis açıldıktan sonra görüşülerek, 
çıkarılacak’’ diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran 
Erdoğan, ‘‘Görüşmelerde Kürt sorunu gün-
deme geldi mi? Gelmediyse neden gelmedi’’ 
şeklindeki bir soru üzerine, konunun gün-
deme gelmeğini, kendi sunumunda da bu 
konunun yer almadığını söyledi. Erdoğan, 
‘‘Toplantıların ardından olumlu ve açık bir 
‘evet’ kararı alacağınızdan ne kadar eminsi-
niz?’’ sorusuna karşılık da Türkiye’nin AB 
ile ilgili ödevlerini yerine getirdiğini belir-
terek, ‘‘Kopenhag Siyasi Kriterleri, Uyum 
Yasaları içinde ne varsa bunların hepsi 
halledilmiştir, evet’i almamak için hiç bir 
neden kalmamıştır’’ dedi. 

Başbakan Erdoğan, ‘‘Bazı kişiler, Tür-
kiye’nin dini, medeniyet açısından AB ile 
bütünleşme konusunda çok farklı oldu-
ğunu düşünüyorlar. Siz ne düşünüyorsu-
nuz?’’ sorusu üzerine, AB üyesi ülkelerin 
tamamına yakınının dininin Hıristiyan 
olduğunu ifade ederek, ‘‘Doğru farklıyız, 
AB bir Hıristiyan Kulübü değildir’’ diye 
konuştu. AB’nin, bundan sonraki süreçte 
medeniyetlerin buluştuğu bir adres konu-
muna geleceğini söyleyen Erdoğan, ‘‘Din 
anlayışımızı eğer siyasi değerler olarak ele 
alıyorsak yanılgıya düşeriz. Bu tür tezlere 
itimat etmemek gerekir’’ dedi.

‘‘Gizli bir gündeminiz var mı? Avrupa 
Parlamentosu’nda bazı kişiler, ‘Erdoğan’ın 
ve partisinin AB’nin desteğini ve yardımını 
kullanarak ordunun gücünü engellemeye 
çalıştığını’ söylüyorlar. Çünkü Türkiye’de 
ordunun laikliğin koruyucusu olduğu söy-
leniyor. Bu konuda siz ne diyeceksiniz?’’ so-
rusu üzerine Erdoğan, ‘‘Gizli ajanda tutmayı 
sevmeyen bir liderim. Aksine gizli ajandala-
rı olana da farklı bakarım’’ dedi. Partisinin 
kuruluşunun açık olduğunu, din eksenli 
bir parti olmadıklarını ortaya koyduklarını 
anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: 

‘‘Bundan sonraki süreci de bu şekilde de-
vam ettireceğiz. Laiklik bir din düşmanlığı 
değildir. Laiklik tam aksine, farklı inançlara 
eşit uzaklıkta olan ve bu inançların özellik-
le yaşanması noktasında bir güvencedir. 
Bunu da şu anda iktidarımız en ideal şekliy-
le uygulamanın gayreti içindedir. Ordunun 
görevi bellidir. Ordumuz Anayasa içinde 
tanımı yapılmış görevini yerine getirir. 
Bizler hükümet, yürütme olarak Anayasa 
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içinde tanımlanan görevimizi yaparız. 
Birbirine böyle bir müdahale söz konusu 
olamaz. Bunu da her geçen gün, demokra-
tik bilinci daha da artırmak, laiklik anla-
yışını daha da yaygınlaştırmak suretiyle, 
demokratik, laik sosyal bir hukuk devleti 
anlayışı içinde sürdürüyoruz, bundan da 
memnunuz, herhangi bir sıkıntımız söz 
konusu değildir.’’

Reform sürecinin ayrıntıları konusunda 
AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Günter 
Verheugen’e başka güvence verip vermedi-
ği sorusuna karşılık Erdoğan, Türkiye’nin 
yapacaklarının belli olduğunu ve bunların 
yerine getirildiğini ifade etti. Erdoğan, ta-
ahhüt almak gibi bir durumun söz konusu 
olmadığını söyledi. Zina konusunun daha 
sonra gündeme gelip gelmeyeceği yönün-
deki bir soru üzerine de Erdoğan, kendi 
iktidarları döneminde böyle bir şeyin söz 
konusu olmayacağını kaydetti. 
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Başbakan Erdoğan, televizyonlardan yayın-
lanan ‘‘Ulusa Sesleniş’’ konuşmasında, her 
ay ekranlar aracılığıyla Türkiye’nin yaşadığı 
büyük değişimi yansıtan güzel örnekler 
sunabilme fırsatı bulduğu için büyük mut-
luluk duyduğunu söyledi. Bu değişimin 
Türkiye’nin yönetimini günün ihtiyaçları-
na uygun biçimde geliştirmeyi hedefleyen 
büyük bir zihniyet ve yapısal bir değişim 
olduğunu kaydeden Erdoğan, ‘‘Bu değişim, 
Türkiye’nin çehresini değiştirecek, milleti-
mizi ileri hedeflere taşıyacak bir değişimdir. 
Allah’a şükürler olsun ki milletimiz dimdik 
bu değişim iradesinin arkasında durmakta-
dır’’ diye konuştu.

Hükümet olarak, bu açık ve net millet ira-
desinden güç aldıklarını belirten Erdoğan, 
yaşanan sıkıntıları besleyen sebepleri or-
tadan kaldırmak, Türkiye’nin elini kolunu 
bağlayan bütün yapısal düğümleri çözmek 
için çalıştıklarını anlattı. Erdoğan, şöyle de-
vam etti:

‘‘Bu büyük değişim rüzgarı artık topyekun 
bir gelişme ve ilerleme hamlesine dönü-
şerek ülkemizi bir uçtan bir uca sarmaya 
başlamıştır. Türkiye geri döndürülemez 
biçimde parlak yarınlarına doğru yol al-
maya başlamıştır. Bu güzel iklimi milletçe 
yaşamaya, bu coşkulu yolculuğu sürdür-

meye hep birlikte devam edeceğiz. Elbette 
zor zamanlarımız olacak, elbette aşmamız 
gereken engeller olacak, ama şuna inanın ki 
başaracağız. Asla inancımızı kaybetmeyece-
ğiz. Milletçe kilitlendiğimiz bu milli rotadan 
asla şaşmayacağız.’’

Başbakan Erdoğan, Ekim ayıyla birlikte yeni 
yasama yılının resmen başlayacağını anım-
sattı. Meclis’in bir önceki yılı, Türkiye’nin de-
ğişim güzergahının işaret taşlarını döşeyen 
çok önemli yasama faaliyetleriyle geçirdiği-
ni belirten Erdoğan, Meclis’i, bu yeni dönem-
de de yine önemli çalışmaların beklediğini 
kaydetti. Erdoğan, ‘‘Paslanmış kamu meka-
nizmalarına işlerlik kazandırmak, müzakere 
sürecine hazırlandığımız AB normlarına 
uyum sağlamak, demokrasimizi geliştirmek 
adına yapacağımız daha çok iş var’’ dedi. 

‘‘Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların 
sürekliliğidir’’ şeklindeki Latin deyişini 
anımsatan Erdoğan, ‘‘İşte ülke olarak biz bu 
sürekliliğin peşinde olmak, bu sürekliliği 
yakalamak durumundayız’’ diye konuştu. 
Erdoğan, Türkiye’nin yönetiminde, huku-
kun işletilmesinde, kalkınmanın ve sosyo-
ekonomik gelişmenin tesisinde böyle bir 
istikrar ve süreklilik kazanmak dışında bir 
seçeneklerinin olmadığını ifade etti. Erdo-
ğan, şöyle konuştu:

Ulusa Sesleniş

Ankara | 25 Eylül 2004
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‘ ‘ B u g ü n  uyg u l a d ı ğ ı m ı z  Ac i l  Eyl e m 
Planı’nın meyvelerini vermeye başlama-
sını, Türkiye’nin içine girdiği güven ve 
istikrar ortamına borçlu olduğumuzu hiç 
unutmamalıyız. Bu güven ve istikrarın 
devamı, Türkiye’nin güçlü ve müreffeh 
yarınlarının bina edileceği temel olacaktır. 
Yapılanın üstüne bir yenisini koymaktan, 
yapılamayanı denemekten, çalışmaktan, 
üretmekten vazgeçmeyeceğiz. Çünkü Tür-
kiye, tarihiyle, coğrafyasıyla, insani değer-
leriyle ve büyük birikimiyle bugüne kadar 
başardığından daha fazlasını başaracak 
bir potansiyele sahiptir. Bu büyük medeni-
yet ırmağı bir gün yatağını mutlaka doldu-
racaktır.’’

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin herkesin 
yüreğini serinleten bir ekonomik iyileşme 
gösterdiğini ifade etti. Dünya ekonomik 
çevrelerinde, bugüne kadar, yüksek büyü-
me hızını sürdürmek için yüksek enflas-
yonu göze almanın bir kural sayıldığını 
kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin bir yandan 
enflasyon oranlarını düşürmeyi, bir yan-
dan da son on yılların en yüksek büyüme 
hızına ulaşmayı bir arada başardığını ifade 
etti. Erdoğan, ‘‘Bu tablo, hepimize gurur 
veren ve dünya ekonomik literatürüne ge-
çen istisnai bir tablodur’’ dedi.

Yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekono-
misinin GSMH’da yüzde 14.4, GSYİH’da 
yüzde 13.4 oranında büyüme gösterdiğini, 
yıl sonu için koydukları yüzde 5 büyüme 
hedefine ulaşmakla kalmayıp, bu hedefi 
önemli ölçüde aşacaklarının şimdiden 
belli olduğunu anlatan Erdoğan, buna kar-
şılık enflasyonda da hedeflerden sapma 

göstermediklerini, hatta yıl sonu hedefi 
olan yüzde 12’lik oranın daha altına inme-
nin de kuvvetle muhtemel göründüğünü 
söyledi. Erdoğan, bunların sağlıklı bir eko-
nominin, piyasalara hakim olan güven ve 
istikrar havasının göstergeleri olduğunu 
belirtti.

Başbakan Erdoğan, şimdi zeminini sağla-
ma almış, dengelerini oturtmuş ve gelecek 
vizyonunu yenilemiş bir ekonomiye ya-
kışan yeni bir değişimin adımını atmaya 
hazırlandıklarını kaydederek, ‘‘Allah’ın iz-
niyle 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sıfır-
ları atılmış yeni para birimimiz Yeni Türk 
Lirası’nı (YTL) kullanmaya başlayacağız’’ 
dedi. Bir yıl süreyle kullanılmakta olan pa-
ralarla birlikte dolaşımda olacak YTL’nin, 
2006 başından itibaren başındaki ‘‘Yeni’’ 
ibaresinden arındırılarak tek geçerli TL 
olarak kullanılmaya başlanacağını anımsa-
tan Erdoğan, bu operasyonun, ekonomiyi 
çağdaş bir kimliğe kavuşturmak ve bol sı-
fırlı hayatın yurt içinde ve dışında çıkardı-
ğı zorluklardan kurtulmak açısından çok 
önemli bir operasyon olduğunu ifade etti.

Erdoğan, ‘‘Bu konuda bütün vatandaşla-
rımızın duyarlılık göstereceğine inanıyo-
rum. Yeni paramızın yeni ufuklara doğru 
yelken açan ülkemize hayırlar, bereketler 
getirmesini temenni ediyorum’’ diye ko-
nuştu. Başbakan Erdoğan, zaman zaman 
ekonomik parametrelerde olumsuz istika-
mette gelişmelerin de olduğunu belirte-
rek, şöyle konuştu:

‘‘Ama böyle olumsuz gelişmeler olduğu 
zaman vaveyla koparanlara, adeta kıyamet 
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koparanlara bir şey hatırlatmak istiyorum. 
Bunlar her devletin ekonomik yaşamı 
içerisinde olağan şeylerdir. Ama zaman 
zaman bütün bunlar olurken acaba şöyle 
olayı bir yıl, iki yıl gibi bir perspektifte ba-
kıp da olayı niçin değerlendirmiyorsunuz. 
Şu anda ki iktidarımız 3 Kasım da nasıl 
bir ekonomik tablo ele almıştı veya ku-
cağında bulmuştu, bugün acaba nasıl bir 
ekonomik tabloyla başbaşayız. Ben burada 
bir mukayese yapmak istiyorum. Bu mu-
kayeseyi niçin yapıyorum. Çünkü sizleri 
bu tür vaveylayı koparanlara karşı hazır-
lıklı olmaya ve bu konuda bunlara pirim 
vermemeye davet ediyorum. Bakınız, 3 
Kasım’da Türkiye’de borsa 7000’lerdeydi, 
şu anda 22300’ün üzerinde. Aynı şekilde 
enflasyon yüzde 30’un üzerindeydi, şimdi 
yüzde 12’nin altında ve tek haneli rakam-
ları konuşuyoruz. Aynı şekilde Türkiye’nin 
büyüme hızı eksilerdeydi, şimdi hamdol-
sun geçen yıl yüzde 5 koyduk, ama yüzde 
5.9’la bitti. Bu yıl yine yüzde 5 koyduk, 
fakat görünen o ki bu yıl da rakam bir hayli 
yukarılarda çıkacak.’’

Erdoğan, yüzde 69’da olan faizlerin şu 
anda yüzde 24’ler civarında bulunduğunu, 
aradaki farkın yüzde 45’e tekabül ettiğini 
vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘İnsaf sahibi her insanın bunları değerlen-
dirmesi lazım. Bunları gömemezlikten gel-
mesi mümkün değil. Bunlar bu yönetimin 
işbaşına geldiği andan itibaren 22 ay gibi 
bir sürede gerçekleştirdiği, ulaştığı netice-
lerdir. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. 
Petrol dışında Türkiye’de hemen hemen 
hiç zam yapılmamıştır. Dışa bağlı olduğu-

muz konular dışında asla zammı halkımı-
za dayatmadık. Beyaz eşya mağazalarında, 
beyaz eşya fiyatlarına bakalım. Fiyatlar iki 
yıl önce neredeydi, bugün nerede? Artıyor 
mu? Düşüyor mu? Çarşı pazara bakınız. 
Durumu yine aynı göreceksiniz. Her geçen 
gün daha iyi olacak. Bu konuda kararlıyız. 
Vatandaşımıza yük olan bir devlet anlayışı 
ile değil vatandaşımızın sırtındaki yükü 
nasıl alırız anlayışıyla yola devam edece-
ğiz, böyle yola devam ediyoruz.’’

Erdoğan, AB ile üyelik müzakerelerine baş-
lamayı Türkiye’nin yakın hedeflerinden 
biri saydıklarını her fırsatta dile getirdik-
lerini söyledi. İki yıla yaklaşan bir zaman 
içinde AB uyum yasalarını ardı ardına 
çıkardıklarını anlatan Erdoğan, bu konuda 
Parlamento’da muhalefetin de çok ciddi 
desteklerini aldıklarını ve bundan dolayı 
kendilerine defaatle teşekkür ettiklerini 
kaydetti. Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Ama bütün bu adımları atarken şüphesiz 
ki, bizler hiçbir zaman beraber hareket 
ettiğimiz ülkenin milli çıkarları için bir 
dayanışma içinde olduğumuz, olmamız 
gereken hangi kesim olursa olsun teşekkü-
rü ihmal etmedik. Çünkü bu bizim ortak 
meselemizdi. Ve bunu bir medeniyet pro-
jesi olarak gördük. Ve bu medeniyet proje-
sini de bizler gerçekleştirmek için sonuna 
kadar kovalayacağız dedik. Elimizden 
geleni yaptık, yapıyoruz ve her zeminde 
Türkiye’nin barış ve demokrasiye bağlılı-
ğını belirttik, ifade ettik. Avrupa ülkelerini 
böyle bir zemin üzerinde bir araya getiren 
bir birliğin parçası olma isteğimizi ve ka-
rarlılığımızı hep dile getirdik.’’
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İki yıla yakın bir süredir sürdürülen yoğun 
gayretlerin bir neticesi olarak çok önemli 
bir kavşağın dönülmüş bulunulduğunu 
ifade eden Erdoğan, Brüksel’deki görüşme 
ve temaslarını anlattı. Bu görüşmeler-
de, Türkiye’nin AB üyeliği konusundaki 
kararlılığını bir kere daha vurguladığını 
belirten Erdoğan, ‘‘Bu zirve sırasında ge-
rek Sayın Prodi, gerek Sayın Verheugen 
Türkiye’nin AB’ye uyum konusunda gös-
terdiği gayretlerden övgüyle söz ettiler’’ 
dedi. ‘‘Aynı Zirve’de 6 Ekim tarihinde açık-
lanacak İlerleme Raporu’nun Türkiye’nin 
bu gayretlerini karşılıksız bırakmayacak 
bir netlik taşıyacağı en yetkili ağızlarca 
telaffuz edilmiştir’’ diyen Başbakan, şöyle 
devam etti:

‘‘Türkiye, AB ile müzakerelere başlamak 
konusunda yapması gerekenleri yerine 
getirmiş, bu değerler birliğinin bir parçası 
olmak yani bir siyasi değerler birliğinin 
bir parçası olmak konusundaki kararlılı-
ğını en net şekilde ortaya koymuştur. Bu 
ideali büyük bir heyecanla paylaşmış bir 
millet olarak, bütün bu gayretlerimizin 
AB fikrini zedelemeyecek bir karşılığı 
olacağına da inanıyoruz. Raporun açıkla-
nacağı tarihe kadar son eksikliklerimizi de 
tamamlayarak iyi haberi beklemeye baş-
layacağız. Bunlar uyumla ilgili eksiklikler 
değil, bunlar daha çok uygulamayla ilgili 
bazı eksiklerdir. Kaldı ki, bunlar müzake-
re sürecinde de tamamlanabilecek olan 
çeşitli ilkelerdir, kriterleridir. Bizden ön-
cekilerde bunları zaten o süreç içerisinde 
tamamladılar. Bunu da ben bütün yetkili 
olan dostlarımıza, AB’deki tüm dostlarımı-
za gerek siyasilere gerekse bürokratlara, 

teknokratlara hepsine anlatmanın gayreti 
içerisinde olduk. Ve bu konularda da ara-
mızda herhangi bir sıkıntı yok. Son birlikte 
yapmış olduğumuz basın toplantısında 
sayın Günter Verheugen, ‘artık masanın 
üzerinde herhangi bir şey kalmamıştır’ ifa-
desi ile bunu da çok açık ortaya koydular. 
Şimdi bu yılın Aralık ayında üyelik müza-
kerelerinin başlayacağı tarihin belirlenece-
ği konusunda çok açık, net ümitli olduğu-
mu ifade etmek isterim. Bu gerçekleşirse 
Türkiye’nin önünde uzun, meşakkatli ama 
şevkle yürüyeceğimiz bir yol açılacaktır. 
Müzakere süreci boyunca samimiyetle, 
kararlılıkla, sabırla çalışmamızın gerekli 
olduğunun da bilinci içindeyiz.’’

TBMM’den çıkan uyum yasalarını pratiğe 
geçirmek ve Türkiye’nin idari, ekonomik 
ve demokratik kazanımlarını arttırmak 
gerektiğine işaret eden Erdoğan, ‘‘Bundan 
daha da önemlisi ülke olarak kilitlendi-
ğimiz daha adil, daha demokratik, daha 
özgürlükçü, daha gelişmiş bir Türkiye he-
definden asla kopmamak olacaktır’’ diye 
konuştu. ‘‘Siyasette, ekonomide, demok-
raside ve diğer bütün alanlarda istikrarı 
korumak ve kazanımları kalıcı hale getir-
mek zorundayız ‘‘ diyen Erdoğan, şöyle 
konuştu:

‘‘Bu yolun sonunda uzun yıllardır dış poli-
tikamızın en önemli hedeflerinden birine 
ulaşarak AB üyeliği serüvenini mutlu sona 
taşıyacağımızdan şüphe duymuyorum. 
Ancak daha da önemlisi, bu süreç boyun-
ca Türkiye’nin çağdaş bir dünya devleti 
olma yolunda elde etmiş olduğu yüksek 
standartlar olacaktır. Bu yolun sonunda 
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Türkiye nihayet demokratik ayıplarından 
kurtulmuş, çağdaş bir idari yapıya kavuş-
muş ve değişime açık yepyeni bir gelecek 
vizyonu kazanmış olacaktır. Bu adım, ül-
kemizi dünyanın en güçlü, en müreffeh, 
en kalkınmış ülkelerinden biri olmaya 
götürecek ve bu adımların da bu noktada 
ne kadar önemli adımlar olduğunun hep 
birlikte görmüş olacağız.’’

Türkiye’nin her alanda çehresini değiş-
tirme mecburiyeti bulunduğunu anla-
tan Erdoğan, nüfusu giderek artan, iç 
trafiği yoğunlaşan bir büyük ülke olarak 
Türkiye’nin özellikle ulaştırma alanında 
büyük bir atılım ihtiyacı içinde olduğunu 
vurguladı. Göreve geldiklerinden itibaren 
bu gerçek ışığında Türkiye’nin ulaşım 
altyapısını geliştirmek, ulaşım seçenekle-
rini çeşitlendirmek ve seyahat kültürünü 
yenilemek için çaba gösterdiklerini ifade 
eden Başbakan Erdoğan, ‘‘Bu konuda kara, 
demir, hava ve deniz yolu ulaşımımızı ge-
liştirmek için yakından şahit olduğunuz 
çok önemli proje ve çalışmalar başlatılmış 
durumdadır’ dedi.

Acil Eylem Planı kapsamında Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu güvenli, ekonomik ve 
rahat erişebilirliği sağlayacak bir karayolu 
ulaşımını tesis etmek üzere harekete geç-
tiklerini bildiren Erdoğan, ‘‘2002 yılı sonu 
itibariyle bir bölünmüş yol projesi başlat-
tık. Kendi şahsi ifademle duble yollar’’ diye 
konuştu. 2002 yılı sonu itibariyle karayol-
ları ağında mevcut bölünmüş yol uzunlu-
ğunun sadece 3 bin 859 kilometre oldu-
ğunu, bölünmüş yol projesi kapsamında 
sürdürülen özverili çalışmalar sonucunda, 

2003 yılında 80 yılda yapılanın neredey-
se yarısı kadar yol yapıldığını belirten 
Erdoğan, bu yollar sayesinde Türkiye’de 
meydana gelen ölümlü trafik kazalarında 
yüzde 65 oranında azalma sağlandığına 
dikkat çekti.

Bu yıl da 3 bin kilometrelik bölünmüş yol 
yaparak vatandaşların hizmetini sunacak-
larını bildiren Erdoğan, ‘‘Hedefimiz 5 yıl 
içinde toplam 15 bin kilometre bölünmüş 
yol yaparak Türkiye’nin kara ulaşımına 
çağdaş bir görünüm kazandırmak, güvenli 
bir ulaşıma imkan hazırlamaktır’’ şeklinde 
konuştu. ‘‘Bizim amacımız Türkiye’yi çağ-
daş dünyaya bağlayacak yolları açmak, inşa 
etmektir’’ diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Bu büyük hedefi sadece büyük şehir-
lerimiz için koymuyoruz, bakınız daha 
birkaç gün önce Van’ın Bahçesaray ilçe-
sinin yolunu açtık. 10 ay bu ilçenin yolu 
dünyaya kapalıydı ama şimdi artık dört 
mevsim dünyaya, Van’a açık hale geldi. Ve 
orada biz halkımızla kucaklaştık. Ve ilk 
Bahçesaray’a ulaşan bir Başbakan olarak 
da nice mutluluk duydum. Ve çok daha en-
teresan olan bu ilçemizin 42 kilometrelik 
bu yolunu yapmak suretiyle Bahçesaray’a 
farklı bir anlam yükledik. Ve Bahçesaray-
lıyla bütünleşme fırsatını bulduk. İstiyo-
ruz ki, Türkiye’nin şehirlerini, ilçelerini, 
köylerini çağdaş nitelikte yollarla birbirine 
bağlayalım eğer bağlayamıyorsak, bu ülke-
yi de ilerletemeyiz, geliştiremeyiz. Çünkü 
medeniyet yoldur. Eğer yolunuz yoksa 
medeni olmaktan bahsedemezsiniz. Çağ-
daşlıktan bahsedemezsiniz. İnşallah bizi 
geleceğin dünyasına taşıyacak bu yollar 
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tamamlandıkça, özlediğimiz Türkiye’nin 
ufukta yavaş yavaş yükselmeye başladığını 
da söyleyebileceğiz, görebileceğiz. Yol var-
sa ekonomik yatırım da olacaktır. Ama yol 
yoksa bu yatırımları da görmek mümkün 
olmayacaktır.’’

Okullarda çocuklara ‘‘üç tarafı denizler-
le çevrili’’ bir vatandan bahsedildiğini, 
ancak bu okullardan yetişen çocukların 
Türkiye’nin bir deniz ülkesi olduğu gerçe-
ğiyle bir daha neredeyse hiç karşılaşma-
dıklarına işaret eden Erdoğan, ‘‘Şunu itiraf 
etmeliyiz ki, turizm sektörünü dışarıda bı-
rakırsak, ülkemizin üç tarafını çevreleyen 
denizlerimizden yeterince faydalandığı-
mızı söyleyemeyiz’’ dedi. Denizcilik sektö-
rünün istenilen büyüklüğe ulaşamadığını, 
bu konuda yeni bir perspektif geliştiril-
mesi, yeni bir açılım yakalanmasının şart 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, hükümet 
olarak göreve geldikleri ilk günden beri bu 
gerçeğin farkında olduklarını anlattı. Dış 
ticaretin geliştirilmesi, ekonominin dışa 
açılarak dünya ekonomisi ile bütünleşme-
si ve diğer ekonomik hedeflerin gerçekle-
şebilmesi için denizciliğin kalkındırılma-
sına özel bir önem verdiklerini ifade eden 
Başbakan, bu anlayışla denizcilik sektö-
rüne yönelik önemli tedbirler aldıklarını 
söyledi. Bu yılın başından itibaren kabotaj 
hattında çalışan gemiler ile balıkçı gemile-
rine, motorlarına vergisiz yakıt verme uy-
gulaması başlatılarak, ‘‘denizcilik alanında 
sessiz bir devrim’’ gerçekleştirdiklerini 
belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘54.3 Trilyon Lira tutarındaki ÖTV tahsila-
tından vazgeçerek denizcilik sektörümüze 

büyük bir rahatlama getirdik. Böylece de-
nizcilik faaliyetlerini teşvik etmiş olduk. 
Yine bu uygulamanın bir sonucu olarak 
İDO yolcu ve araç taşıma ücretlerinde 
artış yapmadık. Tam aksine fiyatların 
düşmesine bir zemin hazırladık. Nitekim, 
yüzde 25 ila yüzde 40 arasında bir indirim 
gerçekleştirildi. Buna bağlı olarak 2004 
yılının ilk beş ayında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 36’lık yolcu, yüzde 
45’lik araç artışı sağlandı. Benzer şekilde 
TDİ de 2003 rakamlarında yüzde 9 ila yüz-
de 32 arasında bir indirime giderek, yolcu 
sayısında yüzde 10, araç sayısında yüzde 
6’lık bir artış yakalanmıştır. Bunların yanı 
sıra limanlarımızın işlevlerini geliştirmek 
ve yabancı gemilerin limanlarımızı daha 
fazla kullanmasını sağlamak amacıyla 
bazı düzenlemeler de yaptık. Bu düzenle-
melerden en önemlisi liman ücretlerinde 
yaptığımız yüzde 50 oranındaki indirim-
dir. Bu uygulama, bir yıllık süre içinde 
limanlarımıza olan talebi çok olumlu şe-
kilde etkilemiştir. Limanlarımızın trafiği 
bakımından yeni bir dönemin başladığı 
açıkça görülmektedir. Deniz ulaşımını 
iyileştirmekle yetinmeyeceğiz. Hedefimiz, 
denizcilik sektörünün tersaneler, kıyı yapı 
ve tesisleri, deniz altı kaynakları, balıkçı-
lık, deniz turizmi gibi diğer unsurlarında 
da aynı değişimi gerçekleştirerek bunu o 
sektörde olanlara yaşatmaktır.’’

‘‘Başladığımız işi hayırlısıyla bitirip, bu 
ülkeyi adil ve kalkınmış bir ülke haline 
getireceğiz’’ diyen Erdoğan, bütün bu ge-
lişmelerin ‘‘Türkiye’nin damarlarına kan 
gelmeye başladığının işareti’’ olduğunu 
söyledi. Erdoğan, ‘‘Bizlere olan inancınızı, 
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güveninizi asla kaybetmeyiniz. Türkiye, 
haklının hakkına sahip olacağı, çalışanın 
ezilmeyeceği, demokrasinin bütün kurum-
larıyla işleyeceği örnek bir ülke olacaktır’’ 
diye konuştu. Türkiye’nin her köşesini 
aynı yüksek kalkınma hedeflerinde bu-
luşturmak istediklerini, adaleti yaygın-
laştırmayı, eksiksiz ve aksaksız biçimiyle 
demokrasiyi işletmeyi boyunlarının borcu 
bildiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle de-
vam etti:

‘‘Bu ülkede yaşayan herkes, hak ve özgür-
lüklerin herkese eşit olarak uygulandığı, 
kimsenin burnunun kanamadığı, kimse-
nin yüreğinin yaralanmadığı bir Türkiye 
idealinde buluşmuştur. Bu idealler ışığın-
da ilerleyecek, sahip olduğumuz değer-
lerle dünya insanına yeni ufuklar açmak, 
barış fikrinin zeminini güçlendirmek 
için çalışacağız. İki binli yıllara büyük bir 
değerler erozyonuna kapılarak giren dün-
yanın, Türkiye’nin özünde taşıdığı değer-
lere her zamankinden daha fazla ihtiyacı 
vardır. Bunun için yolumuz uzun olsa da 
azmimiz, heyecanımız, umudumuz çoktur. 
Hükümet olarak elimizdeki imkanların 
azamisini kullanarak ülkemizin dört bir 
köşesini kalkındırmanın, her haksızlığı 
gidermenin, her ihtiyacı olanın yardımına 
koşmanın uğraşı içindeyiz.’’

‘‘Uzak olmayan bir gelecekte millet olarak 
önümüze koyduğumuz büyük hedeflere 
inşallah hep birlikte ulaşacağız’ diyen Baş-
bakan Erdoğan, Türkiye’nin bir çok ilinde 
fabrikaların temellerini attığını, ilköğre-
tim okullarının açılışını yaptığını anlattı. 
Erdoğan, yatırımların işsizlik sorununun 

çözümü için yeni çıkış yolları hazırlaya-
cağını belirtti. Erdoğan, sözlerini şöyle 
tamamladı:

‘‘Onun için müteşebbislerimize özellikle 
teşekkür ediyorum. Diyorum ki her va-
tandaşımız işadamımız, yatırımcımız doğ-
duğu, büyüdüğü, havasını teneffüs ettiği 
iline gelsin o da 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi, 100 
kişi çalıştırabileceği bu tesislerin kurulu-
şunu yapsın. İnanıyorum ki Türkiye’nin 
yarınları bugünlerinden çok daha güzel 
olacaktır. Bu güzel yarınları yaşamak için 
Türkiye’nin çok uzun bir zaman bekleme-
yeceğine bütün samimiyetimle inanıyo-
rum. Yeter ki desteğinizi ve duanızı bizden 
eksik etmeyin.’’
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Başbakan Erdoğan, Avrupa Konseyi Parla-
menterler Meclisi’nin sonbahar toplantısına 
katılmak üzere gittiği Strasbourg’dan dönü-
şünde TBMM Genel Kurulu’na bilgi verdi. 
Bu toplantıların verimli geçtiğini ifade eden 
Erdoğan, Türkiye’yi temsilen Strasbourg’da 
bulunan tüm milletvekillerinin saygınlığına 
ilişkin ifadeleri diğer grupların temsilcile-
rinden dinlemekten memnuniyet duydu-
ğunu dile getirdi. AKPM’de son dönemde 
insan hakları ve demokratikleşme alanında 
atılan adımlar, AB perspektifi ve dış politika 
öncelikleri konusunda bir konuşma yaptığı-
nı belirten Erdoğan, yöneltilen soruları da 
tek tek yanıtladığını söyledi. Avrupa Kon-
seyi üst yönetimi ve AİHM Başkanı ile gö-
rüştüğünü bildiren Erdoğan, görüşmelerde 
Türkiye’nin Avrupa mimarisi içinde müm-
kün olan her türlü katkıyı yapmaya hazır 
olduğunu belirttiğini kaydetti. 

Erdoğan, muhataplarının da Türkiye ile 
Avrupa Konseyi arasındaki işbirliğinden ve 
AK Parti Hükümeti döneminde insan hak-
ları ve demokratikleşme konusunda atılan 

adımlardan duydukları memnuniyeti ifade 
ettiklerini anlattı. Türkiye ile müzakerelerin 
başlatılması yönünde net bir tavsiyede bulu-
nulması ile Türkiye nin AB yolunda önemli 
bir eşiği daha aştığını belirten Erdoğan, şun-
ları söyledi:

‘‘Bu bir sonuç değildir, bu bir başlangıçtır. 
Bundan sonra önümüzde şüphesiz ki zor 
günler var. Bundan sonra da hep birlikte şu 
ana kadar iktidarı ve muhalefeti ile parla-
mentoda el ele verdiysek parlamento dışın-
da sivil toplum örgütleri ile el ele vererek 
bu süreci aştıysak bundan sonraki süreci de 
aynı dayanışma içinde başararak aşacağız. 
Bu Parlamento içinde sadece bizlerin başa-
rısı değil, milletimizin zaferidir.’’

Erdoğan, gelinen aşamayı ‘‘Olumlu, dengeli 
ve net’’ bulmakla birlikte komisyonun mü-
zakerelerin yöntemine ilişkin bazı değerlen-
dirme ve önerilerini, 17 Aralık’a kadar siyasi 
kararı verecek olan ülkelerle birlikte gözden 
geçirme fırsatının bulunacağını sandığını 
söyledi. Bu sürecin başlatıldığını bildiren 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

TBMM Genel Kurulu AB Ilerleme 
Raporu Konulu Bilgilendirme 

Toplantısı

Ankara | 07 Ekim 2004
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‘‘Zira bu değerlendirme ve önerilerin daha 
önceki uygulamalardan farklı olarak Tür-
kiye için ayrımcılık anlamına gelecek özel 
koşullar oluşmaması için böyle bir mesainin 
çok yararlı olacağına inanıyorum. Böyle 
bir süreci başlattık. Yaptığımız temaslarda 
siyasi kararı alacak olan devlet ve hükümet 
başkanları, komisyon raporunu bekledikle-
rini, buna göre hareket edeceklerini bildir-
mişlerdi. 2002 Kopenhag Zirvesi’nde son 
bildirgede yer alan şu ifade önemliydi. O da 
özellikle altını çizmek istiyorum, (Kopenhag 
siyasi kriterlerini Türkiye’nin yerine getir-
mesi halinde gecikmeksizin müzakerelere 
başlanması) ifadesinin çok önemli, inanıyo-
rum ki ahde vefa göstermek suretiyle hiçbir 
tereddüde mahal bırakmayacak, bu kelime-
ye uyulacaktır.’’ 

Erdoğan, Türk basını ve bu sürece destek 
verenlerin desteğini sürdürmelerinin işle-
rini kolaylaştıracağı gibi süreci de hızlandı-
racağını belirtti. Türkiye’nin artık ülkesi ve 
milletinin yanı sıra Avrupa’daki dostları ile 
birlikte bir dönemeci aştığını belirten Erdo-
ğan, şunları söyledi: 

‘‘Bir gerçeği vurgulamak istiyorum, uzun 
ince bir yoldayız. Bu yolculuğumuz esna-
sında dayanışmamız hiçbir zaman eksik 
olmamalı ve üzerimize düşeni en iyi şekilde 
yerine getirmek suretiyle AB müktesebatı 
içinde ne varsa bunların gereğini ve uyum-
daki eksikliklerimizi de müzakere esna-
sında ortaya çıkabilecek şeyler olacaktır. 
Bunları süratle yerine getirmeye muktedir 
bir Parlamentomuz var, bununla iftihar 
edebiliriz. Uygulamaya yönelik adımlar var. 
Biliyorsunuz sıkıntı buradadır. Neden?.. 

Bu bir zihniyet değişimidir, bu bir süreçtir. 
Bunu hep birlikte en Batı’dan en Doğu’ya 
en Kuzey’den en Güney’e 70 milyon vatan 
evladına kabul ettirecek şekilde yapmak du-
rumundayız. Bunu ne kadar büyük ölçüde 
gerçekleştirirsek inanıyorum ki bu süreç 
hızlanacaktır.’’ 

Erdoğan, zaman konusunda ‘‘Askıya alındı, 
tarih verilmedi’’ gibi kullanılan ifadelere 
iltifat edilmemesi gerektiğini söyledi. Mü-
zakereye başlayan bir ülkenin tam üye olma 
sürecine girdiğini bildiren Erdoğan, zaman 
zaman alkışlarla kesilen sözlerini şöyle ta-
mamladı: 

‘‘Müzakere bunun için başlatılır. Yani tam 
üyeliğe kabul edilmeyecek bir ülke için 
müzakere kavramının ne anlamı var? Kal-
dı ki bunlar çoktan aşıldı, bu Helsinki’de 
aşıldı, Gümrük Birliği’nde aşıldı. Ben bu 
vesileyle katkısı olan geçmiş siyasilere de 
ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki bugün-
lere durup dururken gelmedik ve bu süreç 
bir finalin adımlarıydı, bu adımları hep 
birlikte attık. Bunu hep birlikte yaşamak 
ve sonuçlandırmak bizim görevimizdir. 
Temennimiz o ki bu atılacak adımlar daha 
sonra Parlamento’da görev yapacak her va-
tan evladı bu süreci yaşamış olsun...’’ 
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
virler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 
Birliği’nin (TÜRMOB) Ahmet Taner Kış-
lalı Spor Salonu’nda düzenlenen 15. Ola-
ğan Genel Kurulu’na konuşan Başbakan 
Türkiye’de muhasebecilik ve mali müşa-
virlik mesleğinin 60 binden fazla üyesi-
nin bulunduğunu ve çok önemli görevler 
üstlendiklerini kaydetti. TÜRMOB Genel 
Başkanı Mehmet Timur’un konuşmasın-
daki adli tatil gibi ‘‘mali tatil’’ yapılması yö-
nündeki talebine karşılık veren Erdoğan, 

yanında oturan CHP Genel Başkanı Deniz 
Baykal ile de talebi değerlendirdiklerini 
belirtti. Erdoğan, ‘‘Sayın Genel Başkan’ın 
talep ettiği tatil konusunu Sayın Baykal ile 
de müzakere ettik. Mutabık kaldık. Böyle 
bir şeyi müşterek olarak çıkarabiliriz’’ 
dedi. 

Başbakan’ın bu sözleri salonda uzun süre 
alkışlandı. Türkiye’de muhasebe mesleği 
ve sisteminin gelişiminin ekonomi ile 
yakın paralellik gösterdiğini dile getiren 
Erdoğan, 1950 yılından itibaren Türk ver-

TÜRMOB 15. Olağan  
Genel Kurulu

Ankara | 09 Ekim 2004
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gi sisteminde reform sürecinin başlaması 
ile beraber muhasebenin öneminin daha 
da arttığını kaydetti. Buna rağmen meslek 
örgütünün yasal statüye kavuşmasının 
ancak 1989’da gerçekleştirildiğini anlatan 
Erdoğan, bu süreçte meslek mensupla-
rının sayısının artması, birlik ve meslek 
odalarının yurt çapında örgütlü faaliyet 
göstermesinin önemli bir aşama olduğu-
nu ifade etti. Türkiye’nin 2001 ekonomik 
krizinden bu yana kesintisiz bir büyüme 
süreci yaşadığına işaret eden Erdoğan, 
2002’de yüzde 7.8, 2003’de ise yüzde 5.9 
oranında büyüyen Türk ekonomisinin bu 
yılın ilk yarısında yüzde 13.4 oranında 
büyüme sağladığını bildirdi. Ekonomik 
göstergelerin 2004 yılı için hedef lenen 
yüzde 5’lik büyümenin oldukça üstünde 
bir performans gösterileceğini şimdiden 
ortaya koyduğunu dile getiren Başbakan 
Erdoğan, büyümenin yüksekliği kadar 
sürdürülebilirliğinin de önem taşıdığını 
kaydetti. Büyümenin yanında enflasyonla 
mücadelede de başarı sergilendiğini be-
lirten Erdoğan, enflasyon oranının son 35 
yılda ilk kez tek haneli seviyeye indiğini 
söyledi. 

Başbakan Erdoğan, kamu maliyesi ala-
nında uygulanan politika ve sıkı mali 
disiplinin bu tabloda etkili olduğunu 
ifade ederek, ‘‘Gerek 2003 yılında, gerek-
se içinde bulunduğumuz 2004 yılında 
hedeflediğimiz faiz dışı fazla rakamlarını 
da yakalamış bulunuyoruz’’ diye konuştu. 
Bu istikrar tablosunun borçların sürdü-
rebilirliğine ilişkin kaygıları da tamamen 
ortadan kaldırdığını işaret eden Erdoğan, 
bu ortamın risk primini azalttığını ve 

hem nominal hem de reel faizleri aşağıya 
çektiğini söyledi. Bunun sonucu olarak 
kamu sektörü borçlanma gereğinin yüz-
de 17’den yüzde 8’lere kadar düştüğünü 
belirten Erdoğan, tüm bu gelişmelerin dış 
ticaret hacmini olumlu yönde etkilediğini, 
Türkiye’nin bugün 150 milyar dolarlık dış 
ticaret hacmine ulaştığını anlattı. Erdoğan, 
şöyle devam etti: 

‘‘Büyümede yaşanan olumlu performans 
aşamalı olarak üretimde verimliliğe ve 
istihdama da yansımıştır. Son dönemde iş-
sizlikteki azalma, yeni yatırım ve kapasite 
kullanımı ile çalışma alanında yeni iş im-
kanlarının arttığını göstermektedir. Ayrıca 
son verilere göre gelir dağılımında da nispi 
bir iyileşme gözlenmektedir. Yaşadığımız 
bu iyileşmede, siyasi istikrar makro eko-
nomik istikrar ve yapısal reformlar önemli 
rol oynamaktadır. Bu üç faktör ekonomide 
güveni sağlayarak, kamu sektöründeki 
yüzde 12’lik küçülmeye rağmen özel sek-
tör öncülüğünde ekonomik büyümeyi 
gerçekleştirmiştir. Tüm bunlar Türk eko-
nomisinde ciddi bir dönüşüm yaşandığın 
ortaya koymaktadır. Bu dönüşüm çağın ge-
rektirdiği ve Türkiye’yi geleceğe taşıyacak 
olan değişimdir.’’ 

Muhasebenin ekonomik faaliyetlerin 
sonuçlarını yansıtan önemli bir gösterge 
olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, sa-
londakilere ‘‘Muhasebe milli ekonominin 
kaydını tutmaktadır. Bu nedenle 2000 ve 
2001’de ülkemizde yaşanan ekonomik 
krizlerin yaptığı tahribatı ve zararı en iyi 
sizler değerlendirebilirsiniz. Ekonominin 
son iki yılda yaşadığı olumlu gelişmeyi 
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de yine en iyi siz analiz edebilirsiniz’’ diye 
hitap etti. Hükümetin en önemli öncelik-
lerinden biri olan kayıt dışı ekonomi ile 
mücadelede TÜRMOB üyelerinin etkin 
bir rol üstleneceğine inandığını dile ge-
tiren Erdoğan, bu meslek mensuplarının 
vergi mükellefleri ile gelir idaresi arasında 
adeta köprü görevi gördüğünü, mesleğin 
gelişmesiyle ekonomideki kayıt dışılığın 
azalacağına inandığını söyledi. 

Başbakan Erdoğan, ‘‘Kayıt dışı ekonomi-
nin kayıt altına alınmasında sizlerin gelir 
idaresi ile birlikte çalışmasının gerekli 
olduğunu düşünüyorum. Nitekim gelir 
idaresi ile meslek mensupları arasındaki 
işbirliğinin en güzel örneklerinden biri de 
Vergi Barışı Kanunu’nun uygulanması sı-
rasında gerçekleştirilmiştir’’ dedi. Küresel 
ve bölgesel gelişmelerin yanında Avrupa 
Birliği yolunda atılan ciddi adımlar konu-
sunda muhasebecilerden de destek bekle-
diklerini dile getiren Erdoğan, bu konuda 
TÜRMOB’un uluslararası meslek kuru-
luşlarıyla işbirliği yaparak, üzerine düşen 
görevi yerine getireceğine inandığını ifade 
etti. Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Paramızdaki bol sıfırlı günler pek yakın-
da sona erecektir. Önümüzdeki yıldan iti-
baren hayatımızda yeni Türk Lirası (YTL) 
ve yeni kuruşlu günler başlayacaktır. Geçiş 
aşamasında yeni para biriminin muha-
sebe sistemine kolay adapte olabilmesi 
sizlerin gayretleriyle gerçekleşecektir. 
Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve diğer 
ilgili kuruluşlar YTL ile ilgili olarak gerek-
li düzenlemeleri hızla yapıyor. Yeni para 
birimine geçmenin etkisini göstereceği en 

önemli alanlardan biri de muhasebedir. 
Bu bakımdan YTL uygulamasıyla muha-
sebe uygulayıcılarına büyük bir görev 
düşmektedir. Ülkemizde uzun yıllardan 
beri yaşanan yüksek enflasyon ekonomik 
ve sosyal değerleri deformasyona uğrattığı 
gibi işletmelerin mali tablolarında yer alan 
bilgilerin gerçekliğini de önemli ölçüde 
bozmuştur. Bu nedenle yıllardan beri 
tartışılan ve uygulanması bütün kesimler 
tarafından talep edilen enflasyon muha-
sebesine ilişkin düzenlemeleri yapmak 
da hükümetimize nasip olmuştur. Vergi 
kanunlarımızın enflasyon düzeltmesine 
ilişkin hükümlerinin tatbikata geçirilmesi 
de siz meslek mensupları sayesinde ger-
çekleşecektir.’’ 

Maliye Bakanlığı’nın uygulamaya koydu-
ğu mükelleflerin vergi dairesine gitmeden 
beyannamelerini elektronik ortamda ve-
rebilmelerine imkan sağlayan düzenleme 
ile de meslek mensuplarına önemli bir 
aracılık yetkisinin verildiğini kaydeden 
Başbakan Erdoğan, böylece gerek mükel-
lef, gerekse idare açısından işlem yükünün 
önemli ölçüde azalacağını ve zamandan da 
tasarruf sağlanacağını kaydetti. 
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Başbakan Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteli-
ler Derneği’nin Dolmabahçe Sarayı Methal 
Salonu’nda yapılan 1. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, toplantıda 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin seçe-
ceği tek yol bulunduğunu ifade ederek, 
Türkiye’nin kalkınmış, adil, güçlü, ay-
dınlık bir ülke olmak zorunda olduğunu 
vurguladı. Erdoğan, ‘‘Aydınlığımız o kadar 
parlak olmalı ki sadece bizi değil, çevre-
mizi, hatta bütün insanlığı da geçmişte 
olduğu gibi aydınlatmalıyız. Bu da bizim 
sorumluluğumuzdur’’ diye konuştu.

Konuşmasında Türkiye’nin AB süreciyle 
ilgili bilgi veren Başbakan Erdoğan, bu 

sürece yönelik olumlu ve olumsuz bazı 
değerlendirmeler yapıldığını, bu değerlen-
dirmelerin doğal olduğunu, bunun ken-
dilerine farklı ufuklar açtığına inandığını 
söyledi. Erdoğan, önyargılarla bu sürece 
yaklaşılmasının bir netice vermeyeceğini 
dile getirerek, şöyle devam etti:

‘‘Yaşanan son 2 yıllık süreç, Türkiye’yi 
kendi kabuğundan tamamen çıkarmış, 
Türkiye’yi dünyanın gündemine oturt-
muştur. Türkiye şu anda dünyanın gün-
demindedir. Eğer biz de birer dünyalı 
olarak beraber yaşayacaksak, bu masaların 
etrafında oturarak kendileriyle her konu-
yu tartışmamız gerekiyor. Yoksa buradan 

Boğaziçi Üniversiteliler Derneği 
Genel Kurulu

İstanbul | 10 Ekim 2004
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bakıp ‘781 bin kilometrekarelik coğrafya 
içinde kalmalıyız ne yapacaksak buradan 
yapmalıyız’ yahut da ‘bizim düşünce, 
inanç atmosferimiz içinde olanlarla bir 
dünya kuracağız’ diye düşünüyorsak, şunu 
bilelim ki onda da yanılıyoruz. Çünkü 
onlarla da görüştüğümüz zaman birçok 
sıkıntıların olduğunu çok açık ve net göre-
ceksiniz. Bunu ben de 2 yıl öncesine kadar 
çok iyi bilmiyordum. Ama 2 yıllık süreç 
içinde bunu çok iyi anladım ve gördüm. 
Öyle dışarıdan gördüğünüz gibi değil. Ma-
saya oturunca çok şeylerin farklı olduğunu 
göreceksiniz.’’

Başbakan Erdoğan, şu anda bir kulvarın 
içine girildiğini ve bu kulvarda bazı ger-
çekleri bizzat yaşadıklarını belirterek, ‘‘Biz 
müzakere sürecinde eksikleriyle birlikte 
hamdolsun önemli bir engeli aşmış du-
rumdayız. Bu önemli engelin aşılmasında 
milletimin payı çok ama çok fazladır. Bu 
pay, bu hak milletimindir. Biz sadece birer 
aktör olarak şu anda görevin bir bölü-
münü yerine getirdik’’ şeklinde konuştu. 
TBMM’nin açılışında AB’ye ilişkin olarak 
‘‘Bu bir sonuç değil, bu bir başlangıçtır’’ 
dediğini hatırlatan Erdoğan, bundan son-
ra Türkiye’nin önünde daha kat edilmesi 
gereken çok ve uzun bir yol bulunduğunu 
söyledi. Erdoğan, asıl zorlu olan yolun 
bundan sonra başlayacağını vurgulayarak, 
şöyle devam etti:

‘‘Sıkıntılar yok mu? Var. Bazı kavram kar-
gaşaları var. Bunlar bilerek, bilmeyerek 
yapılmıştır. Onu başbakanlarla, devlet 
başkanlarıyla yapacağımız görüşmelerde 
ele alacağız, oturup konuşacağız. İlerleme 

Raporu safhasında bazı konuları adeta 
dişe diş müzakere ederek buralara vardık. 
Kolay değil. Unutmayınız, AB sürecinde 
biz bir medeniyetler uzlaşmasının orada 
mücadelesini veriyoruz. Çeşitli yorumlar 
yapılıyor; ‘efendim, zorla bizi AB’ye alın 
diye yalvarıyorsunuz’... Evet siz, zorla bizi 
bu medeniyetler uzlaşmasının içerisine 
katın demek zorundasınız. Eğer demez-
seniz, o zaman bu dünyada medeniyetler 
çatışmasına hazırlıklı olmalısınız. Ya bunu 
tercih edeceksiniz ya öbürünü. Biz mede-
niyetler uzlaşmasını tercih etmek duru-
mundayız. Aksi takdirde bunun insanlığa 
bedeli çok ağır olur ve bu bedeli ne biz öde-
yebiliriz, ne de bizden sonra gelen nesiller 
ödeyebilir. Yapılması gerekeni, atılması 
gereken adımları hep birlikte atmak duru-
mundayız.’’

AB müzakere sürecinin Türkiye’ye kazan-
dıracağı birçok şeyin bulunduğunu vur-
gulayan Erdoğan, ‘‘Süre itibariyle şüphesiz 
ki bir sınırın AB tarafından konulması bu-
güne kadar yaptıkları uygulamanın da bir 
gereğidir, bunu da müzakerelerde görüşe-
ceğiz’’ şeklinde konuştu. Erdoğan, Boğaziçi 
Üniversitesi’nin çağdaş dünyanın Türki-
ye’deki en önemli eğitim kurumlarından 
biri olduğunu belirterek, Türkiye’nin gele-
ceğinde bu üniversite mezunlarına da bü-
yük görevler düşeceğini sözlerine ekledi.

Başbakan Erdoğan, daha sonra Genel 
Kurul’un yapıldığı salondan ayrılarak, 
Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret eden yerli ve 
yabancı turistlerle bir süre sohbet ederek, 
onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, 
sarayın bazı bölümlerini de gezdi. 
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Başbakan Erdoğan, Berlin’deki temasları-
nın ardından Esenboğa Havalimanı’nda 
gazetecilere açıklamalarda bulundu. Er-
doğan, Berlin’de Fransa Cumhurbaşkanı 
Jacques Chirac ve Almanya Başbakanı 
Gerhard Schröder ile bir araya gelerek 
AB Komisyonu’nun yayınladığı rapor 
sonrasında, Türkiye’nin AB’ye katılım 
sürecini etraflı bir şekilde değerlendirme 
imkanı bulduklarını söyledi. Bu vesile ile 
aralık ayında üyelik müzakerelerine baş-
lanmasıyla ilgili alınacak karar hakkında 
Türkiye’nin görüş ve beklentilerini lider-
lere ilettiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle 
devam etti:

‘‘Kendilerinin bu konudaki olumlu yak-
laşımlarını da görmek bizleri bu noktada 
mutlu etti. Türkiye, AB’ye katılım sürecin-
de attığı adımları geri dönülmez telakki et-
mek suretiyle bu süreci şüphesiz ki devam 
ettirecektir. Bundan sonraki beklentimiz, 
17 Aralık’ta AB üyesi ülke liderlerinin 
koşulsuz, ayrımcılığa mahal vermeyen ve 
müzakere sürecini sürdürülebilir kılan bir 
karar almalarıdır.’’

Erdoğan, bunun için üye ülkelerle yakın is-
tişare ve işbirliği halinde bulunacaklarını 
belirterek, bu süreci devam ettirip zengin-
leştireceklerini kaydetti. Avrupa kamuoy-
larını Türkiye hakkında bilgilendirmek 

Almanya Ziyareti Sonrası  
Basın Açıklaması

Ankara | 27 Ekim 2004
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ve faaliyetleri duyurmak bakımından çok 
daha ciddi, çok daha kararlı bir iletişim 
kampanyası içerisinde olacaklarını söyle-
yen Erdoğan, sivil toplum kuruluşları ve 
siyasi partilerin güçlü desteğinin de yanla-
rında olduğunu bildiklerini ifade etti. 

Başbakan Erdoğan, 29 Ekim Cuma günü 
Roma’da AB Anayasası’nın imza töreninin 
yapılacağını anımsatarak, Başbakan Yar-
dımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül 
ile birlikte Roma’daki toplantıda da AB 
hükümet ve devlet başkanlarıyla görüşme 
imkanı bulacaklarını belirtti. Erdoğan, 
Roma’da da ikili görüşmeleri yoğun bir 
şekilde devam ettireceklerini kaydetti.

Erdoğan, Berlin’de ayrıca 36 Airbus tipi 
uçağın alımına ilişkin anlaşmayı im-
zaladıklarını anımsatarak, Türk Hava 
Yolları’nın (THY) daha önce 15 Boeing tipi 
uçağın alımına ilişkin bir anlaşma yaptı-
ğını belirtti. Başbakan Erdoğan, bununla 
birlikte 51 yeni uçağın THY filosuna ka-
tılacağını, böylelikle THY’nin filosunun 
artık dünyada çok daha güçlü, çok daha 
saygın bir konuma ulaşmış olacağını söy-
ledi. THY’nin iç ve dış hatlar yolcu taşıma 
kapasitesinde son zamanlarda yaşanan ar-
tışları da anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Talep artışı ve fiyatlardaki düşüşler, aynı 
zamanda kazanan bir kuruluş halinde bu-
lunan THY’nin bu kararı almasına neden 
oldu. İnanıyoruz ki bundan sonra ülkemiz 
içerisinde çok daha farklı, çok daha atak, 
çok daha zengin bir ulaşım hacmiyle THY 
hizmetlerini sürdürecektir. Bu noktada 
2005 yılı sonunda teslimatları başlayacak 

olan uçaklarla filomuz daha yeni, daha 
canlı bir hale gelecektir.’’ 

Bir gazetecinin, ‘‘Geziniz sıkıntılı başla-
mıştı, neşeli döndünüz. Temaslarınızı de-
ğerlendirir misiniz’’ sorusuna, Erdoğan, şu 
yanıtı verdi:

‘‘Berlin’de de söyledim, liderlerin yüzle-
rine bakın, ona göre açıklamanızı yapın, 
dedim. Ve yüzler daha iyi konuşur. Bu 
sorunun cevabını sayın Chirac da sayın 
Schröder de bu şekilde verdi. Sayın Schrö-
der, onurumuza verdiği yemekten sonra 
da özellikle Türk basınının olduğu otel çı-
kışında çok daha açık, çok daha net olarak, 
üç başlıkta bu sürecin olumlu bir değerlen-
dirmesini zaten yaptı.’’ 
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Başbakan Erdoğan, ‘‘Ulusa Sesleniş’’ prog-
ramındaki konuşmasına, Ramazan ayının 
ülkeye, dünyaya ve insanlığa ‘‘rahmet, 
hayır, bereket getirmesi’’ temennisinde 
bulunarak başladı. Bugünlerin, milletçe, 
sımsıkı bağlarla birbirine kenetlenilen 
günler olduğunu dile getiren Erdoğan, 
‘‘Bu günler, zenginin yoksulun halinden 
anladığı; dertlerin, sıkıntıların paylaşıldığı 
müstesna günlerdir. Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da bu güzel günler vesilesiyle bir olmak, 
birlik olmak, kardeş olmak konusunda çok 
değerli bir tecrübe yaşıyoruz’’ dedi. 

Bu topraklarda hayat bulan medeniyet 
değerlerinin, bugünün dünyasında da top-
lumu ayakta tutmaya, zenginleştirmeye 
ve aydınlatmaya devam ettiğini anlatan 
Erdoğan, ‘‘Millet olarak ne zaman sıkıntıya 
düşsek, ne zaman önümüze aşılmaz gibi 
görünen engeller çıksa, ne zaman tökez-
lesek, bu ortak değer ve hasletlerimize 
sımsıkı sarılarak ayağa kalkabiliyoruz. Bu 
yüzden bizi biz yapan, kardeş yapan, bu 
değerlerimize bağlıyız ve bağlı kalacağız’’ 
diye konuştu. 

Başbakan Erdoğan, bir milleti gerçekten 
zengin kılanın, rakamlarla ifade edilen 
göstergelerden çok, aynı duygu etrafında 
birleşebilme kabiliyeti olduğunun bilinci 

içinde olunacağını vurgulayarak, bu ül-
kenin geleceğe damgasını vuracak büyük 
medeniyet atılımının da bu ruhtan, bu 
ruha hayat veren zengin insani değerler-
den güç alarak gerçekleştireceğini bildik-
lerini söyledi. Türkiye’nin, farklı kültür ve 
zenginlikleri bağrında taşıyan, farklı tarihi 
birikimleri potasında eriten bir ülke ol-
duğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye’nin, 
geleceğe dönük potansiyelinin, işte bu 
yüzden son derece büyük olduğunu kay-
detti. Başbakan Erdoğan, içinde bulunulan 
coğrafyanın, Türkiye’nin sahip olduğu bu 
büyük mirası daha da değerli kıldığını an-
latarak, şöyle devam etti: 

‘‘Bu büyük miras, sadece çeşitli bağlarla 
bağlandığımız kardeş coğrafyalar ya da 
çevre ülkeler için değil; aynı zamanda 
dünyanın ve insanlığın geleceği için de bü-
yük fırsatlar barındırmaktadır. Dünyanın 
farklı kültür ve coğrafyalarında yaşanan 
tarihi tecrübelerden azami biçimde yarar-
lanmak, o tecrübelerin getirdiği insani ka-
zanımlardan payımıza düşeni almak için 
her zaman olduğundan daha da istekliyiz. 
Ancak, acılarla ve savaşlarla bunalmakta 
olan dünyanın da bizim bu topraklarda 
yaşatmakta olduğumuz değerlerden istifa-
de etmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü 
bu değerler, barış ve kardeşlik fikrini tesis 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 28 Ekim 2004
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etmekte güçlük çeken bir dünya için fevka-
lade elzem hale gelmiştir.’’

Hükümet olarak göreve başladıkları gün-
den bu yana dünyanın farklı köşelerine, 
pek çok yabancı ülkeye ziyaretler gerçek-
leştirdiklerini anlatan Başbakan Erdoğan, 
şunları kaydetti: 

‘‘Bütün bu ziyaretlerim sırasında iki önem-
li noktayı bizzat tespit etme imkanına ka-
vuştum. Bunlardan ilki; dış dünyada, ama 
sadece Avrupa’da değil, bütün dünyada, 
Türkiye’ye yönelik büyük bir ilgi ve merak 
gösteriliyor oluşudur. Şunu kesin olarak 
ifade edebilirim ki; Türkiye dışarıdan 
bakıldığında, bizim içeriden gördüğümüz-
den çok daha büyük etki gücüne sahip, 
çok daha çarpıcı bir ülke... Dış dünyadaki 
temaslarım sırasında tespit ettiğim bir 
başka gerçek de Türkiye’nin bugüne kadar 
kendini ifade etmek konusunda yeterince 
gayretli olmadığıdır. Türkiye, gücünün 
ve büyüklüğünün farkında olarak ve 
özeleştirisini sağlıklı biçimde yaparak, 
dış zeminlerde kendini ifade etme çabası 
gösterdiğinde, bunun karşılığını rahatlıkla 
alabiliyor. Bugün geldiğimiz nokta; bu kri-
tik eşiğin aşılması konusunda ne kadar yol 
aldığımızın açık bir göstergesidir’’

Erdoğan, Türkiye’nin, 40 yıllık AB macera-
sında bugün, mutlu sona en yakın noktaya 
geldiğini ifade ederek, 17 Aralık öncesi 
AB Komisyonu’nun yayınladığı İlerleme 
Raporu’nun, Türkiye ile müzakerelere 
başlamanın önünde bir engel kalmadı-
ğını açıkça dile getiren bir tavsiye kararı 
olduğunu vurguladı. Başbakan Erdoğan, 

bu tavsiye kararının dikkate alınacağını 
ve 17 Aralık tarihinde Türkiye’ye makul 
bir müzakere tarihi verileceğinin kuvvetle 
muhtemel görüldüğünü belirterek, ‘‘Tür-
kiye, şükürler olsun ki bu tarihi kavşağa, 
sıkıntılarını asgariye indirmiş, dengelerini 
yerine oturtmuş, geleceğe umutla ve gü-
venle bakan bir ekonomiyle girmektedir’’ 
dedi. 

Bugüne kadar krizden çıkış göstergeleriy-
le çok çok sıkıntılı dönemlerde kalınan 
ekonominin, artık her alanda yeni bir 
atılım heyecanının belirtilerini gösterme-
ye başladığını anlatan Erdoğan, böyle bir 
beklentiyle, böyle bir umut ve coşkuyla ha-
zırlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun 
geçtiğimiz günlerde TBMM’ye sunuldu-
ğunu anımsattı. Erdoğan, 2005 Mali Yılı 
Bütçesi’nin, dinamik, akılcı, ayakları yere 
basan ve disiplinli bir ekonomi yönetimi-
nin izlerini taşıdığını ifade ederek, makro-
ekonomik dengeleri gözeten, bunu hiçbir 
zaman göz ardı etmeyen yönetim anlayışı-
nın ülkenin ve dünyanın gerçekleriyle ör-
tüşen, insanı ve sosyal politikaları merkeze 
alan, disiplinden taviz vermeyen bir bütçe 
oluşturmanın gayreti içinde olduklarını 
söyledi. 

Geçen iki yıl içinde enflasyonda, büyü-
me oranlarında, faizlerde, kamu borç 
stokunda, dış ticaret hacminde, ulusal ve 
uluslararası yatırımlarda ve daha bir çok 
alanda hayal bile edilemeyecek seviyeler 
yakalandığını anlatan Erdoğan, 2005 yılı 
bütçesi için temel aldıkları makro ekono-
mik hedeflerin, gerçekleştirilmek üzere 
ortaya konmuş iddialı ama gerçekçi hedef-
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ler olduğunu kaydetti. Başbakan Erdoğan, 
yeni bütçede Gayri Safi Milli Hasıla büyük-
lüğünün 481 katrilyon lira olarak belirlen-
diğini, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüz-
de 5’lik bir büyüme hedefi öngörüldüğünü 
belirterek, ‘‘Geçen yıl bu rakamın üstünde 
bir büyüme hızı yakaladık. Bu yıl da ortaya 
koyduğumuz hedeften daha iyisini yakala-
manın azmi ve gayreti içerisinde olacağız’’ 
diye konuştu. 

Enflasyonda son iki yıl içinde istikrarlı 
bir düşüş gerçekleştirildiğine işaret eden 
Erdoğan, bugün tek haneli enflasyondan 
gerçekçi bir hedef olarak söz edilir hale ge-
lindiğini söyledi. Bu yıl sonu için TÜFE’de 
belirledikleri yüzde 12 hedefinin çok altın-
da bir oranının yakalanacağının şimdiden 
anlaşıldığını kaydeden Erdoğan, ‘‘Yani bu 
konularda belirlediğimiz hedefleri yaka-
lamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah 
bundan sonra da rehavete kapılmadan, 
gevşemeden, ayaklarımızı yere sağlam 
basarak bu hedefleri yakalayacağız’’ dedi. 

Başbakan Erdoğan, 2005 yılı için enflas-
yon hedefinin yüzde 8 olduğunu belirte-
rek, ‘‘Hükümet olarak ekonomimizi tek 
haneli enf lasyon dönemine eriştirmek 
konusunda son derece kararlıyız. Ekono-
mimiz, uyguladığımız rasyonel politikalar 
sayesinde sağlıklı bir zemine oturmuştur 
ve inşallah Türkiye bir daha yüksek enf-
lasyon dönemlerine geri dönmeyecektir’’ 
diye konuştu. ‘‘Geçen iki yıla yakın zaman 
içinde ihracatta kırılan rekorlar inşallah 
büyük beklentiler içinde olduğumuz yeni 
yılda da devam edecektir’’ diyen Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

‘‘Son iki yıldır sağlanan mali disiplin ve 
dikkatli bir yönetimle bütçe açığının gayri 
safi milli hasılaya oranı hızla düşmüştür, 
düşmeye de devam etmektedir. 2001 
yılında yüzde 16.5 olan bütçe açığının 
GSMH’ye oranı, 2004 yılında yüzde 8 ci-
varına inmiştir. Önümüzdeki yıl bu oranın 
yüzde 6.1’e düşürülmesi hedeflenmiştir. 
Buna göre; 2004 yılı sonunda 34 katrilyon 
lira olmasını beklediğimiz bütçe açığını, 
2005 yılında 29.1 katrilyon liraya düşür-
meyi planlıyoruz. 2004 yılı bütçesinde 66 
katrilyon lira olarak öngörülen faiz öde-
melerinin yıl sonunda 58.5 katrilyon lira 
civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu 
çerçevede, faiz ödemelerinin 2005 yılında 
da aynı şekilde azalmaya devam etmesini 
ve 56.4 katrilyon liraya kadar inmesini 
öngörüyoruz’’

Erdoğan, 2005 bütçesinde çok önemli bir 
başka hedefi de ortaya koyduklarını ifade 
ederek, şöyle konuştu: 

‘‘Hükümet olarak, faiz giderlerinin bütçe 
içindeki payının önemli ölçüde azalacağı-
nın, yatırımların payında da ciddi bir artış 
gerçekleşeceğinin beklentisi içindeyiz. Bu 
hedef son derece önemli, umut veren bir 
gelişme hedefidir. 2005 yılında konsolide 
bütçe yatırım harcamalarında yüzde 37 
oranında reel artış öngörüyoruz. Ancak 
Türkiye’nin yeni yatırımlara imkan ve kay-
nak bulabilmesi için, mutlaka üzerindeki 
fazla yüklerden kurtulması, kamudaki 
israfı ortadan kaldırması gerekmektedir. 
Bugüne kadar har vurup harman savrulan 
kamu kaynaklarının, mutlaka mali bir di-
sipline ve rasyonel bir düzene kavuşturul-
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ması gerekiyordu. Hükümet olarak biz bu 
yıl da sadece bugünü değil; yarını da yani 
çocuklarımızın geleceğini de düşünerek 
bu mali disiplini sürdürmeye kararlıyız.’’

B a şb a ka n  Erd o ğ a n ,  2 0 0 5  Ma l i  Yı l ı 
Bütçesi’nin bu anlayışla hazırlandığını, 
kaynak israfının önüne geçmek üzere titiz 
planlamalar gerçekleştirildiğini söyledi. 
Bu anlayış doğrultusunda; kısa sürede ta-
mamlanacak kamu yatırımlarına öncelik 
verileceğini, sosyal nitelikteki harcamala-
rın artırılacağını, kamunun küçültülmesi 
politikasına devam edileceğini ve kamu 
harcamalarının sağlam gelir kaynaklarına 
dayandırılacağını belirten Erdoğan, şöyle 
konuştu: 

‘‘Bugüne kadar milletin bize emanet ettiği 
her kuruşun, mutlaka amacına uygun kul-
lanılması için kılı kırk yaran bir hassasiyet 
içinde olduk. Bu hassasiyetimiz, bundan 
sonra da devam edecektir. Toplumumu-
zun mali bakımdan imkanları kısıtlı kal-
mış, yıllardır ihmal edilmiş kesimlerini 
bir an önce hak ettikleri refaha kavuştur-
mak en büyük hedefimiz. Ama bu hedefe, 
bugünden yarına ulaşamayacağımızı da 
hepimiz biliyoruz.’’

Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşmasında, 
artık, ‘‘sağlam kaynaklara dayanmayan bir 
israf ve göz boyama ekonomisinin’’ nasıl 
geri teptiğinin, milletçe çok iyi öğrenildiği-
ni ifade ederek, bugün hala, ‘‘el kesesinden 
hesapsızca harcama yapmayı marifet zan-
nedenlerin bıraktıkları borçlarla, faizlerle 
boğuşulduğuna’’ dikkati çekti. Hiçbir za-
man, sağlam kaynağı olmayan popülist va-

atlere ve uygulamalara tevessül etmedikle-
rini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Ve sürekli milletvekili arkadaşlarıma da 
bunu söylüyorum. ‘Bize popülist anlayış-
larla yeni yeni talepler getirmeyin. Önce 
bitme seviyesi yüzde 100’lere ulaşmış olan 
rantabl yatırımları bitireceğiz. Ondan son-
ra sırasıyla diğerlerine geçeceğiz.’ Yoksa 
yeni yeni yatırımlar önümüze getirmek 
suretiyle temeli 20 yıl önce atılmış halde 
duran ve çevrede yaşayan vatandaşları-
mı sürekli umutsuzluğa iten bu eserleri 
bitiremeyiz. Biz bu eserleri bitiriyoruz ve 
bitireceğiz. Yükselen maliyetleri devam 
ettiremeyiz. İşte şu anda biz bunların 
adımlarını atıyoruz ve her hafta ülkemizin 
bir yanında bu açılışları ama ben, ama ba-
kan arkadaşlarım sürekli olarak yapmak-
tayız. Hatta zaman zaman bir merkezden 
birçok ildeki açılışları uydu aracılığı ile 
yapıyoruz. Ama, gerçekten sıkıntıda olan, 
dertlerini ve çaresizliklerini ta yüreğimiz-
de duyduğumuz çok dar gelirli vatandaş-
larımızın çok acil, çok hayati ihtiyaçlarını 
karşılamayı da boynumuzun borcu olarak 
görüyoruz. Dertlere bir nebze deva olmak, 
yaraları sarmak, ocakları şenlendirmek 
adına imkanlarımızı zorluyoruz.’’

Bu anlayışın bir gereği olarak iki yıldır 
sürmekte olan sosyal yardımların 2005 
yılında da önemli oranda artarak devam 
edeceğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

‘‘Ücretsiz kitap dağıtımı, yoksul ailelere 
kömür yardımı ki bu konuya gelmişken 
burada bir şeyi ifade etmek isterim; Benim 
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insanım fakiriyle de çok gururlu ve onur-
ludur. Zaman zaman kaymakamlıklara 
veya valiliğe gidip de kömür talebinde 
bulunmayı gururuna yediremiyor. Bunun 
farkındayız. Bunun için değerli valilerime, 
kaymakamlarıma ve belediye başkanla-
rıma şunu söylüyorum; fakir fukaranın, 
garip gurebanın sizlere gelmesini bekle-
meyin, siz onları arayıp bulun ve yardımı 
ulaştırın. Buna rağmen gözden kaçan 
vatandaşlarımızı muhtarlarımız da valili-
ğe, kaymakamlığa, belediye başkanlığına 
bildirsinler ki karda kışta üşümesinler. 
Sosyal Dayanışma ve Yardım Fonu’ndan 
doğrudan gelir desteği gibi uygulamaları-
mızla, fakir ve dar gelirli vatandaşlarımız 
gözetilmeye devam edilecektir. Bununla 
yetinmeyip zengin ve yoksul kesimlerimiz 
arasındaki makası daraltmaya dönük sos-
yal plan ve projelerimize kaynak oluştur-
mak için de gece gündüz çalışıyoruz.’’

Yıllar yılı sıkıntı çekmiş, yaptığı fedakar-
lıkların karşılığını görmemiş insanlarımız 
artık refaha, mutluluğa, huzura ulaşmak 
için daha fazla beklememesini gönülden 
istediğini ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin 
birikmiş problemleri ve uygulamak zo-
runda olduğu sıkı ekonomik program 
nedeniyle bu güzel noktalara ancak adım 
adım ilerleyebildiğini söyledi. Gelecek yıl 
uygulanacak memur zammı oranlarının 
bir süre önce belirlendiğini anımsatan Er-
doğan, şunları kaydetti:

‘‘Bütçe imkanlarımızı zorlayarak bu oran-
ların geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi enf-
lasyon oranının üstünde olmasına dikkat 
ettik, özen gösterdik. Ve şunu da özellikle 

hatırlatmak istiyorum; biz sizlere kendi 
cebimizden bu paraları vermiyoruz. Bu 
belirlediğimiz ücretler sizin yine bizlere 
tasarruf etmek için emanet ettiğiniz im-
kanlardır. Biz, sizin adınıza bu makam-
dayız. Eğer biz bunları hesaba kitaba tam 
uygun olarak yapmaz da politik çıkarlarla 
bu adımları atacak olursak, sevgili memur 
kardeşim; yarın bu maaşları bile ödeyemez 
hale gelen yönetimle karşılaşırız. Maalesef 
gönlümüzden geçen rakamları vermemize 
Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu 
süreç ve bütçe imkanlarımız elvermiyor. 
Bu sıkıntıları bir süre daha hep birlikte 
yaşayacak, Türkiye’yi ayağa kaldırma yü-
künü hep birlikte omuzlayacağız. Ancak 
bu yolda attığımız her adımda mutlu, 
müreffeh ve aydınlık yarınlarımıza biraz 
daha yaklaşmakta olduğumuzu bilelim, bu 
geleceğe hepimiz inanalım.’’

Ekonominin genelinde yaşanan gelişmele-
rin, sadece memurları değil, bütün çalışan 
kesimleri daha fazla rahatlatacak şartları 
günbegün getireceğini ifade eden Erdo-
ğan, imkanlar çerçevesinde geniş çalışan 
kesimleri rahatlatacak tedbirler almaya, 
plan ve projeler geliştirmeye devam ettik-
lerini anlattı. Başbakan Erdoğan, sağlık 
alanında çalışanları rahatlatacak adımla-
rı arka arkaya atmaya devam ettiklerini 
vurgulayarak, 1 Ocak’tan itibaren artık 
Sosyal Sigorta Kurumu’na bağlı hastanele-
ri bedeli karşılığında Sağlık Bakanlığı’nın 
devralacağına işaret etti. Artık bütün sağ-
lık kurumlarının, bütün hastanelerin, bazı 
istisnalar dışında Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan yönetileceğini vurgulayan Erdoğan, 
bunun üzerinde de bazı spekülasyonlar 
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yapıldığını dile getirdi. Başbakan Erdoğan, 
şöyle konuştu:

‘‘Bugüne kadar bu ayrılıkların, değişik 
bakanlıklardaki hastanelerin, SSK’ya 
bağlı olan hastaneler, Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı olan hastanelerdeki dengesizliklerin 
vatandaşımızı ne derece mağdur ettiğini 
hatırlayın ve biz bundan sonra bunun de-
vam etmesini istemiyoruz. Bir standardın 
gelmesini istiyoruz. Bu standardın gelmesi 
için biz bu adımı attık. ‘Özelleştirme yapı-
lacak’ gibi spekülasyonların hepsi uydur-
madır. Eğer özelleştirme yapılacaksa bunu 
size ben açıklarım. Devrim niteliğindeki 
bu uygulama zaman içinde sağlık sistemi-
mizin önemli bir açığını daha kapatacak, 
kaliteli sağlık hizmetini biraz daha yaygın-
laştıracaktır. Genel sağlık sigortasıyla ilgili 
çalışmalarda da son aşamaya gelmiş bu-
lunuyoruz. İnşallah genel sağlık sigortası 
uygulamasının hayata geçmesiyle birlikte 
72 milyon vatandaşımız, gittiği hiç bir has-
tanenin kapısından geri çevrilmeyecektir.’’

Bir ekonomiyi sadece devlet imkanlarıy-
la kalkındırmanın mümkün olmadığını 
belirten Erdoğan, özel sektör yatırımları 
ve yabancı sermaye girişi sağlanmadan 
küreselleşen dünyanın dayanıklı, istik-
rarlı ve güvenilir ekonomilerinden biri 
olarak uzun süre ayakta kalınamayacağını 
kaydetti. Türkiye’yi güçlü ve müreffeh ya-
rınlarına taşıma azmindeki bir hükümet 
olarak yatırımların artışına, dolayısıyla da 
üretimin ve istihdamın genişlemesine bü-
yük önem atfettiklerini dile getiren Erdo-
ğan, geçen yıl bu hassasiyetle uygulamaya 

konulan Teşvik Yasası’nın gelecek adına 
umut taşıyan sonuçlar ürettiğini belirtti. 

‘‘Şimdi bu yasanın kapsamını genişletme-
nin hazırlıklarını yapıyoruz’’ diyen Erdo-
ğan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve DİE 
tarafından titizlikle yürütülen çalışmala-
rın bir sonucu olarak 2005 yılında farklı 
vilayetlerin de Teşvik Yasası kapsamı 
içine alınacağını, böylece bu vilayetlerin 
de yerli ve yabancı yatırımlar için cazip 
hale getirileceğini bildirdi. Ülkenin her 
köşesini başlatılan bu büyük imar ve inşa 
hareketinin içine dahil etmenin, açığı ka-
patmanın, söküğü dikmenin, hep birlikte 
kalkınmanın bir mecburiyet olduğuna 
dikkati çeken Erdoğan, yerli yatırımcıların 
ve yabancı sermaye temsilcilerinin teş-
vik kapsamına alınarak avantajlı yatırım 
şartları oluşturulan bu bölgelere büyük 
ilgi göstereceklerine bütün samimiyetiyle 
inandığını belirtti.

Başbakan Erdoğan, ‘‘Bu şehirlerimiz için 
yatırım, su gibi, hava gibi hayati bir ihtiyaç 
haline gelmiştir. İnşallah her gün artan bir 
heyecanla bu çorak iklime bereket getire-
cek, yeni yatırımlarla, yeni iş kapılarıyla, 
yeni aş kapılarıyla Anadolu’nun yüzünü 
güldüreceğiz’’ diye konuştu. Türkiye’nin 
yepyeni bir dönemin eşiğinde olduğunu 
ifade ettiğini belirten Erdoğan, ‘‘Millet ola-
rak inanıyoruz ki 17 Aralık günü göstermiş 
olduğumuz kararlı gayretlerin karşılığını 
alacak, önümüze AB ile müzakere takvi-
mini koyacağız’’ dedi. Müzakere sürecinin 
başlamasıyla birlikte, ekonominin yeni 
imkanlara ve yeni kaynaklara ulaşacağının 
bir gerçek olduğunu vurgulayan Erdoğan, 
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özellikle doğrudan yabancı sermayenin 
Türkiye’ye girişi konusunda çok ciddi bir 
canlanma yaşayacağının şimdiden söyle-
nebileceğini kaydetti. 

Başbakan Erdoğan, bu canlanmanın, son 
iki yılda ekonominin gösterdiği üstün 
performansa ilave olarak yaşanacağını 
anlatarak, ekonominin güven ve istikrar 
zemininde yaptığı atılımın, Türkiye’ye 
yabancı sermaye girişini aşamalı olarak 
zaten hızlandırdığını söyledi. Erdoğan, 
bu yıl sonu itibariyle doğrudan yabancı 
sermayenin Türkiye’ye girişinin 2.5 mil-
yar dolar olduğunu, bu rakamların hızla 
artış göstereceğini umduklarını ifade etti. 
Türkiye ekonomisinin, yeni yatırımlarla 
büyümeye, üreten, ürettiğini değere dö-
nüştüren, kazanca dönüştüren dev bir eko-
nomi olma yolunda olduğunu dile getiren 
Erdoğan, ‘‘Bakınız yerli yatırımcılarımız 
Temmuz sonu itibariyle 20 milyar doları 
aşan bir yatırım tutarına imza atmışlardır. 
Bu rakam, Türkiye’nin ekonomik özgüve-
nini yeniden kazandığının açık delilidir. 
İnşallah bu yatırımlarla gerileme trendine 
girmiş olan işsizlik oranları daha da düşe-
cek, ocaklar şenlenecektir’’ diye konuştu.

Bu yeni ve bereketli dönemin çok anlam-
lı ve tarihi bir göstergesinin de 1 Ocak 
2005’ten itibaren tedavüle girecek Yeni 
Türk Lirası (YTL) olduğunu vurgulayan 
Erdoğan, YTL’nin, Türk ekonomisinin 
ayağa kalkışının, parasının pul olmak-
tan kurtuluşunun, ‘‘sağlam para, sağlam 
ekonomi’’ düsturunun hayata geçirilme-
sinin kanıtı olacağına işaret etti. Bu tarihi 
adımın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, 

‘‘Unutmayın bundan 82 yıl önce 1 dolar 
1.5 Türk Lirası idi. Ama bugün 1 dolar 1.5 
milyon. Şimdi nereden nereye dönüyoruz, 
bunu anlamanız bakımından ifade ettim’’ 
diye konuştu. Türkiye’nin yeni heyecan-
larla hazırlandığı bir geleceğin eşiğinde, 
Cumhuriyet’in 81. yılını kutladığı bu tarihi 
eşikte, milletçe daha mutlu bir geleceğin, 
daha aydınlık yarınların hayalini kurdu-
ğunu, umudunu taşıdığını vurgulayan 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

‘‘Birbirimize inanarak, güvenerek, değer-
lerimize sıkı sıkıya sarılarak, dayanışma 
ve yardımlaşma duygularımızı asla kay-
betmeden bu zorlu yolculuğu başarıyla 
tamamlayacağız. Ve inşallah Cumhuriyeti-
mizin 100. yılını, hep birlikte şanla, şeref-
le, huzur ve refah içinde, barış ve esenlik 
içinde, coşkuyla kutlayacağız. Türkiye hak 
ettiği medeniyet zirvesine mutlaka yükse-
lecektir.’’
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Başbakan Erdoğan, Roma’daki Türk 
Büyükelçiliği’nde düzenlediği basın top-
lantısında, imzaladığı Avrupa Anayasası 
nihai senedi ile yaptığı ikili görüşmele-
ri değerlendirdi. AB üyesi 25 ülke ile 
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 3 
aday ülkenin, Avrupa Anayasası ve nihai 
senedini imzaladığını belirten Başbakan 
Erdoğan, bunun Avrupa’nın geleceği 
için hayırlı olmasını dileyerek, ‘‘Atılan 
imzaların, medeniyetlerin buluştuğu bir 
Avrupa’nın oluşmasına vesile olmasını te-
menni ediyoruz’’ dedi.

Türkiye’nin AB üyeliğinin uzun bir süreç 
olduğunu ve bunun devam edeceğini vur-

gulayan Erdoğan, bu süreçte, 17 Aralık 
tarihinin Türkiye için çok önemli olduğu-
nu kaydetti. Bugünün çok faklı bir anlamı 
daha olduğunu, Cumhuriyetin 81. yıldö-
nümünün kutlandığını belirten Başbakan 
Erdoğan, Roma’da temasları nedeniyle 
kendisi ve beraberindekilerin Türkiye’deki 
kutlamalara katılamadıklarını ifade etti.

Erdoğan, Roma’da Türk Büyükelçiliği’nde-
ki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 
katıldıklarını belirtti. Türk milletinin 
Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan ve daha 
nice kutlamalarda bir arada olma temenni-
sinde bulunan Erdoğan, ‘‘Her kutlamamı-
zın ülkemizin kalkınmasına ve geleceğine 

Roma Büyükelçiliği’nde  
Basın Toplantısı

İtalya | 29 Ekim 2004
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yönelik arzulanan o aydınlık yarınlara 
ulaşma noktasında daha ileri bir mesafe 
alınmasına vesile olmasını temenni ediyo-
ruz’’ diye konuştu.

İmza törenin yanı sıra ikili görüşmeler de 
yaptığını anımsatan Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan, İtalya, İngiltere, Avusturya, 
Almanya, Belçika, İspanya, İsveç ve Yuna-
nistan başbakanları ile bir araya geldiğini 
ifade etti. Görüşmelerde, AB’nin 17 Aralık 
sürecine ve Türkiye’nin bu süreçteki ko-
numunu liderlerle ele aldıklarını belirten 
Erdoğan, şöyle dedi:

‘‘Hemen hemen hepsinin olumlu bakışla-
rını bizzat kendilerinden dinlememiz, biz-
leri de ayrıca memnun etti. Bu kalan süreç 
içerisinde görüşmelerimiz, çalışmalarımız 
aynı şekilde devam edecek. İnanıyorum 
ki 17 Aralık tarihi, artık tüm ülkelerinde 
beklediği bir adımın atılmasına vesile ola-
caktır.’’ 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir ga-
zetecinin, imzalanan Avrupa Anayasası 
metninin ilgili ülkelerin parlamentolarına 
ya da halkoyuna sunulacağını anımsata-
rak, ‘‘Fransa’da yapılacak halk oylamasının 
Türkiye’nin AB üyeliği ile ilişkilendirilece-
ği’’ yönündeki sözleri üzerine, Türkiye’nin 
AB üyeliği sürecinde bir yol haritasını, bir 
takvimi belirleme yetkisinin olmadığını 
söyledi. Bu süreç içerisinde, müzakere-
lerin de bitirilebileceğini ifade eden Er-
doğan, ‘‘Bu müzakereler bitirildiği anda, 
bütün tam üye ülkeler bunun bitirildiğine 
inandığı anda, bunun kararını verirler. Ka-
rar mercii, ben değilim’’ diye konuştu.

Türkiye’nin gerek Kopenhag kriterleri ge-
rek Mastrich kriterleri çerçevesinde neler 
yapılması gerekiyorsa, onları yapacağını 
ifade eden Erdoğan, 35 ayrı birimde çalış-
malar yürütüldüğünü ve bu çalışmalar bit-
tikten sonra ‘‘İşte biz hazırız, tamamladık’’ 
diyeceklerini, AB ülkelerinin de bu süreç 
içerisinde oldukları için, ‘‘Türkiye artık 
üzerine düşen her şeyi gerçekleştirmiştir’’ 
diyerek kararı vereceklerini kaydetti. Er-
doğan, ‘‘Onun için çok da aceleci olmanın 
anlamı yok’’ dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, görüş-
tüğü liderlerden tam üyelik izlenimi alıp 
almadığı yönündeki bir soru üzerine, gö-
rüştüğü liderlerin ortak kanaatinin bu ol-
duğu izlenimi edindiğini söyledi. Bir gaze-
tecinin, ‘‘Berlusconi ile neler konuştunuz, 
imzaladığınız nihai senette Kıbrıs ile ilgili 
protokoller var. Türkiye’nin bu senedi im-
zalamasının Güney Kıbrıs’ı, Kıbrıs olarak 
tanıyacağı şeklinde yorumlar yapılıyor. 
Ne diyeceksiniz?’’ sorusuna, Erdoğan, şu 
yanıtı verdi:

‘‘Sayın Berlusconi, Türkiye’nin 17 Ara-
lık’tan sonra tam üyelik ile sonuçlanacak 
müzakere sürecini çok açık ve net destek-
liyor. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz 
konusu değil. Bunun yanında şu ana ka-
dar verdiği desteği diğer ülkeler nezrinde 
sürdürmenin gayreti içinde olduğunu da 
söylüyor. Burada bizim herhangi bir endi-
şemiz yok. Kıbrıs ile ilgili konuda da temel 
bir düşünceyi ortaya koymak istiyorum. 
Düşünce değil, kayıtlarda olanı ortaya 
koymak istiyorum. Bugün imza attığımız 
metin, her şeyden önce Türkiye’yi huku-
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ken bağlayan bir metin değildir. Bu bizi si-
yaseten bağlayan bir metindir. Ve biz bunu 
aday ülke ve gözlemci sıfatıyla imzaladık. 
Kaldı ki bütün bunlara rağmen, Kıbrıs ile 
ilgili ek bir mektup verilmiştir.’’ 

Avusturya Başbakanı Wolfgang Schüssel 
ile görüşmesine ilişkin bir soru üzerine de 
Erdoğan, Avusturya’nın bütün sıkıntılara 
rağmen, olumlu istikamette hareket ede-
ceklerini söylediğini kaydetti. Erdoğan, 
başka bir soru üzerine, müzakere süreci 
ile tam üyelik konusunun birbirinden 
farklı konular olduğunu söyledi. Erdoğan, 
‘‘17 Aralık’ta müzakere süreci başlasın mı, 
başlamasın mı diye, bunun kararı verilsin 
diye, bunun referandumu yapılmaz. Bugü-
ne kadar yapılmadı zaten’’ diye konuştu.

B i r  g a z e t e c i n i n ,  ‘ ‘ Fra n s a  Cu m h u r -
başkanı’nın basına ayrı kendisine ayrı 
konuştuğu’’ şeklindeki sözleri üzerine 
de Erdoğan, ‘‘Bu sayın Chirac’a karşı çok 
saygısız bir yaklaşım olur. Bize bu noktada 
hiçbir zaman söylediğinden farklı bir şey 
söylememiştir’’ dedi. Erdoğan, medya ara-
cılığıyla devlet ve hükümet başkanları ile 
hiçbir zaman görüşmediğini, bu tür görüş-
melerin yanlış olduğunu söyledi.  
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Başbakan Erdoğan, Rize’de basın toplantı 
düzenleyerek, gazetecilerin sorularını ya-
nıtladı. Erdoğan, bir gazetecinin, ‘‘Filistin 
Devlet Başkanı Yaser Arafat’ın sağlık du-
rumuyla ilgili çelişkili bilgiler geliyor, bu 
konuda sizin bilginiz var mı?’’ sorusuna, 
‘‘Sizin aldığınız çelişkili bilgi bize de aynı 
şekilde ulaşıyor. Şu anda Dışişleri Bakan-
lığımızın aldığı bilgi de yine Fransız ma-
kamlarının vermiş olduğu bilgidir. Yoğun 
bakımda olduğu, hayatta olduğu söyleni-
yor’’ karşılığını verdi. Erdoğan, aynı gaze-
tecinin, ‘‘Sayın Arafat’ın Türkiye’ye gelmek 
istediği ve Türkiye’ye kabul edilmediği 
yönünde haberler geliyor. Bu konuda ne-
ler diyeceksiniz?’’ sorusunu yanıtlarken, 
‘‘Dışişleri Bakanımız Abdullah Gül ile 
birlikte kendisini aradık, kendisine, ‘Eğer 
Türkiye’de tedavi olmayı düşünüyorsanız 
sizleri ülkemizde misafir etmek ve tedavi-
nizi de ülkemizde yaptırmayı arzu ederiz’ 
dedik. Kendileri de bu talebimize teşekkür 
ettiler. Zaten aynı gün Fransa’ya gittiler’’ 
dedi. 

Bir gazetecinin, 17 Aralık’taki AB Zirvesi 
öncesinde ana muhalefet ile ortak çalışma 
yapılıp yapılmayacağı sorusunu yanıtlar-
ken, Erdoğan, son çalışmaların yapılma-
sının ardından CHP ile de bu görüşlerin 
paylaşılacağını söyledi. Erdoğan, CHP ile 

ortak neler yapılabileceğini değerlendi-
receklerini belirterek, ‘‘Müşterek hareket 
etmek suretiyle 17 Aralık’ı arzu ettiğimiz 
şekilde neticelendirmek bizim görevimiz-
dir. Bu görevin bilincinde hareket edece-
ğiz’’ dedi. Erdoğan, bir başka gazetecinin, 
‘‘Roma’da AB Anayasası’nı imzaladığınız-
da çok eleştirildiniz. Okumadan imzala-
dılar denildi. Bu yorumlar yapıldığında 
kendinizi nasıl hissettiniz?’’ sorusuna ise 
şu karşılığı verdi: 

‘‘Bu tür haberleri verenlerin her şeyden 
önce bu anayasadan haberleri yok. Anaya-
sanın içeriğini bir tarafa bırakın, nasıl ha-
zırlandığından haberleri yok. Bu anayasayı 
hazırlayan Hükümetlerarası Konferans’tır. 
Bu çalışmalar yapıldı ve Türkiye de ba-
şından bu yana bu çalışmalara katıldı. 
Bu çalışmaların sonucunda bu noktalara 
gelindi. Biz zaten bugüne kadar ki bütün 
zirvelerde anayasayla ilgili tartışmaları 
yaptık. Uzlaşma sağlandıktan sonra iş bu 
noktaya geldi. AB Anayasası’nın Türkiye’yi 
bağlayıcı hukuki açıdan hiçbir anlamı yok, 
ta ki tam üye olacağımız ana kadar. Tam 
üye olduğumuz anda AB Anayasası bizi 
bağlar. Onun için telaşa da gerek yok. Biz 
gözlemci sıfatıyla bunu imzalamış olduk. 
Olay budur.’’ 

Basın Toplantısı

Rize | 06 Kasım 2004
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Başbakan Erdoğan, Ekim ayı enf lasyon 
oranlarının beklentilerin üzerinde çık-
masının hükümetin enf lasyon hedefini 
etkileyip etkilemeyeceği şeklindeki başka 
bir soruya, ‘‘Petrol fiyatlarındaki ve tarım 
ürünleri fiyatlarındaki artışlar etken oldu. 
Ama ben inanıyorum ki belirlediğimiz he-
defi yıl sonu itibariyle gerçekleştireceğiz. 
Şu anda 2.2 puanlık bir averajımız var’’ 
karşılığını verdi. İnsan Hakları Danışma 
Kurulu’nun (İHDK) hazırladığı raporla 
ilgili de Erdoğan, şu değerlendirmelerde 
bulundu: 

‘‘Bir defa bir talep üzerine hazırlanmış bir 
rapor değildir. Bu bir. Böyle bir rapor ha-
zırlandıysa, bu raporun ilk takdim edilece-
ği makam Başbakanlık’tır. Ya da Başbakan 
Yardımcısı sıfatıyla Başbakan Vekili olan 
Abdullah Bey’dir. Bunların hiçbirisi yapıl-
mamıştır, yapılmadığı gibi yaygaralar kop-
tuktan sonra bir telaşla bu rapor tekrar ele 
alınmış, köşeleri falan yumuşatılmış, on-
dan sonra da Başbakanlık’a gönderilmiştir. 
Bir defa etik açıdan işin yanlış olan tarafı 
budur. Talebim olmadan ve talebimiz ol-
mamasına rağmen bize hazırlanan rapor 
gelmeden, bu tür şeylerin medyaya ve-
rilmesi veya topluma bunun dağıtılması, 
başına da ‘Başbakanlık’ koymak suretiyle 
bunun yapılmasına etik açıdan kimsenin 
hakkı yoktur. Ciddi bir yanlıştır. Böyle bir 
şeyi zaten Başbakanlık Danışma Kurulu 
olarak benim kabul etmem mümkün değil-
dir. Kendi kişisel görüşleridir. Paylaştığım 
görüşlerim olabilir, paylaşmadığım görüş-
lerim olabilir, o da ayrı. Ama ben yapılanı 
bir defa etik olarak doğru bulmadığım için 
değerlendirmesini de yapmıyorum.’’ 

Erdoğan, Kurul’un 2001 yılında oluşturul-
duğunu, kendi hükümetleri zamanında 
oluşturulmadığını belirterek, İHDK’nın 
bir sivil toplum kuruluşu hareketi olma-
dığını ifade etti. Erdoğan, ‘‘Bir sivil toplum 
hareketi resmi bir kurum çatısı altında 
oluşturulamaz. Sivil toplum hareketi bir 
defa resmi kurumun dışında olur. Sivil 
olması, bağımsız hareket edebilmesi için 
resmi çatının dışında olması lazım ki, ba-
ğımsız görüşlerini ortaya koyabilsin’’ dedi. 
Erdoğan, bir gazetecinin, ‘‘Güney Kıbrıs, 
17 Aralık’tan önce Türkiye’nin kendisini 
tanımasını istiyor. Ortaya şart koyuyor. 
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?’’ soru-
suna, şu yanıtı verdi: 

‘ ‘Türkiye, Güney Kıbrıs konusundaki 
olumlu yaklaşımını Gümrük Birliği konu-
sunda yapmıştır. Türkiye, Gümrük Birliği 
konusunda takındığı tavırla aslında veril-
mesi gereken mesajını da vermiştir. Güney 
Kıbrıs Rum yönetiminin bu mesajdan as-
lında nasibini alması lazım. Türkiye, AB’ye 
tam üye olmadan Gümrük Birliği’ne üye 
olmuştur. Güney Kıbrıs ise tam üye olduk-
tan sonra Gümrük Birliği’ne kabul edil-
miştir ve Türkiye, herhangi bir olumsuz 
tavrın içerisine girmeden Güney Kıbrıs’ın 
Gümrük Birliği’ne de ‘evet’ demiştir. Bu ka-
dar olumlu yaklaşımlar karşısında Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi ve özellikle Başkan 
Papadopulos, benimle yaptığı görüşme-
lerde, bana, çok açık ve net, koşulsuz, ‘17 
Aralık’ta Türkiye’nin müzakere sürecine 
alınmasına olumlu oy vereceğiz’ demiştir. 
Buna rağmen farklı bir tutum içerisine gi-
receklerine ben ihtimal vermiyorum.’’ 
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Başbakan Erdoğan, Türk futbolunda şike 
iddialarının gündemi getirilmesi üzerine 
de, şöyle konuştu: 

‘‘Bu işlerle Başbakan uğraşmaz. Bu işlerle 
spordan sorumlu Devlet Bakanımız ve Baş-
bakan Yardımcımız var. O uğraşır. Mehmet 
Ali Şahin Bey bu konuyla ilgileniyor. Biz 
bir defa spor anlayışı denen anlayışı be-
nimsemişiz. Bunu sadece maçı yönetenler 
açısından değil, sadece kulüpler arasında-
ki bu çirkin ilişkileri değil, tribünlerde de 
fairplay anlayışıyla zenginleştirmek istiyo-
ruz. Medya, hükümet, tüm spor kulüpleri 
el ele bunu yapmamız lazım ve yönetimler 
de bu tür çirkin yollara asla pirim verme-
melidirler. Bundan önce yaşanan olaylar 
karşısında sayın bakanımız gerekli hukuki 
adımları atacaktır.’’ 
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Başbakan Erdoğan, ‘‘Ulusa Sesleniş’’ prog-
ramındaki konuşmasında, umutlu ve 
heyecanlı olduğunu, çünkü Türkiye’nin, 
geçen iki yıl içinde hem ekonomik hem de 
siyasi anlamda tarihi bir değişim geçirdi-
ğini, çok önemli ilerlemeler kaydettiğini 
söyledi. Başbakan Erdoğan, iki yıl önce 
Türkiye’nin içinde bulunduğu kriz şartla-
rının çok yakından bilindiğini belirterek, 
bugün Türkiye’nin, mali dengelerini kur-
duğunu, istikrar ve güven ortamını tesis 
ettiğini, enflasyonunu tek haneli rakam-
lara düşürdüğünü, sağlam bir ekonomik 
yapıya kavuştuğunu kaydetti. Erdoğan, 
‘‘Bu iyileşme rotası, bizim gönlümüzden 
geçtiği kadar olmasa da, sizlerin hayatla-
rınızda da pozitif etkisini önemli ölçüde 
hissettirmeye başlamıştır’’ dedi. 

Başbakan Erdoğan, 2002 yılı Kasım ayında 
devraldıkları Türkiye’de Gayri Safi Milli 
Hasıla’nın (GSMH) 182 milyar dolar ol-
duğunu, 2004 yılında bu rakamın 293.3 
milyar dolara yükseldiğini, 2002 yılında 
2.619 dolar seviyesinde olan kişi başına 
GSMH’nin bugün 4.112 dolara çıktığını, 
2002 yılı Ekim ayında TÜFE’de yüzde 
33.4 olan enflasyon oranının bugün yüzde 
10’un altına düştüğünü anlattı. Kamu net 
borç stokunun GSMH içindeki oranının 
2002 yılında brüt yüzde 93.7, net yüzde 78 

civarında gerçekleştiğini, bu yıl bu oranla-
rın brüt yüzde 83.5’e, net yüzde 71’e kadar 
gerilediğini dile getiren Erdoğan, 2002’de 
reel faiz oranı nominal yüzde 66, reel yüz-
de 34 iken, 2004 itibariyle bu oranların 
nominal yüzde 22-24, reel yüzde 12-14 
seviyelerinde bulunduğunu kaydetti. 

Erdoğan, 1 Kasım 2002 tarihi itibariyle 
borsada endeks 10.217 olarak gerçekleşir-
ken, iki yıl sonra 3 Kasım 2004 de borsa 
endeksinin gün içinde 23.667, kapanışta 
ise 23.438 olduğunu, yine Kasım 2002’de 
borsa piyasa değeri (borsada işlem gören 
şirketlerin toplam değeri) 33.4 milyar do-
lar iken, bugün bu rakamın 70.3 milyar 
dolar gibi bir büyüklüğe ulaştığını söyledi. 
Başbakan Erdoğan, 2002 yılında ülkeye 
giren yabancı sermaye tutarı 1 milyar iken, 
bu yıl ki yabancı sermaye girişinin 2.3 mil-
yar dolar civarında gerçekleştiğini belirtti. 

Erdoğan, ‘‘Yabancı sermayenin ülkemize 
ilgisinin hızla arttığı ve bu yabancı serma-
ye girişinin önümüzdeki dönemde daha da 
büyük bir sıçrama yapmasını bekliyoruz. 
Yabancı sermaye girişindeki bu canlanma, 
yeni yatırımları, yeni üretimleri, dolayısıy-
la yeni istihdam imkanlarını beraberinde 
getirecektir’’ dedi. Bugün her ülkenin kü-
resel mali kaynaklardan azami derecede 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 12 Kasım 2004
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yararlanmak ihtiyacı içerisinde olduğunu 
kaydeden Erdoğan, ‘‘Türk ekonomisinin 
yabancı sermaye açısından giderek daha 
cazip bir adres haline geliyor olması bu ba-
kımdan son derece kayda değer bir geliş-
medir. Bu ilgiyi canlı tutmak, sürekli hale 
getirmek ve ekonomimize yeni değerler 
kazandıran mali kaynaklardan en iyi ve en 
verimli şekilde yararlanmak konusunda 
büyük gayret sarf ediyoruz’’ diye konuştu. 

Başbakan Erdoğan, çalışan kesimlerin, 
yıllardan beri, emeklerinin karşılığını tam 
olarak alamamanın sıkıntısını yaşadıkla-
rını, giderek bozulan ekonomik yapı ve 
kamu yükünün, Türkiye’de ücret dengesi-
nin daima çalışanlar, dar gelirliler aleyhi-
ne bozulmasına neden olduğunu belirtti. 
Göreve geldikleri günden beri, çalışanların 
ücretlerinde imkanları sonuna kadar zor-
layarak, iyileştirmeler yapmanın gayreti 
içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, şöy-
le devam etti: 

‘‘Bu gayretlerimiz sonucunda, önemli 
ölçüde düşüş gösteren enflasyon rakamla-
rına sığınmadık ve çalışan kesimlerimizin 
ücretlerinde ciddi artışlar gerçekleştirdik. 
Bakınız 2002 yılında 112 dolar olan asgari 
ücret, bugün neredeyse iki katına çıkarak 
215 dolar seviyelerine yükselmiştir. Ekim 
2002’de 184 milyon lira olan asgari ücret, 
iki yıl içinde yüzde 72.8 oranında arttırıla-
rak 318 milyon liraya çıkarılmıştır. Yeterli 
midir? Asla! Ekonomik olarak, imkanları-
mız ölçüsünde, nispeten bir ilerleme, bir 
iyileşme, bir düzelme içinde olduğumuzu 
göstermek için bu örneği veriyorum. Tabii 
ki gönül, çok daha fazlasını arzu ediyor. 

Gönlümüzden geçen, tabii ki istisnasız 
bütün vatandaşlarımızın, insan olmanın 
onuruna yakışan ekonomik imkanlara 
kavuşmasıdır. Ancak bu güzel günlere 
adım adım ulaşabileceğiz. Vakıa şudur: 
Bugün adımlarımızı iki sene önce oldu-
ğu gibi geriye doğru değil; ileriye doğru; 
Türkiye’nin güzel ve müreffeh yarınlarına 
doğru atıyoruz. Ekim 2002’de 578 milyon 
lira civarında olan ortalama memur maa-
şı, Ekim 2004 itibariyle 748 milyon liraya 
ulaşmıştır. Yüzde 33’lerden tek haneli 
rakamlara kadar gerileyen bir enflasyona 
rağmen, memur maaşları ortalama olarak 
yüzde 30’a yakın bir oranda artış göster-
miştir. Memur maaşlarındaki en küçük ar-
tış oranı iki yıl içinde yüzde 21.4 olurken, 
en yüksek artış oranı yüzde 39.5’e kadar 
çıkmıştır.’’ 

Başbakan Erdoğan, bir yandan ücretlerde 
genel bir iyileştirme sağlamaya çalışırken, 
bir yandan da düşük ücretli çalışanlar ile 
yüksek ücretli çalışanlar arasındaki gelir 
uçurumunu kapatmanın arayışı içinde 
olduklarını, ücret artışı politikalarını bu 
anlayışla belirlediklerini ifade etti. ‘‘Ortaya 
çıkan rakamlar bu konuda önemli mesa-
feler aldığımıza işaret ediyor’’ diyen Erdo-
ğan, bugün sadece memurlar için değil, 
bütün çalışan kesimler için nispeten daha 
dengeli, daha adil, daha eşitlikçi bir ücret 
tablosunun varlığından söz edebildiklerini 
söyledi. Erdoğan, yıllar yılı ihmal edildi-
ğini belirttiği Bağ-Kurluların gelirlerinin 
de geçen iki yıl içinde nefes alınabilir bir 
noktaya çekilebildiğini, Ekim 2002’den 
bu yana 6. basamaktaki Bağ-Kurlu esnafın 
aylıklarında gerçekleşen artış oranının 
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yüzde 91 olduğunu anlattı. Ekim 2002’de 
ortalama olarak 189 milyon lira aylığa sa-
hip olan bir Bağ-Kurlu esnafın bugün ayda 
ortalama 361 milyon lira gelire sahip oldu-
ğunu belirten Başbakan Erdoğan, şunları 
kaydetti: 

‘‘Yine altıncı basamaktaki Bağ-Kurlu çift-
çimizin Ekim 2002’de ortalama olarak 
110 milyon lira olan maaşı, Ekim 2004’te 
yüzde 130.9’luk bir artışla ortalama olarak 
254 milyon lira seviyesine yükselmiştir. 
Aynı dönem içinde ortalama SSK aylığı da 
282 milyon liradan yüzde 58.9’lik artışla 
448 milyon liraya çıkmıştır. 2003 yılı ba-
şında yaklaşık 5.5 milyon emeklimize 75 
ile 100 milyon lira arasında değişen mik-
tarlarda sosyal destek ödemesi yapılmıştır. 
Bu destek ödemelerinin tutarı 3 katrilyon 
liraya ulaşmıştır. 2003 yılında 758 bin mü-
kellefimizin toplam 4 katrilyon 680 trilyon 
lirayı bulan SSK ve Bağ-Kur prim borçları 
yeniden yapılandırılmış ve kendilerine 
ödeme kolaylığı sağlanmıştır. Yine 2003 
yılında ortalama 55 bin 890 kişiye her ay 
işsizlik sigortası ödemesi yapılmıştır. Kişi 
başına aylık yaklaşık 188 milyon lira öde-
diğimiz işsizlik sigortası kapsamında 2003 
yılında yapılan toplam ödeme 116 trilyon 
liraya ulaşmıştır.’’ 

Başbakan Erdoğan, bu artış ve ödemelerin, 
kriz şartlarını aşabilmek adına sıkı mali 
politikalar uygulama yükümlülüğünde ol-
dukları bir dönemde, ekonomik imkanlar 
sonuna kadar zorlanarak gerçekleştirebil-
dikleri düzenlemeler olduğunu belirtti. 
Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Ekonomimiz mesafe aldıkça, ileriye doğ-
ru adımlarını sıklaştırdıkça çalışanlarımız 
ve toplumumuzun bütün kesimleri daha 
müreffeh hale geleceklerdir. Hükümet 
olarak çalışan kesimlerimizin sıkıntılarını 
gidermeyi en temel önceliklerimizden biri 
olarak görüyoruz. İnanıyorum ki, sıkıntı-
ları ve zorlukları fedakarca paylaştığımız 
gibi kısa zaman içinde refahı ve mutluluğu 
da en adil, en yaygın şekilde paylaşma im-
kanına kavuşacağız.’’ 

Erdoğan, ‘‘Ulusa Sesleniş’’ programındaki 
konuşmasında, enflasyonun dizginlene-
mediği bir ekonomik yapı içinde, ücret 
artışlarının çoğu zaman alım gücünü artır-
madığının bilindiğini vurguladı. Erdoğan, 
Hükümet’in son iki yılda izlediği gerçekçi 
ekonomik politikalarla insanların alım 
gücünde de kayda değer artışlar yaşandı-
ğını ifade etti. Asgari ücretli bir vatandaşın 
eline geçen aylık tutarla Ekim 2002’de 190 
kilogram (kg) ekmek alabildiğini, bugün 
bunun 258 kg ekmeğe ulaştığını belirten 
Erdoğan, satın alma gücünün artışına iliş-
kin ürün bazında başka örnekler de verdi. 
Erdoğan, geçen iki yıllık süre içinde beyaz 
eşya fiyatlarında önemli düşüşler yaşan-
dığını, Ekim 2002 ile Ekim 2004 arasında 
buzdolabı fiyatlarının ortalama yüzde 29, 
çamaşır makinesi fiyatlarının ise yüzde 35 
azaldığını anlattı. Beyaz eşyada 2002’de 
1 milyon 950 bin adetlik satış gerçekle-
şirken, 2004’te bu rakamın yüzde 91 ora-
nında bir artışla 3 milyon 725 bin adede 
yükseldiğini belirten Erdoğan, 2002-2004 
yılları arasında 7.5 milyon adet satış ger-
çekleştiğini söyledi. Erdoğan, şöyle devam 
etti:
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‘‘Türkiye 16 milyon haneden oluşan bir 
toplum olduğuna göre, son iki yıl içinde 
Türkiye’deki ailelerin en az yarısının be-
yaz eşya satın aldığını veya beyaz eşyasını 
yenilediğini söyleyebiliriz. Bu ilginç tablo, 
toplumumuzda hayat standardının da ya-
şanan iyileşmelere paralel olarak yüksel-
me eğilimine girdiğini açıkça gösteriyor. 
Bu tablo, ekonomideki iyileşmenin sadece 
makro ekonomik göstergelerle sınırlı ol-
madığını, vatandaşlarımızın günlük haya-
tına da yansımaya başladığını çok açık bir 
şekilde gösteriyor. Bir yandan enflasyon 
düşüyor, bir yandan ücretlerde imkanlara 
nispetle önemli saymamız gereken artışlar 
sağlanıyor; bir yandan da temel ihtiyaç-
ların maliyetlerinde azalmalar yaşanıyor. 
İşte Türkiye’yi ışığa kavuşturan, insanımı-
zın önünü açan ve umudumuzu arttıran 
tablo bu tablodur.’’

Erdoğan, geçen iki yıllık dönem içinde 
pek çok alanda vatandaşları rahatlatacak 
çarelerin arayışı içinde olduklarını, temel 
ihtiyaçların temininde çekilen sıkıntıların 
en aza indirilmesi için hükümet olarak 
üzerlerine düşen fedakarlığı yaptıklarını, 
şartları zorladıklarını dile getirdi. Özel-
likle enerji alanında vatandaşların lehine 
tedbirler aldıklarını, iyileştirmeler yaptık-
larını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

‘‘Kasım 2002’den Ekim 2003 tarihine ka-
dar doğalgazın metreküp fiyatında sanayi 
sektöründe yüzde 13, konutlarda da yüzde 
11 oranında indirim uygulanmıştır. Bu 
tarihten, Temmuz 2004 tarihine kadar, 
doğalgaz fiyatına hiç zam yapılmamıştır. 
Bu tarihten sonra da uluslararası fiyat ar-

tışlarını doğalgaz fiyatlarına yansıtmamak 
suretiyle konutlarında doğalgaz kullanan 
abonelerimize 532 trilyon lira kaynak 
aktarımı sağladık. Kasım 2002’de mes-
kenlerimize verilen elektriğin kilovat saati 
160.760 lira iken, Kasım 2004 itibariyle 
bu rakam 158.344 liraya gerilemiştir. Yine 
Kasım 2002’de sanayi elektriğinin kilovat 
saati 152.610 lira iken, bugün bu rakam 
142.777 liraya inmiştir. Kademeli tarife 
uygulamasına son verilmiş, bu sayede her 
konut abonesine yıllık 232 milyon lira-
lık ilave bir indirim sağlanmıştır. Ayrıca 
enflasyon oranındaki artışların elektrik 
fiyatlarına yansıtılmaması yoluyla Ocak 
2003 tarihinden bu yana aile bütçelerine 
yapılan dolaylı katkı 700 trilyon liraya 
ulaşmıştır. Bütün bu düzenlemeler, bir 
yandan tüketiciyi korumak, bir yandan 
da sanayi üretimini desteklemek için ya-
pılmıştır. Dünya ekonomisinde meydana 
gelen çalkantılara, petrol fiyatlarındaki 
artışa rağmen yapılmıştır. Üstüne üstlük, 
hemen yanı başımızda patlayan ve hala 
etkileri süren savaşa rağmen yapılmıştır.’’

Dünyada petrol fiyatlarındaki artışa işaret 
eden Erdoğan, dünyada petrol fiyatları 
2 yıl içinde yüzde 75 oranında artarken, 
Türkiye’deki pompa satış fiyatlarındaki 
artışın yüzde 60 seviyesinde tutulduğunu 
belirtti. Başbakan Erdoğan, ‘‘Bilmelisiniz 
ki, konuşmamın başından beri sıraladığım 
bütün gelişme rakamları işte bu olum-
suz dünya şartları, bütün dış ekonomik 
çalkantılar ve zorluklar aşılarak hayata 
geçirilmiştir’’ diye konuştu. ‘‘Sosyal dev-
letin’’ Cumhuriyetin temel niteliklerin-
den biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, 
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Hükümet’in bu anlayışın gereği olarak, 
toplumun yıllar boyunca ihmal edilen, 
ağır ekonomik şartlar altında ezilen dar 
gelirli, yoksul ve yardıma muhtaç kesim-
lerine yönelik bazı düzenlemeler yapmayı 
öncelikli görevi saydığını söyledi. Özellikle 
dar gelirli vatandaşların sağlık ihtiyaçları-
nın karşılanmasında önemli adımlar attık-
larını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

‘‘Artık hastanelerimizde tedavi masraf-
larını karşılayamadığı için rehin tutulan 
vatandaşımız kalmamıştır. Vicdanları 
yaralayan bu uygulama tamamen ortadan 
kaldırılmış, tedavi masraflarını karşıla-
yamayan ve yeşil kart sahibi olmayan 
vatandaşlarımızın bu giderleri Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
tarafından karşılanmıştır. Bazı aksaklıklar 
varsa, bu, bizim bilgimiz dışında veya bize 
ulaştırılamayan, yetkililerimize ulaşama-
yan vatandaşlarımızla maalesef bu ileti-
şimsizlikten kaynaklanmaktadır. Böyle bir 
durumda bizler; valilerimiz, kaymakamla-
rımız, belediye başkanlarımızla her türlü 
adımı atmak suretiyle bu tür yanlışları 
düzeltmeye hazırız.’’

Erdoğan, Temmuz 2004 tarihinden iti-
baren yeşil kartlı vatandaşların ayaktan 
tedavi edilen rahatsızlıkları karşılığında 
hiçbir ödeme yapmamasının karara bağ-
landığını ve 2005 yılında tüm ülkeye ya-
yılmak üzere 3 pilot ilde bu uygulamanın 
başlatıldığını anımsattı. SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı’na bağlı hastaların sağlık 
sistemi içerisinde yer alan bütün sağlık ku-
ruluşlarından hizmet alabilmesini sağla-

dıklarını belirten Erdoğan, sağlık alanında 
köklü, kalıcı ve yaygın çözüm arayışlarının 
bir sonucu olarak Genel Sağlık Sigortası 
uygulamasını hayata geçirmek için hazır-
lıklarının bütün hızıyla sürdüğünü anlattı. 
Erdoğan, ‘‘Hedefimiz, 2005 yılı içerisinde 
bu yasayı çıkartmaktır’’ dedi.

Yakın bir zamana kadar fahiş ilaç fiyatları-
nın, zaten yeterli bir gelir seviyesine sahip 
olmayan vatandaşları oldukça zorladığını 
belirten Erdoğan, göreve geldiklerinde 
bu konuyu da acilen gündemlerine aldık-
larını ve bir dizi tedbir alarak bu konuda 
önemli bir rahatlama sağladıklarını ifa-
de etti. Erdoğan, Mart 2004’ten itibaren 
ilaçtan alınan KDV oranını yüzde 18’den 
yüzde 8’e düşürdüklerini, kan, kan ürün-
leri ve serumda yine yüzde 18 olan KDV 
oranını yüzde 1’e indirdiklerini, İlaç Fiyat 
Kararnamesi ile döviz kurunda yaşanan 
düşüşlerin ilaç fiyatlarına da yansımasını 
sağladıklarını söyledi. Başbakan Erdoğan, 
‘‘Bu uygulamayla ilaç fiyatlarında ortala-
ma yüzde 30 ucuzlama sağlanmış, bazı 
ilaçlarda bu oran yüzde 80’leri bulmuştur. 
Bu sayede ülke olarak ilaç harcamalarında 
500 milyon dolarlık bir tasarruf sağlamış 
olduk’’ diye konuştu.

Eğitime de çok büyük bir ağırlık verdik-
lerini belirten Erdoğan, geçen 2 yıl içinde 
öğrencilere devlet tarafından verilen 
burs, kredi ve harçlarda da hem adet, hem 
miktar olarak büyük artışlar sağlandığını 
rakamlarla dile getirdi. Erdoğan, 2005 
yılında bu bursların daha da artırılaca-
ğını bildirdi. Başbakan Erdoğan, tarım 
sektörüne yönelik olarak da önemli destek 
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programları uyguladıklarını belirterek, 
‘‘Bu desteklerle yıllar boyunca ihmal 
edilen çiftçimize, köylümüze ve hayvan-
cılıkla uğraşan vatandaşlarımıza nefes 
aldırmaya çalıştık. Doğrudan Gelir Desteği 
uygulamasını hayata geçirerek bu alanda 
gösterdiği faaliyetlerle geçimini sağlama 
imkanını kaybetmiş olan insanlarımızın 
yardımına koştuk’’ diye konuştu.

Erdoğan, bu kapsamda 2003 yılında çiftçi-
lere yaptıkları destek ödemesinin 2 katril-
yon 400 trilyon lira olarak gerçekleştiğini, 
2004 yılı için ayrılan 2 katrilyon 600 tril-
yon liralık kaynağın tamamına yakın bir 
kısmının da yine çiftçilere aktarıldığını, 
2003 yılında dönüm başına 12.5 milyon 
lira olan ödeme miktarının, bu yıl 16 mil-
yon liraya çıkarıldığını anlattı. Erdoğan, 
şunları kaydetti:

‘‘Bu uygulamalarla hükümetimizin tarım 
kesimine yönelik destekleme çalışmaları 
için harcadığı tutarlar, daha önceki dö-
nemlere göre yüzde 150’lik bir artış gös-
termiş bulunmaktadır. Biliyorsunuz, 2001 
yılında yaşanan ağır ekonomik kriz şartla-
rı nedeniyle köylülerimiz kredi borçlarını 
ödeyemez bir noktaya gelmişlerdi. Kredi 
borçlarını ödeyebilmek için tarlalarını, 
traktörlerini satmak durumuyla karşıla-
şan, hatta hapishaneye düşen çiftçilerimiz, 
köylülerimiz vardı. Hükümet olarak o ha-
liyle ödenmesi imkansızlaşan bu borçları 
masaya yatırdık ve ilk olarak çiftçimizin 
belini büken ağır faiz yükünün yarıdan 
fazlasını silmeye karar verdik. Kalan borç-
ları yeniden yapılandırarak ödenebilir bir 
takvime bağladık. Bu şekilde tarım kesimi-

mize 1 katrilyon liralık dolaylı destek sağ-
lamış olduk. Ayrıca Şubat 2004 itibariyle 
130 bin çiftçimize yeniden 350 trilyon 
liralık kredi kullanma imkanı sağladık.’’

Yaptıklarını, yapabildiklerini asla yeterli 
görmediklerini kaydeden Erdoğan, sözleri-
ni şöyle tamamladı:

‘‘Gönül tabii ki bundan çok daha fazlasını 
yapmayı arzu ediyor. Ama şundan emin 
olunuz: Hükümet olarak, bütün bunları, 
şartları gerçekten sonuna kadar zorlaya-
rak, gece gündüz çalışarak yapabildik. 
İnşallah el ele, gönül gönüle, kafa kafaya 
vererek, çok daha iyisini, çok daha güzeli-
ni hep birlikte yapacağız. Bize güveniniz. 
Hükümetinize güveniniz. Devletinize 
güveniniz. Kendinize güveniniz. Zira bu 
hükümet sizin hükümetinizdir. Bu devlet 
sizin devletinizdir.’’
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Yabancı Sermaye Derneği (YASED) tarafın-
dan Devlet Konukevinde verilen resepsiyo-
na katılarak konuşma yapan Erdoğan, hü-
kümetin işbaşına gelişi ile sağlanan siyasi 
istikrar ortamının başta ekonomi olmak 
üzere yapısal düzenlemeler ve yatırım or-
tamı alanlarında birçok olumlu gelişmeyi 
beraberinde getirdiğini söyledi. Erdoğan, 
üç, dört yıl öncesine kadar üst üste iki bü-

yük krizden geçen, ekonomisi ve sanayisi 
durma noktasına gelen, enflasyonu yüzde 
70’leri bulan Türkiye’nin bugün makro 
ekonomik istikrarı önemli ölçüde sağladı-
ğını ve artık yabancı sermaye tarafından 
tercih edilen bir konuma geldiğini söyledi. 

Başbakan Erdoğan, bugün Türkiye’nin batı 
ve doğu değerlerini, stratejik işbirliğini 

YASED Resepsiyonu

Ankara | 25 Kasım 2004
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temsil eden siyasi istikrarını her geçen gün 
derinleştiren, demokrasisini hiçbir durma-
yan reformlarla güçlendiren ve ekonomik 
gelişmesini kararlı bir şekilde sürdüren 
bir ülke konumunda olduğunu ifade etti. 
Türkiye’nin dünya ekonomisindeki ve 
uluslararası siyasi platformundaki konu-
munun hızla değiştiğini de belirten Baş-
bakan Erdoğan, ‘‘Hükümetimiz ülkemizi 
hem bölgede hem de dünyada örnek ülke 
haline getirme hedefimizi gerçekleştirmek 
için gerekli siyasi ve ekonomik ortamı 
oluşturmuştur’’ diye konuştu. 

Hükümetin görev aldığı günden itibaren 
AB’ye tam üyelik perspektifi ile hareket 
ettiğini hatırlatan Erdoğan, bu hedef doğ-
rultusundaki yoğun çabaların siyasi ve 
ekonomik reformlarla birlikte eş zamanlı 
olarak yürütüldüğünü anlattı. Ekonomik 
kalkınmanın demokrasi ile doğrudan ilgili 
olduğunu, Türkiye’nin son iki yılının bü-
tün dünyaya gösterdiğini söyleyen Başba-
kan şöyle devam etti: 

‘‘Nitekim iki yıldan az bir sürede Kopen-
hag siyasi kriterleri sağlanmış, ülkemizin 
tam bir hukuk devleti olması yolunda 
birçok önemli yasal düzenlemeler gerçek-
leştirilmiştir... AB standartlarına ulaşmak 
için ekonomi alanında orta vadeli hedefi-
mizi Maastricht kriterlerini yerine getire-
cek bir yapıya kavuşmak olarak belirlemiş 
bulunuyoruz. Bu çerçevede uygulamaya 
konulan kapsamlı ekonomik program ile 
istikrar ve büyüme konusunda bölgemiz-
de bir model, öncü model haline gelmek 
azmindeyiz.’’ 

AB ilerleme raporunda açıkça görülen si-
yasi alanda kaydedilen gelişmelerin yanın-
da ekonomik politikaların sonuçlarının 
makro ekonomik göstergelerde çok çarpıcı 
şekilde görüldüğünü anlatan Başbakan 
Erdoğan, yüksek enf lasyon sorununda 
artık sona yaklaşıldığını, yıllık enflasyon 
oranını tek haneli rakamlara indiğini kay-
detti. Enflasyon ile mücadelede kaydedilen 
başarının diğer ülke örneklerinin aksine 
büyümeden vazgeçmek pahasına elde edil-
miş bir başarı olmadığını da vurgulayan 
Erdoğan, burada halkın hükümete ve eko-
nomik politikalara duyduğu güvenin çok 
önemli olduğunu belirtti. 

Halkın ve iş dünyasının güveni sayesinde 
faiz oranlarının hızla gerilediğini, sıkı 
maliye ve para politikalarına rağmen 
ekonomik canlanmanın olağanüstü hızla 
gerçekleştiğini söyleyen Başbakan, yüksek 
faiz dışı fazla ve sıkı maliye politikasının 
piyasalara güven verdiğini ve faiz oranla-
rındaki düşünün büyümeyi tetikleyici rol 
oynadığını ifade etti. Erdoğan, ‘‘yüksek 
düzeyde sürdürülebilir büyüme rakamla-
rının devamı için önümüzdeki dönemde 
de maliye politikasında gösterdiğimiz di-
siplin devam edecek’’ diye konuştu. 

Erdoğan, kamunun ekonomideki rolünün 
yeniden tanımlanması ve piyasa mekaniz-
masının dinamiklerini daha da kuvvetli 
hale getirecek uygulamaların başlatılması 
amacıyla, bankacılıktan tarıma, enerjiden 
sosyal güvenliğe kadar bir çok alanda, her 
biri reform niteliğinde bir çok düzenleme 
yapıldığını vurguladı. Başbakan, önümüz-
deki dönemde de kayıt dışı ekonominin 
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kayıt altına alınması, vergi sistemi ve 
sosyal güvenlikle ilgili reform çalışmala-
rına ağırlık verileceğini söyledi. Başbakan 
Erdoğan, kamu sektörüne ilişkin düzenle-
melerin yanında, özel sektörün gelişimine 
de özel önem verdiklerini dile getirirken, 
yatırımcıların önündeki engellerin kal-
dırılması konusunda son derece kararlı 
adımlar atıldığını vurguladı. 

Ekonomik sorunların çözümünde yatı-
rımların kilit rol oynadığını hatırlatan 
Başbakan, bunun yanında sürdürülebilir 
büyüme, güçlü bir ekonomik yapı, refah 
düzeyinin artması gibi hedeflerin gerçek-
leşmesinde de yatırımların büyük ve özel 
bir önem arz ettiğini söyledi. Ekonomik 
göstergelerdeki iyileşmeyi kalıcı kılmak 
için yapısal dönüşüm programının taviz-
siz uygulanmasının yatırım ortamının 
iyileştirilmesine katkı sağladığını anlatan 
Erdoğan, ancak ülkenin potansiyeli dik-
kate alındığında mevcut durumun yeterli 
olmadığına işaret etti. 

Yatırım ortamının iyileştirilmesinin, sü-
reklilik arz etmesi gereken ve hiç bitmeye-
cek bir süreç olduğunu belirten Erdoğan, 
yatırımın önündeki bürokratik engellerin 
kaldırılması çalışmalarının devam ettiğini 
ve bu yönde yasal ve idari düzenlemelerin 
birer birer hayata geçirildiğini ifade etti. 
Bir yabancı müteşebbisin bugün artık 
Türkiye’de bir günde şirket kurabildiğini 
kaydeden Erdoğan, ‘‘Yeni Yabancı Sermaye 
Kanunumuz ile birlikte ülkemizde yerli 
müteşebbis ile yabancı müteşebbis arasın-
da hiçbir fark kalmamıştır’’ diye konuştu. 
Doğrudan Yabancı Yatırım Kanunu ile 

birlikte doğrudan yabancı yatırım ve ya-
tırımcı tanımının değiştirildiğini, ön izin 
ve asgari sermaye şartının kaldırıldığını 
söyleyen Başbakan, bu değişikliklerle be-
raber, uluslararası sermaye girişlerinde de 
önemli artışlar kaydedildiğini vurguladı. 

Türkiye’deki yabancı sermayeli firma sa-
yısının Haziran 2003 tarihinde 6 bin 408 
iken, 17 Ağustos 2003 tarihinde yürürlüğe 
giren Yabancı Sermaye Kanunu’ndan bu-
güne kadar 2 bin 910 adet yeni uluslarara-
sı sermayeli firma kurulduğunu açıklayan 
Başbakan, şöyle devam etti: 

‘‘2003 yılı Ocak-Eylül döneminde gayri-
menkul satışı dahil 839 milyon dolar olan 
uluslararası doğrudan sermaye girişi, 
2004 yılının aynı döneminde 3 kata yakın 
artarak 2.2 milyar dolara çıkmıştır. Son yıl-
larda Avrupa Birliği ülkelerinin doğrudan 
uluslararası yatırım girişleri içindeki payı 
dikkat çekici bir şekilde artış göstermiştir. 
Nitekim, 2004 yılının ilk dokuz aylık döne-
minde sağlanan doğrudan yabancı yatırım 
girişlerinin yaklaşık yüzde 92’lik bölümü 
Avrupa Birliği ülkelerinden gelmiştir. Bu 
oran 2003 yılında yüzde 80, önceki yıllar-
da ise yüzde 60-75 aralığında gerçekleş-
miştir.’’ 

Erdoğan, kamu kurumlarının yanı sıra 
sivil toplum örgütlerinin de bu süreçte 
çok başarılı bir performans sergilediğini, 
değişik proje ve uygulamalarla yatırım 
ortamının iyileştirilmesine büyük destek 
sağladığını ifade etti. Yatırım Ortamı Ko-
ordinasyon Kurulu’nun, alınması gereken 
tedbirlere yön vermesi ve Türkiye’de iş 
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ortamına ilişkin politikaların belirlenme-
sinde ve uygulanmasında iş alemini temsil 
eden sivil toplum kuruluşlarının da katı-
lımını sağlayan çok önemli bir platform 
olduğunu kaydeden Erdoğan, 15 Mart 
2004 tarihinde yapılan Yatırım Danışma 
Konseyi’ne de değindi.

Erdoğan, katılımcıların, bir ülkenin ya-
tırım yeri olarak seçilmesi sürecinde en 
önemli faktörlerin ekonomik ve siyasi 
istikrar, özellikle enflasyonun kontrol al-
tına alınması, öngörülebilirlik, süreklilik, 
güven ve şeffaf lık olduğunu belirttikle-
rini hatırlattı. Sektörel lisanslara ilişkin 
işlemlerle ilgili olarak maden ve gıda sek-
töründe yapılacak yatırımları ilgilendiren 
mevzuatta düzenlemeler yapıldığını ve 
sektörel izin sürelerinin kısalmasının sağ-
landığını anlatan Başbakan, bu konudaki 
çalışmaların, “Tek merci-tek izin” konusu-
na odaklı olarak ilerlediğini ifade etti. 

Ürün standartlarıyla ilgili düzenlemelerin 
Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirilmesi 
ve gümrüklerde özellikle ithalat ve lisans-
lama süreçlerinin etkinliğinin artırılması 
konularında da önemli mesafeler kat 
edildiğini söyleyen Erdoğan, “CE” işareti 
taşıması gereken ürünlerin ithalatına 
ilişkin düzenlemenin hayata geçirildiğini 
ve uygulamada ortaya çıkan problemle-
rin ivedilikle çözümlenmeye çalışıldığını 
vurguladı. Başbakan, bu konudaki yanlış 
uygulamaların kendilerine ulaştırılmasını 
da istedi. Erdoğan, yatırımlar için arazi ve 
arsa temini konusunda karşılaşılan güç-
lükleri çözmeye yönelik çalışmalar kapsa-
mında da, Türkiye’de arazi envanterinin 

çıkarılması ve gerekli veri tabanlarının 
oluşturulmasına hız verildiğini açıkladı. 

Endüstri Bölgeleri ve Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanunlarında yapılan değişik-
liklerle yatırım yeri tahsisinde iyileştir-
meler sağlandığını kaydeden Başbakan 
Erdoğan, fikri mülkiyet haklarının korun-
ması konusunda da gerekli tedbirlerin 
alınmakta olduğunu vurguladı. KOBİ’lerin 
güçlendirilmesi ve tedarik zincirindeki 
fonksiyonlarının geliştirilmesinin, Konsey 
üyelerince gündeme getirilen diğer bir hu-
sus olduğunu hatırlatan Erdoğan, ‘‘Gerek 
konuyla ilgili Teknik Komite, gerekse KOS-
GEB, Konsey’in önerisine paralel olarak 
çeşitli çalışmalar yürütmektedir’’ dedi. 

Yasaların daha etkin uygulanması ve uyuş-
mazlıkların çözümüne ilişkin mekaniz-
maların geliştirilmesi konusunun, Ulusal 
Program’da yer alan temel bir öncelik ol-
duğunu söyleyen Başbakan Erdoğan, ‘‘Bu 
kapsamda yargının etkinliğinin artırılma-
sına yönelik Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin 
tamamlanması ve ihtisas mahkemeleri 
kurulması konularında önemli adımlar 
atılmıştır’’ diye konuştu. Yatırım ortamı-
nın yabancı sermayenin katılımıyla daha 
da çeşitleneceğini ve zenginleşeceğini de 
söyleyen Erdoğan, AB sürecinde kayde-
dilecek aşamaların da daha çok yabancı 
sermayenin ülke piyasalarına girmesi sü-
recini hızlandıracağını kaydetti. 

Kişi başına geliri 1500 doların altındaki 
illere teşvik getiren 5084 sayılı yasaya da 
değinen Başbakan Erdoğan, bunun yerli ve 
yabancı sermayeye bedelsiz arsa ve vergi 
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muafiyeti getirdiğini, yeni yapılan bir ha-
zırlıkla daha önce 1500 doların altındaki 
iller bu kapsamdayken bunun genişletil-
mesi hazırlığında olduklarını ifade etti. 
Bununla birlikte ülkenin daha geniş bir 
alanında yatırım yapma imkanını getire-
ceklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam 
etti: 

‘‘Burada biz yabancı sermayenin rahatlıkla 
bu illerde yatırım yapmasını bekliyoruz 
arzu ediyoruz ve bu konuda da her türlü 
yardıma her an hazırız, bunu bütün yaban-
cı sermaye özellikle bilmelidir ve bizler bu 
konuda kapılar açtık artık, buyurun diyo-
ruz, sizleri bekliyoruz.’’
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B a ş b a k a n l ı k  Ö z ü r l ü l e r  İ d a r e s i 
Başkanlığı’nın 2004 yılı Proje Yarışması ve 
Onur Ödülleri, Hacettepe Üniversitesi’nde 
düzenlenen törenle sahiplerine verildi. 
Erdoğan, törende bulunmaktan duyduğu 
mutluluğu ifade etti. Proje yarışmasının, 
sosyal hayatın bir bütünlüğe kavuşması 
bakımından önemli olduğunu anlatan 
Erdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti. 

Başbakan Erdoğan, projeler arasında bir 
seçim yapıldığını ve dereceye girenlere 
ödül verildiğini, ancak projeye katılan 
herkesin gönüllerdeki büyük ödülü almayı 
hak ettiğini de belirtti.

Özürlülerin hayata en etkin şekilde ka-
tılmalarının önündeki engelleri aşmada 
mesafe alacaklarını, bu kişilerin aileleriyle 

Başbakanlık Özürlüler Idaresi 
Başkanlığı ödül töreni

Ankara | 03 Aralık 2004
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toplumun neredeyse yarısını oluşturduğu-
nu ifade eden Erdoğan, bu sorunun gör-
mezlikten gelinemeyeceğini bildirdi. ‘‘Sağ-
lık ve eğitim başta olmak üzere her alanda, 
özürlülere borcumuz ve sorumluluğumuz 
olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız’’ di-
yen Erdoğan, engelli bireylerin, en az diğer 
bireyler kadar, sağlık, eğitim, iş edinme, 
sosyal ve siyasal hayata katılma hakları 
olduğunu kaydetti.

Erdoğan, özürlülere yeni olanaklar yarat-
manın görevleri olduğunu, ciddi mesafeler 
aldıklarını, ancak yeterli düzeye ulaşılma-
dığını anlattı. Özürlülerin, atıl değil, aktif 
insan kapasitesi olarak görülmesi gerekti-
ğini ifade eden Erdoğan, bazı işadamları-
nın özürlüleri istihdam etmek yerine ceza 
ödemeyi göze aldıklarına dikkati çekti. 
Özürlüler Kanun Tasarısı’nın ‘‘takipçisi’’ 
olduğunu bildiren Erdoğan, Türkiye’de 
Özürlüler Kanunu konusunda sağlıklı 
bir alt yapı olmadığını, bunun için Devlet 
Bakanı Güldal Akşit, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Sağ-
lık Bakanı Recep Akdağ ve Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan’ın çalışma yaptığını bil-
dirdi. Erdoğan, ‘‘İstiyoruz ki çıkan kanun, 
eksiği en az kanun olsun. Bu kanun, en 
kısa zamanda, bu önümüzdeki aylar içinde 
bitecektir ve TBMM’den geçecektir’’ diye 
konuştu.

Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşları ile 
derneklerin, özürlüleri daha iyi bir hayata 
kavuşturmak için çalıştıklarını anlata-
rak, bu kuruluşlardan özürlüleri istismar 
konusu yapmamalarını istedi. Erdoğan, 
‘‘Bundan ötürü vatandaşlarımız olumsuz 

etkileniyor. Samimi olan sivil toplum ha-
reketleri gerekli desteği yapmıyor’’ dedi. 
Başbakan Erdoğan, özürlülere yönelik 
yapılması gereken daha çok şey olduğunu, 
devlet-millet el ele vererek Türkiye’ye yakı-
şan adımların atılacağını söyledi.
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Başbakan Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’ne yaptığı ziyaret sonrasında 
Kocaeli Sanayi Odası’nca Grand Yükse-
liş Otel’de düzenlenen yemeğe katıldı. 
Erdoğan, yemekte yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin güçlü bir ülke olma yolunda 
emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Hü-
kümet olarak sanayicilere birçok kolaylık 
sağladıklarını ifade eden Erdoğan, 2 yıldır 
yatırımlara Cumhuriyet tarihinin en dü-
şük bütçesini ayırmalarına rağmen, ülke-
nin büyük bir ilerleme kaydettiğini belirtti. 
Erdoğan, şunları kaydetti: 

‘‘Onların 5’e yaptırdığı işleri biz 1’e yaptır-
dık. 350 trilyon lira fiyat indirdiğimiz ihale 
oldu. Ülkede işin sahibi yok. Her şey masa-
da bitiriliyor. Ama biz ne yapıyoruz? Masa-
da işi takip etmek yerine, gidip yerinde gö-
rüyoruz, ondan sonra karar veriyoruz. Bu 
şekilde yapılmadığı sürece kaybeden kim? 
Devlet ve millet. Artık karanlık günler 
geride kaldı. Türkiye yeni ufuklara doğru 
yol alıyor. Bundan sonra Türkiye rotasını 
asla karanlıklara saptırmayacak. Etkin ve 
doğru bir yönetim anlayışıyla istikrar ve 
güvenin sağlanmasıyla, makro ekonomik 
dengeleri kuran, ekonomide artık yapıla-
nın üstüne yenisini koyma dönemi başla-
mıştır.’’ 

Türkiye’nin artık tek rakamlı enflasyonu 
konuştuğunu belirten Erdoğan, faiz oran-
larında da beklenilen seviyeye gelindiğini 
söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Türkiye faiz oranlarında da çok ciddi bir 
düşüşü yakaladı. Biz göreve geldiğimizde 
3 Kasım 2002’de nominal faiz iç borçlan-
mada yüzde 69’du. Ama şu anda yüzde 23. 
Aradaki fark yüzde 46. Bu yüzde 46 faiz 
kimin sırtına biniyordu? Halkımızın. İç 
borçlanmada tahvili satın alan kim? Bunu 
sizler biliyorsunuz. 17 Aralık’tan sonra 
atılacak adımlardan sonra Türkiye’de faiz 
yüzde 20’nin altına kesinlikle inecektir, 
hedef budur ve biz reel faizi de bu ülkede 
yüzde 10’un altına indireceğiz. Çalışmala-
rımız bu istikamette ve bunu başaracağız. 
Enflasyonda da hedefimiz 2005’de yüzde 
8’dir. Bunları başaracağız. OECD ülkeleri 
arasında büyüme oranı itibariyle birinci 
sırada şu anda Türkiye var. Göreve geldi-
ğimizde 7.8’le bitirdik. Geçen yıl biliyorsu-
nuz yüzde 5.9, 6 ile bitirdik. Bu yıl da öyle 
zannediyorum ki yüzde 10’la bitireceğiz.’’ 

Türkiye’de birtakım kesimlerin yatırım-
ların durduğu yönünde görüş belirttiğini 
ifade eden Başbakan Erdoğan, ‘‘Türkiye’de 
yatırımlar durmadı. Aksine giderek art-
maya devam ediyor’’ dedi. Yatırım rakam-

Sanayi Odası Yemeği

Kocaeli | 04 Aralık 2004
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larında Cumhuriyet tarihinin en yüksek 
döneminin yaşandığını belirten Erdoğan, 
şöyle konuştu: 

‘‘Bazıları Türkiye’de yatırımların durdu-
ğunu söylüyor. Hayır, yatırımlar durmadı. 
Kim söylüyorsa bu işi bilmeden konuşu-
yor. Türkiye’de bu yıl 6 ay sonu itibariyle 
yerli, ekim sonu itibariyle de doğrudan 
yabancı sermayenin Türkiye’deki toplam 
yatırım miktarı Cumhuriyet tarihinde 
zirvedir, 20 milyar dolardır. Bundan habe-
rin var mı? Bunları kimse yazıp çizmiyor. 
Bunlar resmi rakamlardır. 2.2 milyar dolar 
doğrudan yabancı sermayedir Türkiye’de. 
17 Aralık’ta müzakere tarihini alalım, bu 
alanda da patlamayı göreceğiz. Şu anda 
herkes bunu bekliyor. Güven var mı? Var. 
İstikrar var mı? Var. Bunu yabancı söylü-
yor, ama (bir 17 Aralık’ı görelim) diyor.’’ 
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Başbakan Erdoğan, Brüksel dönüşünde 
Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere te-
maslarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Bir gazetecinin, ‘‘Dün bazı Avrupa gaze-
telerinde Leyla Zana ve arkadaşlarına ait 
bir ilan yayınlandı. Bu dönemde böyle bir 
ilanın yayınlanmasını nasıl değerlendiri-
yorsunuz’’ şeklindeki sorusu üzerine Erdo-
ğan, Türkiye’nin içinden geçtiği demokra-
tik açılım sürecini, AB sürecini, yakalanan 
huzur ve istikrarı baltalamak isteyen bazı 
odakların, özellikle yabancı basın üzerin-
den çirkin bir oyun tezgahlamaya niyetlen-
diklerini belirterek, buradaki metin veya 
metinlerin bunu ifade ettiğini söyledi. 
‘‘Türkiye’de et ve tırnak gibi birbiriyle kay-
naşmış, kaderde bir, tasada bir, kıvançta 
bir bu aziz milleti, hangi tarihi, hangi sos-
yolojik, hangi coğrafya, hangi iktisat, hangi 
siyaset kriteriyle birbirinden ayırmaya 
gayret ediyorlar, bunu anlamak mümkün 
değil’’ diyen Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Tabii şimdi diğer yara, burada ister is-
temez ben de vicdanımın sesiyle şunu 
haykırmak istiyorum; Hangi vicdanla bu 
aziz milleti, bu coğrafyanın ruhuna, ha-
muruna, birikimine yedi kat yabancı olan 
örneklerle mukayese etmeye kalkıyorlar. 

Bu, yenilir yutulur bir şey değil. Bu tez-
gah için seçilen zaman ve zeminde nasıl 
bir oyun oynanmak istendiği çok açık net 
zaten ortada gözüküyor. 17 Aralık’ı adeta 
Türkiye’den bir şeyler tırtıklama gayreti 
için son fırsat gibi gören bazı şebekelerin 
arasına karışıp, bu hengamede biz de ken-
dimize bir post kapabilir miyiz veya bir 
post uydurabilir miyiz, vitrine dizilenlerin 
asıl hesabı bu. Peki bunları vitrine dizen-
lerin hesabı ne? Bu da işin tabii bir başka 
yanı. Onlar da bu tezgah üzerinden şüphe-
siz ki Türkiye’nin açılımlarını, istikrarını, 
yönelimlerini berhava edebileceklerini 
zannediyor olabilirler. Ama hiç ümitlen-
mesinler, bunu da gönül rahatlığı içinde 
söylüyorum. Biz bu oyuna gelmeyiz. Bu 
tezgaha gelmeyiz. Türkiye bu oyuna gel-
mez ve bu millet bu oyuna gelmez, bunu 
da böyle bilmelidirler.’’ 

Erdoğan, salı günü grup toplantısında bu 
konuyu daha detaylı ve açık olarak millete 
açıklayacağını, duyuracağını belirterek, 
‘‘Çünkü bizler bir defa 72 milyon olarak bir 
ve beraber olmuş ve bu şekilde geleceğe 
demokratik yollarla yürümenin, insanca 
yürümenin, hakça özgürlükleri paylaşmak 
suretiyle yürümenin gayreti içerisindeyiz. 

Brüksel Ziyareti Sonrası Basın 
Açıklaması

İstanbul | 11 Aralık 2004
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Bu gayretimizi kimse gölgelemeye kalkış-
masın ve bu süreci de bu şekilde işletmek-
te kararlıyız. 2 yıl içinde gerek Anayasa, 
gerekse yasalarda yapmış olduğumuz de-
ğişiklikler de bizim bu sürece nasıl inandı-
ğımızı, nasıl katkıda bulunduğumuzu çok 
açık göstermiyor mu?’’ şeklinde konuştu. 

Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda yaptığı 
açıklamada, Brüksel’de Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ile İktisadi Kalkın-
ma Vakfı’nın organize ettiği, işadamı, 
akademisyen ve medya mensupları ile 
sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin 
katılımıyla Türkiye Platformu 4. Dönem 
çalışmasını gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Başbakan Erdoğan, Avrupa Parlamentosu 
ve AB’de yetkili kişilerle bir araya geldik-
lerini ifade ederek, ‘‘Çeşitli sunumlardan 
sonra bir deklarasyon ortaya kondu. Dün 
akşam AB Dönem Başkanı Hollanda Baş-
bakanı Jan Peter Balkenende ve Dışişleri 
Bakanı Bernard Bot ile Dışişleri Bakanı-
mızla birlikte baş başa bir görüşme yaptık. 
Bu görüşmede, artık son haftaya girerken 
nelerin yapılabileceğini karşılıklı değer-
lendirdik’’ diye konuştu. 

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel 
Barroso ile sabah saatlerinde görüştükle-
rini belirten Erdoğan, bu görüşmede de 
Komisyon’un 6 Ekim’deki raporu ve son 
gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduk-
larını söyledi. Başbakan Erdoğan, bu arada 
AB Komisyonu’nun genişlemeden sorum-
lu üyesi Olli Rehn ile görüştüğünü, ayrıca 
Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt ile de 
bir araya geldiğini kaydetti ve şöyle devam 
etti: 

‘‘Tüm bu görüşmelerde ısrarla üzerinde 
durduğumuz konular nelerdi, bunları ken-
dilerine hatırlatma fırsatı bulduk. Birinci, 
ikinci, üçüncü taslakla ilgili görüşlerimizi 
kendilerine hatırlattık. Öyle inanıyorum ki 
önümüzdeki hafta AB yolunda müzakere 
sürecine yönelik temennim odur ki bek-
lenen neticeyi alacağımıza inanıyorum. 
Çünkü bazı değişik yaklaşımların olma-
sına rağmen, bu yaklaşımların da olumlu 
istikamette geliştiğini müşahede ettik. 
Nihai amacımızın, hedefimizin kesin bir 
üyelik olduğunu ve bu üyeliğe giden yolda 
aracın müzakere süreci olduğunu, ama 
bu sürecin de ikinci bir karara gerek kal-
maksızın 17 Aralık’ta verilmesi gerektiğini 
vurguladık.’’ 

Görüşmelerde üzerinde durdukları diğer 
konulara da değinen Erdoğan, Kopenhag 
siyasi kriterlerinde yer almayan herhangi 
bir yeni şartın Türkiye’nin önüne getiril-
memesini özellikle hatırlattıklarını vurgu-
ladı. Erdoğan, ‘‘Genelde de yaklaşımın bu 
istikamette olduğunu gördük. Cuma hayır 
olacaktır diye düşünüyorum’’ dedi. 
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Başbakan Erdoğan, düzenlediği basın 
toplantısında, AB Zirvesi’ni değerlendir-
di. Türkiye’nin, 41 yıllık AB yolcuğunda, 
bugün itibariyle kritik bir dönemece geldi-
ğini belirten Erdoğan, Türkiye olarak, bu 
‘‘uzun ve meşakkatli’’ yolculuğun, özellikle 
son iki yılında, Meclis, hükümet, siyasi 
partiler, devlet, sivil toplum kuruşları ve 
en önemlisi millet olarak, olağanüstü iyi 
niyet ve gayretle çalışıldığını anlattı. Türk 
milletinin, AB’yi, medeniyetler arası barış 
ve işbirliğinin adresi olarak gördüğünü 
ifade eden Erdoğan, ‘‘AB’nin, dünya barışı-
na gerçekten katkıda bulunacak bir global 
güç haline gelmesi gerektiğini düşündük. 
AB’nin bütün dünyaya şu mesajı vermesi-
ni amaçladık: Demokrasi ve insan hakları, 
bütün insanlığın ortak özlem ve hedefidir. 
Bu hedefe de ancak böyle derinlikli bir 
medeniyet projesi üzerinden ulaşılabilir’’ 
diye konuştu.

Erdoğan, bu ilkeler doğrultusunda, iki 
yıldır gece-gündüz demeden, yılmadan 
ve yorulmadan çalıştıklarını dile getirdi. 
Erdoğan, 2002 Kopenhag Zirvesi’nde de 
kendilerine verilen sözlere dayanarak, 
inanarak, güvenerek, başka ülkelerin 10-

20 yılda yapamadıkları, çok köklü yasal 
ve toplumsal değişimleri gerçekleştirdik-
lerini anımsatan Erdoğan, ‘‘Dostlarımızın 
sessiz devrim diye adlandırdıkları olağa-
nüstü bir dönüşümü, milletçe başardık’’ 
dedi. Bütün bunları, her şeyden önce ülke 
ve millet olarak kendilerine yakışanın bu 
çağdaş değerleri benimsemek ve hayata 
geçirmek olduğuna içtenlikle inandıkları 
için yaptıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle 
devam etti:

‘‘Avrupalı meslektaşlarımız, bütün bu 
süreç boyunca, milletçe gösterdiğimiz 
bu performansı, hayranlıkla, takdirle iz-
lediklerini, her gördükleri zirvede, farklı 
yerlerde bizlere ifade ettiler. Nihayet, 3 
ay önce, 6 Ekim öncesinde Türkiye’nin 
2002 Kopenhag Zirvesi’nde belirlenen 
kriterlerin tümünü büyük başarıyla yeri-
ne getirdiğini, bu nedenle artık masanın 
üzerinde herhangi bir engel kalmadığını, 
şu anda içinde bulunduğumuz bu otelin, 
anlamlı bir salonunda Sayın Verhaugen’ın 
açıkladılar.’’

Başbakan Erdoğan ,  2002 Kopenhag 
Zirvesi’nde verilen sözün, Kopenhag si-
yasi kriterlerini yerine getirmesi halinde 

AB Zirvesi Sonrası Basın 
Toplantısı

Belçika | 17 Aralık 2004
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Türkiye’nin gecikmesizin müzakerelere 
başlaması olduğunu hatırlattı. Erdoğan, 
‘‘Bu açık söze güvenerek biz bütün bu sü-
reç boyunca AB’nin bütün organlarında 
AB devlet ve hükümet başkanlarıyla yaptı-
ğımız bütün görüşmelerde Türk ve dünya 
kamuoyuna seslenen bütün platformlarda 
Türkiye’nin Kopenhag kriterlerini gerçek-
leştirme kararlığını gösterdik ve bütün 
dünya da buna şahit oldu’’ diye konuştu. 
Buna rağmen müzakerelere başlama tari-
hinin verileceği bugünkü zirve öncesinde 
Kopenhag kriterleriyle hiç ilgisi olmayan, 
hatta bir kısmı açıkça AB müktesebatına 
da uygun olmayan, yeni ve pratikte hiç-
bir işlevi de olmayacak yeni koşullar öne 
sürüldüğünü kaydeden Erdoğan, şöyle 
devam etti:

‘‘İki gündür sürdürdüğümüz yoğun görüş-
melerle Avrupa kültürünün temelde bir 
uzlaşı kültürü olduğu varsayımıyla bunla-
rı hiç olmazsa Avrupa hukukuyla uyumlu 
hale getirecek formüller bulmaya çalış-
tık. Bu bağlamda, Ankara Anlaşması’nın 
AB’nin 25 üyeli yapısı dikkate alınarak 
Kıbrıs’a teşmili teknik bir prosedürdür 
dedik ve bu prosedür gereği uyum proto-
kolünün varılacak mutabakat sonucunda 
imzalanması kesinlikle bir tanıma keyfi-
yeti değildir, bunu konseyin zirve toplan-
tısında yapmış olduğum son konuşmamda 
da kayıtlara geçirdim. Bu husus ayrıca 
gerek dönem başkanı, gerek üye ülkelerin 
hükümet başkanları, devlet başkanları 
tarafından da öyle zannediyorum ki basın 
toplantılarında dile getirilerek tespit edil-
di. Ayrıca, burada Sayın Balkenende çok 
açık, net, dönem başkanı olarak bunun 

bir tanıma olmadığını ifade etti. Tüm bu 
gayretlerimiz ve özverili yaklaşımımız sa-
yesinde AB ile tam üyelik hedefine yönelik 
bir müzakere sürecinin başlaması için tak-
vim şu anda çalışmaya başlamıştır. Hedef 
tam üyeliktir ve bu herhangi bir tereddüde 
yer bırakmayacak şekilde teyit edilmiştir. 
Bu takvim sadece Avrupa müktesebatı ve 
kurumlarıyla uyumun derinleşeceği bir 
sürece değil, aynı zamanda bugün önü-
müze konulan pek çok sorunun da nitelik 
değiştirmesine ve farklı bir düzende çö-
zümlenmesine imkan verecek bir sürece 
de işaret etmektedir. Aynı şekilde tarih net 
olarak yine açıklanmıştır, bildiğiniz gibi 
3 Ekim 2005’tir. Müzakere süreciyle ilgili 
ikinci bir karara tereddüt bırakmayacak 
şekilde net hale gelmiştir. Şu anda geride 
bıraktığımız 41 yıllık çabalarımızın seme-
resini aldığımız bir noktada bulunuyoruz. 
Bu nokta önümüzdeki yıllarda kat edeceği-
miz mesafenin de bir başlangıç noktasıdır.’’ 

Bundan sonra  at ı lacak her  adımın 
Türkiye’yi temel hedefine ve önceliklerine 
biraz daha yaklaştıracağını ifade eden Baş-
bakan Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Ancak bir kere daha ifade etmek isterim 
ki bundan sonraki süreç daha zor, daha 
engebelerle dolu bir süreç olacaktır. Ama 
inanıyorum ki Türkiye interaktif insan po-
tansiyeli ile bunu aşacak güçtedir. Türkiye 
hep söylediğimiz gibi AB ile ilişkilerine 
hep bir medeniyet projesi olarak, bir barış 
ve işbirliği projesi olarak bakmış, AB’nin 
ekonomik bir birlik değil, bir Hıristiyan 
kulübü değil, bir değerler bütünü olduğu-
nu sürekli vurgulamıştır. Türkiye tarihiy-
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le, coğrafyasıyla, kültürüyle, ekonomisiyle 
dinamik ve genç nüfusuyla çağdaş ve de-
mokratik birikimiyle bu değerleri hayata 
geçirebilecek, önündeki zorlukları aşabile-
cek ve AB’ye jeostratejik ve jeokültürel bir 
değer kazandırabilecek büyük bir ülkedir. 
AB’nin bundan sonraki müzakere sürecin-
de Türkiye’nin yapacağı katkıların daha 
çok bilincine varacağına, ilişkilerimizin 
bundan sonraki seyrinin bu bilinç doğrul-
tusunda şekilleneceğine inanıyorum. Bu 
tarihi adımla birlikte gerçekleştirdiğimiz 
yapısal dönüşümler gerek zihniyet dün-
yamızda, gerekse toplumsal dokumuzda 
derinlemesine kök salmaya başlayacaktır. 
Bu adımla birlikte medeniyetler uzlaşması 
projemiz somut temeller üzerine oturtul-
muştur. Bu tarihi adımla birlikte Türk mil-
leti dünya milletleri arasında layık olduğu 
yeri almak için tarihi bir hamle yapmıştır. 
Bu tarihi adımın ülkemize, milletimize ve 
AB’ye, Avrupalı dostlarımıza hayırlı olma-
sını diliyorum.’’ 

Erdoğan, basın toplantısında, AB Zirvesi’ni 
değerlendirmesinin ardından, gazetecile-
rin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin AB’ye 
girmesinin, bütün Ortadoğu halklarının, 
Türkiye’den daha önce beklediğini belir-
terek, bunu unutup unutmadığının so-
rulması üzerine Erdoğan, ‘‘Tüm insanlığa 
hayırlı olsun’’ dedi. Erdoğan, zirvede dev-
let ve hükümet başkanları ile görüştüğü 
anımsatılarak, bu görüşmelerde kendisini, 
neyin hayal kırıklığına uğrattığının ve yor-
duğunun sorulmasına karşılık, son anla-
rın, bu tür uluslararası anlaşmalarda, ‘‘çok 
çok çekişmeli’’ geçtiğini ifade etti.

Daha dar ikili toplantılarda da bunların 
yaşandığına işaret eden Erdoğan, Kıbrıs 
ile ilgili olarak İsviçre’deki zirvede, bun-
ları çok farklı şekilde yaşadıklarını ve 
geç saatlere kadar maratonun, gelgitlerin 
olduğunu söyledi. Bugün de buna benzer 
durumun yaşandığını ifade eden Erdo-
ğan, önemli noktaların, ileride roman ya 
da söyleşilerde dile getirilebileceğini, şu 
anda anlatılmasının uygun olmayacağını 
belirtti. Erdoğan, müzakerelerin zorlu geç-
tiğini belirten bir gazeteciye, ‘‘Onları, şu 
anda konuşmanın bana göre hiçbir anlamı 
yok. Biz şu anda, süreci çalıştıracak ve bu 
sürece, Türk’ün nasıl başarıyla damgasını 
vurduğunu göstereceğiz. Ve inanıyorum ki 
her açtığımız chapter, Türkiye’nin önünü 
açacak. Yeter ki iş o safhalara gelsin, o za-
mana kadar kim öle, kim kala... Çok şeyler 
değişecek dünyada’’ karşılığını verdi. Kalı-
cı derogasyonların metinde yer alıp alma-
dığının ve müzakerelerin ucu açıklığının 
nasıl tanımlandığının sorulması üzerine 
Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Bunlar daha önce farklıydı. Bu çalışmalar 
neticesinde, bunlar arzu edilen şekle geti-
rildi. Örneğin, derogasyonlar noktasında 
ilk önümüze gelen metinler yok, onlar 
kalktı. Bunlar, gerekli görülmesi halinde 
taraflarca, eğer bir ihtiyaç olursa, tarafla-
rın mutabakatı ile o zaman bu koruma ted-
birlerine başvururuz. Aksi takdirde, buna 
gerek yok, noktasına geldi. Ucu açıklık ola-
yı ise zaten müzakerelerde, şu tarihte baş-
layacak, şu tarihte bitecek diye herhangi 
bir süreç olmadığından dolayı, ucu açıklık 
orada kalması, bu noktada tarafımızca bu 
şekilde olgunlaştırıldı.’’
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Erdoğan, bir gazetecinin, ‘‘Çok uzun za-
mandır siyasi yatırım yaptığınız konuda 
istediğinizi aldınız, nasıl hissediyorsunuz? 
Kazandığınız, bu siyasi krediyi nasıl kullana-
caksınız?’’ sorusuna, şu yanıtı verdi: 

‘‘Tabii bu bir mesafe almaktır. Kazanmak, 
tahsilatı yapınca oluyor, henüz tahsilat yap-
mış değiliz. Ama bu önemli bir mesafe, şu 
anda bu adımı attık. Tüm ekiplerimiz, sivil 
toplum örgütlerimizle ve Avrupa, dünya ile 
ilişkili olan tüm ülkemizdeki farklı çevreleri-
mizi, akademisyenlerimizi, basın mensupla-
rını, siyasilerimizi, eskisi, yenisi, hep birlikte 
el ele vermek suretiyle, buralardaki müzake-
re süreci başlayacak. Bu rutin bir devlet bakı-
şıyla yürütülecek bir süreç değildir. Bu süreç 
çok daha zengin olacak, buna katılımcılık 
ağırlıklı olacak. Böyle bir süreçte, inşallah o 
tahsilatı yapacak döneme geleceğiz.’’

Erdoğan, ‘‘Çok zorlu bir gece ve gün ge-
çirdiniz. Bu uzun maratonun sonunda 
Türkiye’nin istediğini aldığını ve çıkan nihai 
metnin içinize sindiğini, sizi tatmin ettiğini 
söyleyebilir misiniz?’’ sorusuna, ‘‘Tabii bu 
tür şeylerde ölçü, bunu Kıbrıs’ta da yaşadık. 
Bu bir kazan-kazan meselesidir. Burada 
yüzde yüz beklediğinizi almak derseniz, bu 
ifade çok mübalağalı olur. Fakat ‘başardık’ 
diyorum. Yüzde yüz dersek bu yanlış olur. 
Bir şeyi gerçekten gururla ifade edebilirim. 
Bunun çerçevesi Türkiye’ye özgü olmaktan 
çıktı, bütünüyle AB’yi kapsadı. Bu yönüyle 
alınan kararlar çok önemliydi’’ yanıtını ver-
di. 

Başbakan Erdoğan, müzakerelere nasıl 
hazırlanacaklarına ilişkin soru üzerine, 

bundan sonra müzakereleri yürütecek 
uzmanlar ve baş müzakereci konusunda 
çalışmaların yapılacağını ifade etti. Erdo-
ğan, ‘‘Bundan sonraki süreci, mevcut yol 
haritamızı, iki gün içinde aldığımız neti-
celer çerçevesinde değerlendirip ondan 
sonra belirleyeceğiz ve adımı da ona göre 
atacağız. Bunları zaman içinde kamuoyu 
ile paylaşacağız’’ diye konuştu. ‘‘Brüksel-
Ankara-Diyarbakır hattı sevinçli bir günü 
yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kürt 
vatandaşlarına somut bir mesajınız olacak 
mı?’’ sorusuna Başbakan Erdoğan, ‘‘Bizim 
böyle farklı bir hattımız yok. Bizim sadece 
Türkiye-Brüksel hattımız var. Türkiye’de 
72 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
canımız, ciğerimiz, başımızın tacı. Olay bu 
kadar basit’’ yanıtını verdi. 

Erdoğan, Danimarkalı bir gazetecinin, 
‘‘Tarih aldınız ama bu aynı zamanda ta-
nımadığınız kişiyle buluşma tarihiydi. 
Buluştuğunuz güzel kızın isminin Kıbrıs 
olduğunu duyunca ne yapacaksınız?’’ so-
rusu üzerine, ‘‘Çoktandır tanışıyoruz. Mü-
nasebetlerimiz de gayet iyi. Bundan sonra 
daha iyi olacak’’ yanıtını verdi. Erdoğan’ın 
bu yanıtı salonda gülüşmelere neden oldu. 
Bir gazetecinin ‘‘Ayaklarınız yerden kesildi 
mi, zafer sarhoşluğu var mı? Maliye Ba-
kanı daha önce ‘17 Aralık sabahı gökten 
para yağmayacak’ demişti. Yağmasa da 
gürlemesini bekliyor musunuz?’’ sorusu 
üzerine de Erdoğan şunları söyledi:

‘‘Ayaklarımızı yerden kesmeyi zaten hiçbir 
zaman sevmedik, sevmiyoruz. Gruptaki 
arkadaşlarıma da ‘ayaklarınızı yerden 
kesmeyin, uçmayın’ diye hep söylüyorum. 
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İkinci konuya gelince, ben Maliye Baka-
nımızın ifadesine katılıyorum. Ama gür-
leme noktasına gelince, borsadan sesler 
gelmeye başladı. Açıklandığı saat maalesef 
borsanın da kapandığı saat oldu. Buna rağ-
men borsa herhalde zirve yapmış durum-
da. Bundan sonra daha güzel gelişmelerin 
olacağına inanıyorum. Bu beklenti he-
sapları yapıldı, yapılıyor da. Çok açık net 
söylemeliyim ki katılım öncesi ekonomik 
programımızı yaparken bu tür beklentiler 
üzerine yapmadık. Bizim normal akışımız, 
gidişimiz nasıl neticelenir, bütün hesapla-
rımızı buna göre yaptık. Bundan sonrası 
da inanıyorum ki bu istikrarlı gidişin bir 
işareti olacaktır. Gelecek çok daha iyi ola-
caktır diye inanıyorum.’’
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Sayın Başkan… değerli milletvekilleri… 
değerli basın mensupları… Yüce Meclisi-
mizin şahsında aziz milletimin her ferdini 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2005 yılı 
Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonundan 
Genel kurula inmiş bulunmaktadır. Ülke-
mize hayırlı olsun. Sözlerime başlarken 
Maliye Bakanımız başta olmak üzere diğer 
Bakanlarımızla birlikte uzun bir maraton-
dan sonra bütçeyi hazırlayan Plan ve Bütçe 
komisyonu ile bürokratlarımıza teşekkür 
ediyorum.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Yüce Meclis’in bugünkü gündemi Bütçe 
görüşmeleri olsa da, bu görüşmelerin 
Türkiye-AB ilişkileri ve tüm siyasi tarihi-
miz açısından çok önemli bir dönemeç 
olan 17 Aralık kararlarının arkasına 
gelmesi nedeniyle bu konuda bir şeyler 
söylemeyi gerekli görüyorum… Ülkemi-
zin çağdaşlaşma ve muasır medeniyet 
seviyesinin üstüne çıkma iradesinin açık 
hedefi olan AB üyeliği yolunda en önemli 
dönemeçlerden birini başarıyla aştığımızı 
belirtmek isterim.

Aziz milletimiz, bir yandan kendi değerle-
rine sonuna kadar olan bağlılığını koruyan 
ve önemseyen bir millettir. Bu millet, Aynı 
zamanda evrensel değerleri benimsemiş, 
çağdaşlaşma iradesine sahip bir millettir. 
Milletimizin bu iradesi sayesinde yüzyılı 
aşan modernleşme çabaları ve 41 yıllık 
AB mücadelesi artık yepyeni bir zemine 
geçmiştir. 17 Aralık kararı ile beraber 
Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği “mua-
sır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma” 
yolunda ciddi bir kazanım elde edilmiştir. 
Kuşkusuz bu başarı özünde aziz milletin 
başarısıdır. Milletin bu iradesine vesile 
olan herkesin de bu başarıya katkıların-
dan dolayı tebrik edilme hakkı vardır. Bu 
nedenle bugüne kadar bu sürece emeği 
geçen tüm devlet ve siyaset adamlarımıza, 
tüm Hükümetlerin mensuplarına, değerli 
bürokratlara, bilim adamlarına, gazeteci-
lere ve sivil toplum örgütlerine teşekkürü 
bir borç bilirim

Artık Türkiye net bir müzakere tarihi 
almıştır. Milli çıkarlarımız ile AB ilkeleri 
arasındaki uyum gözetilerek yürütülen 
müzakereler sonucunda, milli çıkarları-

TBMM Genel Kurulu 2005 
Yılı Bütçe Görüşmeleri Açış 
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mız ve milli davamız en iyi şekilde koru-
narak, AB değerleri zeminine güçlü bir 
adım atılmıştır. Gözlemciler tarafından 
“sessiz devrim” olarak nitelenen bu reform 
sürecini kesintisiz devam ettirmek ve 
bunu uygulamaya tam olarak yansıtmakta 
kararlıyız. Dolayısıyla ortada herhangi bir 
sorun yoktur. En çok tartışılan gündemler, 
Kıbrıs’la ilgili tartışmalar çerçevesinde 
ortaya çıkmaktadır. Kararların 19. pa-
ragrafında, Ankara Anlaşmasının AB’nin 
mevcut kompozisyonuna uyarlanmasını 
sağlayacak Uyum Protokolünü, katılım 
müzakereleri başlamadan önce, gerekli 
uyarlamalar üzerinde anlaşmaya varılıp, 
bunlar sonuçlandırıldıktan sonra imzala-
maya hazır olduğumuz beyan edilmekte-
dir. Sözü edilen Protokolün imzalanması, 
AB ile ilişkilerimizin genel çerçevesinin 
bir gereğidir. Bu, metinde de belirtildiği 
üzere ancak “karşılıklı mutabakatla” olu-
şacaktır. Anılan Protokolün imzalanması 
“tanıma” anlamı taşımamaktadır. 

Unutmayalım ki, Türkiye 25 üyeli bir bir-
liğe üye olmak istemektedir. Bu nedenle 
bu 25 üye ile müzakere yürütülecektir. 
Dolaysısıyla Türkiye’nin bu 25 ülkeden 
birini şu aşamada tanımaksızın müzakere 
pozisyonu elde etmesi, esasında milli çı-
karlarımızı koruma konusundaki hassasi-
yetimizi göstermektedir. Böylece Hüküme-
timiz, milli davayı en iyi şekilde koruyarak 
ve AB perspektifini de elde tutarak en iyi 
pozisyonu elde etmiştir. Esasen, tanıma ko-
nusunda açıklığa kavuşturulması gereken 
husus şudur: Tanıma kararı alan ülke bu 
konudaki iradesini siyasi bir beyanla orta-
ya koymalıdır. Bu beyanın tanıma etkisini 

göstermesi de söz konusu tanımanın içe-
riği ve çerçevesinin karşı ülke tarafından 
kabul edilmesiyle mümkündür. 

Uluslararası hukukta dolaylı tanıma, fiili 
tanıma, doğrudan tanıma gibi kavramlar 
vardır. Ancak, ilgili ülke alınan kararın 
tanıma sonucunu doğurmayacağını be-
lirttiği takdirde bundan tanıma sonucunu 
çıkartmak mümkün değildir. Dolayısıyla 
biz, AB Konseyine söz konusu Protokolün 
imzalanmasının tanıma anlamına gelme-
diğini, Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türkle-
rini temsil edemeyeceklerini, Türkiye’nin 
Kıbrıs sorununa ilişkin mevcut hukuki 
ve siyasi tutumunu sürdürdüğünü açıkça 
vurguladık. Özetle, bizim söylediğimiz 
şudur: Türkiye’nin AB üyeliği 40 yıllık 
bir ulusal hedeftir. Kıbrıs ise daha uzun 
yıllara dayanan bir ulusal davadır. Akılcı 
politikalar yürütüldüğü takdirde bu ikisi-
nin çelişen hedefler olmadığını düşünüyor 
ve politikamızı buna göre sürdürüyoruz. 
Uyum Protokolüyle ilgili meseleye ülkemi-
zin Kıbrıs’a ilişkin hak, hukuk ve çıkarları-
nı gözeterek yaklaşacağız. Aziz milletimiz 
bu konuda müsterih olmalıdır.

Esasen anılan Protokolün imzalanmasının 
tanıma anlamı taşımayacağı AB Zirvesi sı-
rasında AB Dönem Başkanı Hollanda Baş-
bakanı Balkanende, İngiltere Başbakanı 
Blair ve Almanya Şansölyesi Schröder gibi 
önde gelen ülkelerin liderleri tarafından 
da teyid edilmiştir. Son tahlilde önemli 
olan Türkiye’nin ne dediğidir. Bizim tanı-
madığımız bir ülkenin bize “hayır tanıyor-
sun” şeklinde bir dayatma ile tanıtılması 
imkanı mevcut değildir. Kararda, Avrupa 
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Parlamentosu (AP) kararı not edilmiştir. 
Bu kararın müzakerelerin başlatılmasına 
ilişkin olumlu mesajı önemlidir. Bilin-
diği üzere, AP kararlarının bağlayıcı ni-
teliği yoktur. Bununla birlikte, AP’nin 
Türkiye’ye “evet” dediği kararlarla ilgili 
oylamanın tüm dünya basınına yansıyan 
görüntüsü aslında Türkiye için büyük bir 
tanıtım olmuştur. 

Kararın 22. paragrafı, Türkiye’nin Kopen-
hag siyasi kriterlerini yerine getirdiğini 
belirtmekte ve kamuoyunun malumu olan 
altı yasanın yürürlüğe girmesi kaydıyla 
müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihine baş-
layacağını ifade etmektedir. Zirve kararla-
rının Türkiye bakımında en çarpıcı boyutu 
hiç kuşkusuz bu hükümdür. Bu hükümle 
Türkiye, 41 yıllık mücadelesini kazanmış-
tır. Derogasyonlar ve daimi koruyucu ted-
birleri, “bir ihtiyaç vukuunda kullanılmak 
üzere sürekli olarak el altında tutulacak 
önlemler” olarak anlamak gerekmektedir. 
Nitekim, metne bizim girişimimizle yapılan 
ekleme buna açıklık getirmiştir. Bu konu sa-
dece bizim için değil, 2007’de AB’ne katıla-
cak Bulgaristan ve Romanya ile ilgili olarak 
da çeşitli düzenlemeler getirmektedir.

Belgenin en çarpıcı ifadeleri ise şunlardır: 
Bu bağlamda, müzakerelerin ortak amacı-
nın katılım olduğu tereddütsüz vurgulan-
maktadır. Bunun açık uçlu bir süreç olup 
sonucu önceden garanti edilemeyeceği 
aslında malumun ilamıdır. Bir başka hu-
sus, tüm Kopenhag kriterleri dikkate alın-
makla birlikte, eğer aday ülkenin üyeliğin 
tüm yükümlülüklerini yerine getirecek 
durumda olmaması halinde aday ülkenin 

Avrupa yapılarına mümkün olan en güçlü 
bağla tam olarak bağlanmasının (demirle-
mesinin) sağlanacağı keyfiyetidir.

Burada önemli olan, ortak amacın en başta 
“katılım” olarak vurgulanmasıdır. Sonucu 
kimsenin garanti edemeyeceği de gerçe-
ğin ifadesidir. Aday ülkenin, üyeliğin tüm 
yükümlülüklerini yerine getirememesi du-
rumunda ne olacağına karar verecek olan 
ise aday ülkenin kendisidir. Yani Türkiye 
kendi kaderini kendisi tayin etmeye gücü 
yeten bir ülkedir. Türkiye, kendi ayakları 
üstünde durma iradesine her zaman sa-
hiptir. Lakin, AB böyle bir durumda dahi 
güçlü bağları korumak yolunda bir arzu 
izhar etmiştir. Bu, AB’nin en kötü ihtimale 
ilişkin niyetidir. Bizim amacımız ise, katı-
lım süreci içinde tüm yükümlülüklerimizi 
karşılıklı dayanışma, işbirliği, uyum ve 
hakkaniyet içinde yerine getirerek AB’nin 
üyesi olmaktır. 

Bu günden en kötü senaryo üzerinde odak-
lanmanın bir anlamı yoktur. Çalışmalı ve 
kendimize güvenmeliyiz. Müzakerelerin 
başlatılması kararı Türkiye için önemli bir 
başarıdır. Türkiye bu başarıyla bütün dün-
yanın gündemindedir. Önümüzde daha 
güç bir dönem vardır. Ama en önemlisi re-
form sürecinin her alanda yaygınlaştırıla-
rak sürdürülmesidir. Biz bu yönde her tür-
lü çabayı göstermeye hazırız. Bu süreçte, 
AB’nin de bizimle işbirliği yapmasına ve 
desteğine önem vermekteyiz. Bunu açıkça 
AB’den beklemekteyiz. Bizim Türkiye için 
istediklerimizin sınırı yoktur. O nedenle 
hiçbir müzakerenin sonucu bizi tam ola-
rak tatmin etmez. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

204

Kuşkusuz, kararlar daha iyi yazılabilse, 
müzakereler daha erken bir tarihte baş-
layabilseydi elbette daha mutlu olurduk. 
Fakat bunlar bu işin doğasından kaynakla-
nan durumlardır. Nitekim bu idrak içinde 
“sonuç yüzde 100 bir başarıdır” demedik, 
ama “başardık” dedik. Ama “17 Aralık 
kararlarının içeriğini tartışmak” ile “17 
Aralık’ta Türkiye’ye müzakere kapısının 
neden kapandığını tartışmak” arasında bir 
tercih söz konusu olursa bizim tercihimiz 
hiç kuşkusuz birinci seçenektir. Türkiye 
70 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Üye-
liğimizin AB’ne katkısı büyük olacaktır. 
Esasen bu husus AB Komisyonunun 
Türkiye’yle ilgili Etki Raporunda da vur-
gulanmaktadır. Nihayet, AB ile gerçek 
anlamda ilk kez gerçekleştirilen böyle bir 
müzakerenin ayırt edici özelliklerine de 
değinmekte yarar vardır. 

16-17 Aralık Zirvesi sırasında AB’yle kla-
sik anlamda ikili bir masabaşı müzakeresi 
yürütülmemiştir. AB karşımıza tek bir 
devlet olarak değil 25 üyeli bir blok olarak 
çıkmıştır. İlaveten Komisyon da müzakere-
nin ayrı bir tarafı olarak yer almıştır. Asıl 
önemlisi, sonuç ciddi bir zaman baskısı 
altında alınmaya çalışılmıştır. 25 üyenin 
ortak çıkarlarını gözetmeye çalışan AB, 
haliyle kimi zaman son derece talepkâr 
olabilmiştir. Bütün bu olumsuz koşullara 
ve hepimizin malumu bir AB üyesinin, 
özellikle Uyum Protokolü konusundaki 
dayatmacı tutumuna rağmen görüşlerimiz 
AB tarafında yankı bulmuş ve makul bir 
orta yolda buluşulabilmiştir. Aziz milleti-
miz, müsterih olsun. Bu kararlar çocukla-
rımızın daha iyi bir Türkiye’de yaşamasına 

imkan verecektir. Bu konuda şimdiye ka-
dar verdiği destek için ana muhalefet par-
tisine ve diğer muhalefet milletvekillerine 
bir kere daha teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri…

Avrupa Birliği yolunda aldığımız mesafe-
yi, 17 aralık zirvesini kısaca özetledikten 
sonra 2005 yılı bütçemizin bazı temel özel-
liklerine değinmek istiyorum. Bütçenin 
bütünü üzerinde Maliye Bakanımız açık-
lamalarını yaptılar, Muhalefet lideri ve 
sözcüler değerlendirmelerini sundular. Ya-
pılan yol gösterici eleştiri ve uyarılara te-
şekkür ediyorum. Ben özetle, ülkemiz için 
ne yaptığımızı ve ekonomi siyasetimizin, 
mali politikalarımızın ana ilkelerini işaret 
etmek istiyorum. AK Parti iktidarında büt-
çelerin en önemli özelliği mali disipline 
gösterdiğimiz özendir. Bu konuda azami ti-
tiz davranıyoruz ve taviz vermiyoruz. Zira 
Türkiye’nin bizim iktidarımıza kadarki en 
büyük sorunlarından biri, sorunların te-
mel kaynağı bütçe hazırlamak değil, hazır-
lanan bütçeye uygun davranılmamasıdır. 

Gelir ve gider kalemleri arasındaki uçu-
rum, harcama kalemlerindeki sınır tanı-
mazlık bizim iktidarımızla ilk kez sona 
ermiştir. Kamu harcamalarında ilk kez 
ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. 
Zira mali disiplin güven ve istikrarın en 
önemli enstrümanıdır. Kamu kaynaklarını 
rasyonel kullanıyoruz, gelirimize göre har-
cama yapıyoruz. Yerli ve yabancı yatırım-
cıların güvenini zedeleyecek yanlış adım-
lardan kaçınıyoruz. Ekonominin bütün 
aktörlerinin önlerini görmesini sağlıyoruz. 
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Değerli milletvekilleri…

Bu dikkat ve titizliğin eseri olarak öngör-
düğümüz hedeflerin tamamını tutturuyo-
ruz. Daha önemlisi hedeflerimizi tuttur-
duğumuz gibi, hedef ve öngörülerimizin 
üstünde sonuçlar alıyoruz. Bütün ekono-
mik göstergelerde beklentilerin üzerinde 
sonuçlar elde ediliyor, negatif göstergelere 
alışmış olan ekonomistleri şaşırtacak pozi-
tif sapmalar yaşanıyor. Açık söylüyorum, 
şaşıracak bir şey yok. İyi niyetle, gelir gider 
dengesi kurduğunuz zaman, yani kazancı-
nıza göre harcama yaptığınız zaman işleri-
niz rast gidiyor. Durum budur. 

Bakınız devletin gelir gider dengesinin yıl-
lar içinde nasıl bozulduğunu, hazırlanan 
bütçelerin yıl içinde nasıl anlamsız hale 
geldiğini gösteren bir kaç örnek vermek 
istiyorum. 1995 yılında bütçe harcamaları 
1.33 katrilyon olarak hedeflenmiş. Yıl so-
nunda 1.72 katrilyon olarak gerçekleşmiş. 
1997’de hazırlanan bütçe 6.25 olarak plan-
lanmış. Yıl sonunda 8.05 olarak gerçekleş-
miştir. 1998’de bütçe 14.78 katrilyon ola-
rak planlanmış 15.61 olarak gerçekleşmiş. 
2002’de bütçe 98.1 katrilyon olarak plan-
lanmış 115.6 olarak gerçekleşmiş. Yani 17 
katrilyon fazla harcama yapılmıştır. 

Gelelim bizim Türkiye’nin emanetini dev-
raldığımız döneme. 2002 yılının sonunda 
emanet bize bırakıldı. 2003 yılında bizim 
dönemimizde ise toplam bütçe harcama-
ları 145.9 katrilyon olarak planlanmıştır. 
Bakınız bir önceki yıl 17 katrilyon bütçe 
gelirlerinden fazla harcama yapılırken bi-
zim iktidarımızın ilk yılında 5.5 katrilyon 

azalarak, planlananın altında 140.5 olarak 
gerçekleşmiştir. 2004’te 149.9 olarak plan-
lanmış 139.1 olarak gerçekleşmektedir. 
Yani 10.8 katrilyon tasarruf edilmiştir. İşte 
bu fark, AK Parti iktidarının farkıdır. 

Değerli milletvekilleri…

Kamu kaynaklarının yönetiminde, ülke 
kaynaklarının ülkeye kazandırılmasında 
bizim farkımızı, iş tutma biçimimizi ortaya 
koyan başka bir örnek veriyorum. Ekono-
mi literatürüne bizim iktidarımızla girmiş 
olan “beklentilerin üzerinde sonuç almak” 
ne demektir? Bakınız büyüme oranlarını 
örnek olarak veriyorum. Yönetimi devral-
dığımızda Türkiye’nin durma noktasında 
olduğunu biliyorsunuz. Büyüme bir yana 
Türkiye küçülüyordu. 2003’te Büyümeyi 
yüzde 5 olarak öngördük. Yıl sonunda 
büyüme 5.9 olarak gerçekleşti. 2004’te de 
yüzde 5 olarak öngördük ama gördüğünüz 
gibi bu hedefin de çok çok üstünde bir bü-
yümeye kavuşuyoruz. 

Örnekleri çoğaltabiliriz. Kuşkusuz her 
şey sütliman oldu, bütün sorunları çöz-
dük iddiasında değiliz ama, insaf sahibi 
olan herkes devraldığımız tablo ile bu-
günkü tabloyu karşılaştırabilir ve sonucu 
görebilir. Bakınız en önemli meselele-
rimizden biri bütçe açıklarıdır. Türkiye 
Cumhuriyeti’nde muhasebenin tutmama-
sı, bütçelerin tutmaması, büyük açıklar 
vermesi neredeyse bir ülke klasiği haline 
gelmiştir. Bu, kazandığı kadar, ürettiği ka-
dar harcamayan mirasyedi geleneğinin, bu 
hoyratlığın son bulması gerekiyordu. Bu 
yolda almamız gereken daha çok yol var 



Recep Tayyip ERDOĞAN

206

ve bu yolu aşacağız. Doğru yoldayız, başa-
racağız. 2003 yılında bütçenin yüzde 12.7 
açık vereceğini öngörmüştük ama, gerçek-
leşme yüzde 11.3 olmuştur. 2004 yılında 
ise bütçe açığını 10.9 olarak hedefledik, 7.2 
olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Ben, rakamların diliyle konuşmayı müm-
kün oldukça az tercih ediyorum. Zira, ra-
kamların insanın ve toplumun önüne geç-
mesini istemiyorum. Ama madem bugün 
2005 yılı bütçesi üzerinden Türkiye’nin 
gelir ve gider, kâr zarar muhasebesini hal-
kımıza açıklıyoruz öyleyse bir kaç rakam 
daha vermem gerekiyor. Bakınız, 2001 
yılında bütçenin Gayrı Safi Milli Hasıla’ya 
oranı yüzde 45 iken 2002 yılında yüzde 
42’dir. Bizim hesabını tuttuğumuz 2003 
yılında ise yüzde 39’dur. Keza, 2004 yılın-
da yüzde 32.89 olmuş, 2005 yılı ise yüzde 
32.36 olarak planlanmıştır. 

AK Parti iktidarının iş görme tarzını en 
açık olarak gösteren hususlardan biri büt-
çelerin küçülmesidir. Bu gelişme hayati 
derecede önemlidir. Bu hususun üzerin-
de çok az durulduğu için dikkatlerinize 
sunmak ihtiyacı duyuyorum. Evet, bizim 
bütçelerimizin Gayrı Safi milli Hasıla için-
deki payı düşüyor. Çünkü, milletin toplam 
kazancına oranla kamu harcamalarını dü-
şürüyoruz. Gayrı Safi milli Hasıla eğer bu 
dönemde düşmüş olsaydı bu bir zaaf ola-
rak görülürdü ve sahiden de bir zaaf olur-
du. Ama, gerek hükümet programımızda, 
gerek parti programımızda vaad ettiğimiz 
üzere devletin kullandığı kaynaklar mille-

tin lehine kullanılmaktadır. İşte bu yüzden 
Gayrı Safi Milli Hasıla büyürken bütçeler 
küçülüyor. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri,

Bütçe ile ilgili önemli bir husus da bütçe 
açıklarıdır. Bütçe açığının GSMH’ya oranı 
yıllar itibariyle azaldığı gibi 2005 bütçe-
sinde de ciddi bir azalma göstermektedir. 
Bizden önce Bütçe açığının Gayrı Safi 
Milli Hasılaya oranı 2001’de yüzde 16.45... 
2002’de 14.58 iken; bizim yaptığımız 
bütçelerde 2003’te 11.27 hedeflenmişken 
gerçekleşme 12.7 olmuştur. 2004’te 10.92 
hedef lenmişken 7.27 olarak gerçekleş-
miştir. 2005’te hedefimiz 6.06’dır. Bizim 
hazırladığımız bütçelerin en önemli özel-
liklerinden biri de sosyal politikaların eko-
nomi politikalarıyla birlikte ele alınması-
dır. Dolayısıyla toplumun kalkınması için 
hükümetimizin öncelikleri hazırladığımız 
bütçelere yansımıştır. Zira hayatın her 
alanını aydınlatacak, ülkenin her köşesi-
ni adalet ve kalkınma ilkeleriyle huzura 
kavuşturacak uygulamalar bizim siyaset 
felsefemizin temel eksenidir. 

Kalkınma yolunda en büyük önceliğimiz 
eğitimdir. Bu iddiayı bugüne kadarki hü-
kümetler de tekrarladı ama ilk defa biz id-
dia etmekle kalmadık ve bu iddiayı hayata 
geçirdik. Bu yüzden bütçedeki en büyük 
kalem eğitime ayrılmıştır. Geçen sene ilk 
defa eğitime ayrılan pay bütçenin yüzde 
10.3’ü iken 2005 yılı için eğitimin payı 
yüzde 12.1’e çıkarılmıştır. Keza eğitimden 
sonraki en büyük önceliğimiz sağlıktır. 
Sağlıktan sonraki en büyük önceliğimiz 
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adalettir. Bu öncelikler anayasadaki sosyal 
devlet ilkesinin, devletin asli görev alanla-
rına çekilmesinin gereğidir

Sosyal devlet üzerinden siyasetçiler çok 
konuşurlar. Bazı siyasetçiler bu kavramı 
siyasetlerinin temel dayanağı olarak ilan 
ederler. Ama hem devletçi hem sosyal dev-
letçi olamazsınız. İşte bu yüzden Adalet ve 
Kalkınma Partisi millet eksenli siyasetinde 
toplumun ekmeğini, aşını, itibarını en 
önemli mesele sayıyor. İşte bu yüzden baş-
kalarının sadece konuştuklarını biz hayata 
geçiriyoruz. Vatandaş devlet ilişkilerinin 
yara aldığı, vatandaşlık bilincinin zedelen-
diği bütün alanlara neşter vuruyoruz. 

Yeri gelmişken belki bütçenin dışında bir 
konu ama burada bir müjdeyi daha sizler-
le paylaşmak istiyorum... Bildiğiniz gibi, 
1 Ocak 2005’ten itibaren SSK mensupları 
da istedikleri eczaneden ilaçlarını alabi-
lecekler. 2005 yılı içinde ise Genel Sağlık 
Sigortasının hayata geçmesiyle birlikte her 
vatandaş istediği hastaneden hizmet alabi-
lecektir. İnanıyorum ki, Türkiye Cumhu-
riyeti, yıllardır konuşulan bu hedefi 2005 
yılı içinde başaracaktır. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Bu bütçenin çok temel özelliklerinden biri 
de sosyal devlet ilkesi gereği sosyal alanlar-
la ilgili ödeneklerin artırılmasıdır. 2004’te 
Sosyal Güvenlik ve sosyal yardıma ayrılan 
pay yüzde 13.2 iken 2005’te 14.6’ya çıkarıl-
mıştır. Tabii ki bu rakamlar arzuladığımız 
rakamlar değildir. Ama bilesiniz ki, kamu-
nun harcamalarından, israfla mücadele-

den elde edeceğimiz kaynaklar sosyal alan-
lara kaydırılacaktır. 2005 Bütçesiyle geçen 
yıla göre Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ayrı-
lan pay yüzde 40, Yeşil Kart harcamalarına 
ayrılan pay yüzde 50 artırılmıştır. Emekli-
lerimize bu yıl bütçeden yapılacak toplam 
ödeme geçen yıl ile kıyaslandığında yüzde 
77’lik önemli bir artış sağlanmaktadır. Ta-
rımda ürün destekleme ödemelerinde ise 
yine geçen yıla göre yüzde 76 oranında bir 
artış görülmektedir. 

Yine bir ilkten söz etmek istiyorum. Bilim 
adamlarımızın, üniversitelerimizin, özel 
sektörümüzün yıllardır gündeme getirdiği 
ama, kimsenin sahip çıkmadığı bir mese-
lemiz vardır bizim. Araştırma ve Geliştir-
me. Bütçe rakamlarının büyüklüğünün 
yanında küçük sayılacak bir rakamdır ama 
ülkemizin öncelikli ihtiyaçları göz önünde 
tutulduğunda hayati bir meseledir. Cum-
huriyet tarihinde ilk defa 2005 bütçesiyle 
Ar-Ge faaliyetlerine 450 trilyon liralık bir 
kaynak aktarılmıştır. Üstelik bu rakam 
TÜBİTAK bütçesine ilaveten ayrılmıştır. 
Bu hususun bilim çevrelerinde heyecanla 
karşılanacağını ümit ediyorum.

Bu bütçenin en önemli özelliklerinden biri 
de yatırımlar için yapılan artışlardır. 2004 
yılı bütçesinde yatırım harcamalarının 
payı yüzde 1.6, miktarı 6.7 katrilyondur. 
2005 bütçesinde ise yatırım harcamaları-
nın payı yüzde 2.1’e yükseltilmiş ve 10.1 
katrilyon olarak belirlenmiştir. Bu artışı 
yeterli görmüyoruz, ancak ülke ve bütçe 
gerçekleri içinde elimizden gelenin aza-
misini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hü-
kümetimizin getirdiği güven ve istikrarın, 
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yatırım ortamında sağlanan iyileştirme-
lerin etkisiyle özel sektör yatırımlarında 
gözlenen ciddi artışlar da hesaba katıldı-
ğında, 2005 yılının istihdam kapasitesinin 
artırılması bakımından müspet geçeceğini 
ümit ediyorum. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Bana ayrılan süreyi aşmamak için sözle-
rimi bitirmek istiyorum. Ancak bütçenin 
tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan-
dığında hem bütçe görüşmelerinde söz 
alan arkadaşlarımın yaklaşımlarını ve 
muhalefetin eleştirilerini değerlendirmek, 
hem de iktidarımızın geçen iki yılını de-
ğerlendirmek üzere huzurunuzda olmayı 
arzu ettiğimi bilmenizi istiyorum. Sizlere 
bu 9 günlük bütçe görüşmelerinde başa-
rılar diler, Aziz milletimizi yüce Meclis’in 
şahsında saygıyla selamlarım. 
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Başbakan Erdoğan, Maliye Bakanlığı’nda 
düzenlediği basın toplantısında, yeni vergi 
düzenlemeleri konusunda açıklamalarda 
bulundu. Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre, 
gelecek yıldan itibaren gelir vergisinde üc-
ret gelirleri ile diğer gelirlerin vergi tava-
nında da, 5’er puanlık indirim yapılacak. 
Buna göre, ücret gelirleriyle ilgili tarifede 
en yüksek gelir dilimi için geçerli olan yüz-

de 40 oranı yüzde 35’e, diğer gelirler için 
geçerli olan en yüksek yüzde 45 oranı da 
yüzde 40’a çekilecek. Böylece tarifedeki 
dilim sayısı da beşe düşmüş olacak. Gelir 
vergisinde oran indirimi, daha sonraki 
yıllarda da devam edecek. 2006 yılından 
itibaren ikili tarife yapısı kaldırılarak di-
lim sayısı 4’e çekilecek. Gelecek yıl ayrıca, 
halkın büyük kesimi tarafından kullanılan 

Yeni Vergi Düzenlemeleri ile 
Ilgili Basın Toplantısı

Ankara | 21 Aralık 2004
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mal ve hizmetlerin katma değer vergile-
rinde de indirime gidilecek. Gıda sağlık ve 
eğitimde bazı ürün ve hizmetlerde yüzde 
18 olan kdv oranı, yüzde 8’e çekilecek.

Başbakan Erdoğan, hükümet göreve başla-
dığında, vergi sisteminde yapmayı planla-
dığı işleri ayrıntılarıyla ortaya koyduğunu 
ve bunları Acil Eylem Planı içerisinde ilan 
ettiğini hatırlattı. İki yıllık süreçte de bu 
hedeflere yönelik önemli adımlar atıldığını 
söyleyen Başbakan Erdoğan, ‘‘Vergi siste-
mimizde devrim niteliğinde düzenlemeler 
hayata geçirilmiştir’’ dedi. Erdoğan, bugün 
bu düzenlemelere yenilerinin eklenmekte 
olduğunu ifade ederken, ‘‘daha anlaşılabilir, 
daha öngörülebilir ve daha etkin bir vergi 
sistemi için, hayati önemde reformlar uygu-
lamaya konulmaktadır’’ diye konuştu. 

Hükümetin vergi sistemine ilişkin hedef-
lerinin üç ana ilke üzerinde şekillendiğini 
anlatan Erdoğan, öncelikle ‘‘anlaşılabilir’’ 
bir vergi mevzuatına ihtiyaç olduğunu 
vurguladı. Erdoğan, vergi mevzuatının tüm 
vatandaşlar için, tüm vergi mükellefleri 
için, en azından ana esaslar itibariyle anla-
şılabilir ve basit olması gerektiğini belirtti. 
İkinci olarak, vergi yükünün ‘öngörülebilir’ 
olması gerektiğini anlatan Başbakan Erdo-
ğan, şunları söyledi:

‘‘Ülkemizde vergi sistemine baktığımızda, 
çok fazla değiştirildiğini, adeta bir yap-boza 
dönüştürüldüğünü görmekteyiz. Bu durum 
vatandaşlarımızın, vergi mükelleflerimizin 
gelecek planlaması yapmalarını, önlerini 
görebilmelerini engellemekte, adeta bir 
kaos ortamına zemin hazırlamaktadır. Öy-

leyse istikrarlı, öngörülebilir, yatırımcılara 
da vergi mükelleflerine de güven verebile-
cek bir vergi sistemi kaçınılmazdır.’’ 

Vergi sistemine ilişkin üçüncü ilkenin ise 
‘‘güçlü ve etkin bir vergi idaresinin kurul-
ması’’ olduğunu belirten Başbakan, mü-
kelleflere daha kaliteli bir hizmet sunacak, 
gönüllü uyumu esas alacak, bilgi teknoloji-
lerindeki gelişmeyi yakından takip edecek 
ve vergi gelirlerini etkin şekilde toplayacak 
bir idareye ihtiyaç olduğunu vurguladı. 
Başbakan Erdoğan, bu ilkelerin hayata geçi-
rilmesi, sağlıklı, istikrarlı bir vergi sistemi-
nin kurulmasının hem kayıtdışı ekonomiyi 
kayda alacağını hem de yatırım ortamını 
daha da iyileştireceğini kaydetti. Başbakan, 
bundan da önemlisi, devlet millet buluş-
ması, güven, geleceğe güvenle bakan güçlü 
bir ekonomik yapının tesis edilmesinde, bu 
ana ilkelerin hayati rol oynayacağını ifade 
etti.

Hükümetin bu ilkelerden yola çıkarak, iki 
yıl içinde vergi sisteminde köklü değişimle-
re imza attığını, bu konuda önemli mesafe 
kaydettiğini söyleyen Erdoğan, ‘‘ekonomide 
kaydedilen gelişmelere paralel, vergi siste-
mimiz de elden geçirilmiş, mevcut vergile-
me yaklaşımının tamamen değiştirilmesi 
hedeflenmiştir. Hedefimiz, düşük oranlı 
ve geniş tabanlı bir vergi sistemi oluştur-
maktır’’ dedi. Erdoğan, basın toplantısında, 
açıklamalarının ardından gazetecilerin so-
rularını yanıtladı.

Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin ‘‘Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif 
Şener’in, hafta sonu Medya Patronluğu ve 



211

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-2

banka sahipliğinin birbirinden ayrılması 
gerektiği’’ yönünde kişisel görüşlerini 
ifade ettiğini hatırlatması üzerine, ‘‘Ab-
düllatif bey orada, kendi kişisel kanaatini 
belirtiyor. Tabii yaşanan gerçeklerden 
hareketle, sorumlusu olduğu bir konuyla 
ilgili kişisel kanaatini ortaya koydu. Ancak 
Türkiye’de de bu alanda yaşanan gerçek-
likler var. Biz göreve gelmeden önce, ban-
kaların durumunu biliyorsunuz. Bu ülke 
bunun bedelini nasıl ödedi bunu biliyorsu-
nuz’’ şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan, Bankacılık Yasası ta-
sarısının hazırlıklarının sürdüğünü belir-
tirken, bu tasarıda Medya patronluğu ve 
banka sahipliğine ilişkin konuların ‘‘çok 
rahat ve net olarak’’ görüleceğini vurgula-
dı. Erdoğan, ‘‘o zaman acaba yapabilir mi 
yapamaz mı, bunların hepsi kayda bağ-
lanacak. Bütçe genel kuruldan geçtikten 
sonra, öncelikli yasalardan bir tanesi de o. 
Bu da bizim Avrupa Birliği süreciyle ilgili 
bir yasadır’’ şeklinde konuştu. Erdoğan, bir 
gazetecinin ‘‘ben sizin kişisel görüşünüzü 
sormuştum’’ demesi üzerine, ‘‘kişisel gö-
rüşlere itibar etmiyorsunuz, kişisel görü-
şümü ifade etmeyeceğim’’ dedi.

Erdoğan, bir başka gazetecinin, ‘‘açıklanan 
vergi düzenlemelerinin 2005 yılı gelir he-
deflerini olumsuz etkileyip etkilemeyece-
ği’’ yönündeki sorusuna karşılık, ‘‘inşallah 
2005’te gelir kaybı olmayacak, sürümden 
kazanacağız. Hepsinin hesapları yapıldı. 
Ayrıca bu, kayıt dışını kayıt altına alma 
sürecini hızlandıracaktır’’ şeklinde görüş 
belirtti.
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Başbakan Erdoğan, televizyonlardan ‘‘Ulu-
sa Sesleniş’’ konuşması yaptı. Konuşma-
sında, Türk halkının Türkiye’ye olan sevgi 
ve bağlılığı ile geçmişten bugüne taşınan 
medeniyet değerlerine güveninin her za-
mankinden daha büyük olduğunu vurgu-
layan Erdoğan, ‘‘Son iki yıl içinde, dünya 
üzerindeki pek az topluluğa nasip olacak 
bir mücadele vererek, ülkemizi el birliği 
ile darlıklardan genişliklere, zorluklardan 
kolaylıklara, karanlıklardan aydınlıklara 
taşıdık’’ dedi. Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Tarihin milletimize yüklemiş olduğu so-
rumlulukların şuurunda olarak, önümüze 
koyduğumuz hedeflere ulaşmak için tek 
bir anımızı bile boşa harcamadan gayret 
gösterdik. Bütün bu çalışmalarımızın 
karşılığı olarak bugün sıkıntılarını büyük 
ölçüde geride bırakmış, geleceğe umut ve 
güvenle bakan, sahip olduğu büyük po-
tansiyeli yeniden keşfetmeye başlayan bir 
ülke haline geldik. Hiç şüphe yok ki; iki yıl 
gibi kısa bir zamanda sağlanan bu büyük 
iyileşmede baş rolü, zorluklara fedakarca 
direnen, ülkesine olan bağlılığını kaybet-
meyen milletimiz oynamıştır. Bugün dev-
let-millet el ele vererek güçlü ve kalkınmış 
bir Türkiye hedefini adım adım gerçeğe 
dönüştürürken, birlik ve beraberliğimiz-
den doğan gücün değerini de bir kere daha 
fark ediyoruz.’’

Hükümet’in iki yıl önce ülkeyi yönetme so-
rumluluğunu üstlenirken vatandaşlardan 
aldığı güçle Türkiye’yi muasır medeniyet 
seviyesinin üstüne taşıyacak bir gelişme 
perspektifi ortaya koyduğunu ifade eden 
Başbakan Erdoğan, ‘‘Bugün şükürler olsun 
ki ekonomide yaşanan sıkıntıları, siyaset-
teki kısır çekişmeleri, sistemi çürütmeye 
başlayan yozlaşmayı birer birer bu ülkenin 
gündeminden kaldırmayı başarmış bulu-
nuyoruz’’ diye konuştu. Erdoğan, konuş-
masını şöyle sürdürdü:

‘‘Ekonomide aksayan ne varsa giderilmiş, 
siyaset kurumunun itibarı iade edilmiş, bu 
ülkeyi soyanlardan, milleti dolandıranlar-
dan teker teker hesap sorulmaya başlan-
mış, her alanda güven ve istikrar yeniden 
tesis edilmiştir. Kamu yönetiminden yerel 
yönetimlere, eğitimden sağlığa, adaletten 
ekonomiye, tarımdan sanayiye, her alan-
da, sağlam bir yapı oluşturmak için temel-
ler atılmıştır. Eksiksiz bir demokrasinin, 
kimsenin tartışma konusu etmeyeceği bir 
adalet sisteminin, bütün vatandaşlarını 
aynı ilgi ve şefkatle kucaklayan bir sos-
yal devlet anlayışının tesisi için altyapı 
hazırlanmıştır. Yıllar yılı, hemen hemen 
her konuda çözümsüzlüğü çözüm sayan 
bir anlayışla içine kapanan, özgüvenini 
kaybetmiş Türkiye, büyük bir enerjiyle 
yeniden ayağa kalkmış, dünyaya açılmış, 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 24 Aralık 2004
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izlediği aktif diplomasiyle büyük bir ülke 
olmanın gereklerini yeniden yerine getir-
meye başlamıştır. En önemlisi, Türkiye, 
özgüvenini yeniden kazanmıştır.’’

Erdoğan, ekonomide bugüne kadar sağ-
lanamayan bir iyileşmenin hızla sağlan-
dığını ve enflasyonun istikrarlı biçimde 
düşürüldüğünü, buna karşılık büyüme he-
deflerinden de vazgeçilmediğini ifade etti. 
Türkiye’nin OECD ülkeleri içinde büyüme 
hızı bakımından birinci sırada olduğunu 
hatırlatan Başbakan, kapanan kepenklerin 
yeniden açılmaya, dişlilerin dönmeye, ça-
lışanların evlerine ekmek taşımaya başla-
dıklarını anlattı. Erdoğan, şunları söyledi:

‘‘İnsanlarımız kırılmış hayallerini onar-
mış, gözlerini yeniden geleceğe dikmiştir. 
Türkiye’yi bir uçtan bir uca sarmakta olan 
bu heyecanın adı değişimdir. Bazı ulus-
lararası gözlemci kuruluşların ifadesiyle, 
bu bir sessiz devrimdir. Göreve gelirken 
milletimizin önüne koyduğumuz değişim 
perspektifi, bugün sevinerek müşahede 
ediyoruz ki, yediden yetmişe bütün mille-
timizi kuşatan muhteşem bir Toplumsal 
Dönüşüm Projesi haline gelmiştir.’’

Başbakan Erdoğan ,  konuşmasında , 
Brüksel ’de 17 Aralık ’ ta  yapılan AB 
Zirvesi’nde alınan kararları da değerlen-
dirdi. Türkiye için kurdukları hayalleri 
adım adım gerçeğe dönüştüren güzel ge-
lişmeler yaşandığını kaydeden Erdoğan, 
şöyle konuştu: 

‘‘Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye’yi tam 
üyeliğe taşıyacak müzakere yolunun kapı-

sını açarak tarihi bir adım atmıştır. Hedef 
tam üyeliktir. Tartışmasız tam üyelik. Tür-
kiye 41 yıllık AB macerasında bugün, mut-
lu sona en yakın olduğu noktaya gelmiştir. 
İnanıyorum ki gelecekte bu tarih, sadece 
Türkiye için değil, Avrupa Birliği için de 
bir milat olarak anılacaktır. Bunun mü-
zakerelere başlama tarihi ise yine kesin 3 
Ekim 2005 tarihidir. Avrupa Birliği’nin ku-
ruluşuna temel teşkil eden ilke ve değerler, 
bu kararla birlikte, global bir güç ve pers-
pektif kazanma şansını yakalayacaktır. 
Zira bu kararla, sadece Türkiye, bundan 
41 yıl önce koyduğu hedefe bir adım daha 
yaklaşmakla kalmamış, Avrupa Birliği de 
kendi bütünlüğüne dayanak saydığı bu 
ideallerden sınava girmeyi kabul etmiştir. 
17 Aralık zirvesinde verilen bu kararın, 
günümüzde farklı kültürler ve toplumlar 
arasında yaşanan gerilimlerin bir an evvel 
sona erdirilmesi açısından ne büyük bir 
önem taşıdığı, önümüzdeki yıllarda bütün 
açıklığıyla ortaya çıkacaktır. Bu karar, in-
sanlık tarihinde çok önemli roller üstlen-
miş bulunan Avrupa kıtasının, dünyanın 
geleceği için oyunu, barıştan, uzlaşmadan, 
medeniyet düşüncesinden yana kullanma 
iradesini somutlaştırmıştır. Çatışma yeri-
ne uzlaşmayı, baskı yerine özgürlüğü, kav-
ga yerine dostça paylaşımı koymak isteyen 
herkes, şimdi bu iradeyi fiiliyata dönüştür-
mek için gayret göstermek zorundadır. İn-
sanlık adına, tarihe geçen bu karara imza 
atan herkesi samimiyetle kutluyorum.’’

Türkiye’nin AB macerasının, 41 yıl önce 
yasal olarak başlayan uzun bir hikayesi 
olduğunu belirten Erdoğan, zaman zaman 
yaşanan gerilimlerle duraksayan bu ilişki-
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nin, daha sonra atılan karşılıklı iyi niyet 
adımlarıyla yeniden başlatıldığını, ancak 
yıllar yılı üyelik konusunda istenen iler-
lemenin bir türlü yakalanamadığını dile 
getirdi. Hükümet olarak iki yıl önce göreve 
geldiklerinde, Türkiye’yi dünyaya açma 
ve çağdaş dünya ile bütünleştirme yolun-
da en büyük adım olarak gördükleri AB 
hedefini öncelikli görevlerinden biri say-
dıklarını vurgulayan Başbakan, Kopenhag 
kriterlerini hayata geçirme perspektifiyle 
güçlü bir siyasi irade ve kararlılık ortaya 
koyarak, üyelik yolunda gerekli çalışma-
ları ardı ardına gerçekleştirdiklerini ifade 
etti. 

TBMM çatısı altında yapılan reform niteli-
ğindeki yasama çalışmalarıyla, Türkiye’yi 
ihtiyaç duyulan çağdaş yapıya kavuştura-
cak çok boyutlu bir değişimi, aşama aşama 
hayata geçirdiklerini kaydeden Erdoğan, 
bu süreçte Türkiye’de, Avrupa Birliği ko-
nusunda iktidarıyla, muhalefetiyle, resmi 
kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, 
medyası ve aydınlarıyla çok geniş bir mu-
tabakat zemini bulunduğunu gördüklerini 
anlattı. Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Bugün gelinen nokta; yediden yetmişe 
bütün bir milletin sahiplendiği, paylaştığı 
ve seslendirdiği o duygu birliğinin eseri-
dir. Bizi bekleyen yeni dönemin zorlukları-
na karşı en büyük güvencemiz, her zaman 
olduğu gibi yine milletimizin ortak bir 
hedefe yürürken gösterdiği bu ortak he-
yecan olacaktır. Son iki yıl içinde milletçe 
ortaya koyduğumuz ortak irade, bu büyük 
ülkenin, milli dava edindiği bir meselede 
çok kısa bir zamanda ne büyük bir güç ve 

kararlılıkla mesafeler alabileceğinin açık 
delilidir. Bugün bütün dünya biliyor ki 
Türkiye dara düştüğü zamanlarda bile asla 
acziyet içine düşmeyecek, yılgınlığa kapıl-
mayacak; aksine yaşadığı her badireden 
daha da güçlenmiş olarak çıkacaktır. Tür-
kiye geçmişte olduğu gibi gelecekte de de-
ğer verdiği her ideal için fert fert gücünü 
birleştirmeye, yaralarını iyileştirmeye ve 
yapılamaz denilenleri yapmaya muktedir-
dir. AB üyeliği müzakereleri için önümüze 
konan Kopenhag kriterlerini tek tek yerine 
getirirken, bu ülkenin hayat standardını, 
demokratik kalitesini, gelecek çıtasını yük-
selttiğimizin bilinci içindeydik. Bugün ba-
şarı olarak gördüğümüz şey de, uluslarara-
sı zeminde kazandığımız mevzilerden çok, 
millet olarak daha iyiye, daha güzele, daha 
aydınlık olana doğru ilerlemek konusunda 
göstermiş olduğumuz tarihi azim ve ka-
rarlılığımızdır. Asıl başarı işte budur... Bu 
başarının sahibi de millettir. Bu topraklar, 
asırlar boyunca, nasıl medeniyet ışığıyla 
boydan boya aydınlanmışsa, bundan böyle 
de daima aydınlık, esenlik ve zenginlikle 
yoğrulmaya devam edecektir.’’ 

Bazen sıkıntıya düşüldüğünü kaydeden 
Erdoğan, ‘‘Ancak artık hepimiz çok iyi bi-
liyoruz ki bizim sıkıntılarımız geçici, me-
deniyet fikrine olan aşk ve sadakatimiz ise 
kalıcıdır. Bu şuurla, tarih boyunca, nasıl 
karşımıza çıkan her engeli aşmışsak, nasıl 
her badireyi atlatmışsak; bugün de bun-
dan sonra da bu ülkenin geleceği ve bu mil-
letin onuru için dimdik ayakta olacağız’’ 
diye konuştu. Farklı kimlikler, kültürler 
ve inançlar arasındaki gerilimin giderek 
tırmandığı bir dünyada Avrupa Birliği 
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zemininde gerçekleşen buluşmanın son 
derece önemli olduğunu vurgulayan Er-
doğan, müzakere sürecinde ve sonrasında 
karşılıklı olarak elde edilmesi umulan eko-
nomik, siyasi, sosyal ve kültürel imkanlar 
da olacağını söyledi. Erdoğan, ‘‘AB yolunda 
asıl gayretlendiren faktör, farklı kültür ve 
inançtan gelen insanların evrensel değer-
ler çerçevesinde bir arada yaşama, birbiri-
ni tanıma ve birbiriyle zenginleşme yolun-
da bir şans yakalaması ihtimali olmuştur’’ 
diye konuştu.

Türkiye’nin; tarihi, kültürel ve coğrafi du-
rumu nedeniyle dünya üzerinde çok müs-
tesna bir konuma sahip olduğunu kayde-
den Başbakan, Türkiye’nin farklı kültür ve 
inançları bin yıl boyunca bir arada yaşatan 
büyük bir tarihi tecrübeye, üç kıtaya yayı-
lan etki alanına ve zengin bir potansiyele 
sahip olduğunu ifade etti. ‘‘Bu muazzam 
birikim; farklılıklara tahammülün giderek 
azaldığı, aksine farklılıklar adına cephe-
leşmelerin kışkırtıldığı bir dünya için son 
derece değerli bir hazinedir’’ diyen Erdo-
ğan, aynı anda hem doğu ile batı hem Asya 
ile Avrupa hem de İslam alemi ile Hıristi-
yan dünyası arasında köprü konumunda 
olan Türkiye’nin, savaşlarla kararmakta 
olan bir dünyaya barış yolunda çok hayati 
katkılar sunabileceğini vurguladı. Baş-
bakan Erdoğan, ‘‘Türkiye’nin AB üyeliği 
konusunda bizi heyecanlandıran ana fikir, 
insanlığın geleceği adına kurduğumuz bu 
barış ve dostluk hayali, bu medeniyet pers-
pektifidir’’ dedi. Erdoğan şöyle konuştu:

‘‘17 Aralık’ta tarihe atılan imzalarla ülke-
miz için önemli bir takvimin ilk yaprak-

larını çevirmeye başlamış bulunuyoruz. 
Türkiye için her şeyi yeni baştan düşün-
meyi gerekli kılacak yeni bir dönemin 
başladığını bugünden söyleyebiliriz. Her 
vesileyle söylediğim gibi yolumuz uzun ve 
çetindir. Bizi zorlu ve meşakkatli bir yol-
culuk bekliyor. Ancak biliyorum ki bu aziz 
millet, böyle bir yolculuk için gerekli azim 
ve olgunluğa fazlasıyla sahiptir. Ben bu 
ülkede yaşayan herkesin, her şeyden önce 
Türkiye’nin aydınlık geleceğine gönülden 
inanmasını ve bu ülkeye güvenmesini is-
tiyorum. Evet bugün, dünün hayallerinin 
gerçekleştiği gündür. Ama bugün, aynı 
zamanda gelecek hayallerinin filizlendiği 
gündür. Şunu hepimiz bilmeliyiz ki, 17 
Aralık tarihi Türkiye’nin AB üyeliğine 
giden yolun sonu değil, tam aksine başlan-
gıcıdır. Önümüzde bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da aşılması gereken 
zorlu engeller, alınması gereken uzun 
mesafeler olacaktır. Millet olarak geride 
bıraktığımız uzun ve ince yol, bundan son-
ra aşmamız gereken mesafeler için de bir 
ölçü, bir senet, bir ilham kaynağı olmalıdır. 
Şuna kesin olarak inanıyorum ki; bu ülke 
önüne koyduğu medeniyet ideallerine 
mutlaka ulaşacaktır, her bir insanımız bu 
mücadelenin içinde üzerine düşeni büyük 
bir aşk ve heyecanla yerine getirecektir.’’

Türk milletinin, birlik ve beraberliğini kay-
betmeyeceği sürece ulaşamayacağı hiçbir 
hedef olmadığını bütün dünyanın bildiği-
ni kaydeden Erdoğan, ‘‘Bu sebeple mille-
timize, geleceğimize, yani kendimize olan 
inancımızı daima güçlü, daima taze tut-
malıyız’’ dedi. Erdoğan, tam üyelik müza-
kereleri boyunca Avrupa Birliği’nin kendi 
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konseptine uygun olarak Türkiye’den bazı 
taleplerde bulunacağını hatırlattı. Müza-
kere sürecinde masaya gelen her talebin 
Türkiye ile AB arasında tartışılacağını ve 
belli bir uzlaşma noktası bulunmaya çalışı-
lacağını kaydeden Erdoğan, bazı konular-
da bu uzlaşma noktasının yakalanmasının 
beklentilerden daha uzun zamanlar ge-
rektirebileceğini ifade etti. Bazı taleplerin 
karşılanması noktasında da Türkiye’nin 
hassasiyetlerinin, sağlam bir diplomasi ve 
sabırlı bir yaklaşımla dile getirilmesi ve 
savunulması gerekeceğini anlatan Başba-
kan, ‘‘AB üyeliği süreci, bugün tam üyelik 
statüsü kazanmış diğer aday ülkelerin de 
içinden geçtiği çok kapsamlı, çok zorlu, en 
üst düzeyde dayanıklılık ve soğukkanlılık 
isteyen çalışmaların yürütüldüğü bir sü-
reçtir’’ dedi. Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Bu süreçte, duygusallığa, popülizme asla 
yer yoktur. Bu süreç, ancak akılla, bilgiyle, 
basiretle, ferasetle aşılabilecek bir süreçtir. 
Ülke olarak diğer ülkelere uygulanan pro-
sedürün dışına çıkılmaması konusundaki 
hassasiyetimizi her zeminde dile getiriyo-
ruz. Şunu kabul etmeliyiz ki Türkiye, gerek 
nüfusu,gerek yüzölçümü, gerek ekonomik 
ve coğrafi büyüklüğü, gerekse kültürel 
değerleri bakımından AB bütününe son-
radan eklenmesi söz konusu olan parçalar 
arasında en fazla dikkat gerektirenidir. 
Bu durum, tam üyeliğin gerçekleştiği 
güne kadar sürecek olan uyum çalışma-
larının zorluk derecesini doğal olarak 
yükseltmektedir. Gerek bizim kamuoyu-
muzun, gerekse AB üyesi ülkelerin kendi 
kamuoylarının, müstesna bir ülke olarak 
Türkiye’nin tam üyelik fikrine hazırlanma-

sı, alışması gerekmektedir. Bunun için de, 
gerek içeride, gerekse dışarıda yoğun bir 
tanıtım ve bilgilendirme hamlesi başlat-
mamız şarttır. Zira, hayatımızdaki bir çok 
şey zaman içinde bugüne kadar olduğun-
dan daha farklı bir hale gelecektir. Yaşanan 
her değişim hareketinde olduğu gibi, yeni 
fikirlerin, yeni uygulamaların, yeni dü-
zenlemelerin toplumumuzun kesin olarak 
tarafından kabullenilmesi, benimsenmesi 
zaman alabilir. Bu aynı zamanda, köklü bir 
zihniyet değişimi demektir. İnsanların o 
eski alışkanlıklarından, önyargılarından, 
basmakalıp düşüncelerinden kurtulmaları 
çok kolay değildir.’’ 

Bu süreçte ülkenin gerçek sahibinin yüce 
Türk Milleti olduğunun asla akıldan çıka-
rılmayacağını vurgulayan Başbakan Erdo-
ğan, sözlerine şöyle devam etti: 

‘‘Şunu herkes bilmelidir ki; Türkiye bugün 
artık bir emrivakiler ülkesi değildir. Tür-
kiye bir demokrasi ve hukuk ülkesidir. Bu 
nedenle, her fırsatta baş tacımız olduğunu 
ifade ettiğimiz bu yüce millete, gerekçesi 
ne olursa olsun emrivakileri, dayatmaları, 
zorlamaları reva göremeyiz ve görmeyece-
ğiz. AB tarafından masaya getirilen bütün 
talepler, eksiksiz bir demokraside, çağdaş 
bir hukuk devletinde nasıl değerlendirilir-
se o şekilde değerlendirilecektir.’’ 

Avrupa Birliği (AB) yolunda vatandaşlar-
dan destek isteyen Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘İnanıyorum ki bundan sonra karşılaşa-
cağımız yeniliklere karşı da aynı olgunluk 
ve soğukkanlılığı gösterecek, milletimize 
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özgü sezgi gücüyle akı karadan, doğruyu 
yanlıştan, iyiyi kötüden ayırmayı bile-
ceksiniz. Yine inanıyorum ki Türkiye’nin 
menfaatleri konusunda yanlış kanaat 
taşıyan kimi söz bezirganlarına kapılarak 
bu ülkeyi ileri hedeflere taşıma ana fikri-
ni asla unutmayacaksınız. Çok zorluklar 
yaşamış, çok badireler atlatmış, çok şey 
görüp geçirmiş bir millet olmanın kazan-
dırdığı o büyük tecrübeyle, Türkiye için 
hayırlı olan yol ne tarafa gidiyorsa samimi-
yetle o tarafa yöneleceksiniz. Bu ülkenin 
Başbakanı olarak, hizmet etmekten şeref 
duyduğum bu yüce milletin sağduyusuna 
sonuna kadar inandığımı açıkça ifade et-
mek istiyorum. Biliyorum ki bu büyük mil-
let, dünya tarihinin yeni sayfalarında hak 
ettiği medeniyet seviyesini yakalamakla 
kalmayacak, özünde taşıdığı hakkaniyet 
duygusuyla dünyaya da örnek olacaktır.’’ 

Güzel tarih sayfalarının bugünden ya-
zılmaya başlandığına ve tarihe düşülen 
her yeni paragrafla birlikte Türkiye’nin 
yıldızının daha fazla parlayacağına bütün 
benliğiyle ve bütün kalbiyle inandığını 
vurgulayan Erdoğan, 17 Aralık’la başlayan 
dönemin Türkiye’ye önemli kazanımlar 
sağlayacağını söyledi. ‘‘Her alanda büyük 
bir potansiyele sahip olan ülkemiz, dün-
yayla entegre bir yapıya kavuşacak; zengin 
ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliği im-
kanları tesis edilecektir’’ diyen Başbakan 
Erdoğan, bu yeni vizyonun Türk insanı 
için itici bir güç olacağından, gelişmeye 
ivme kazandıracağından emin olduğunu 
ifade etti. Türkiye’nin tam üyeliğine hazır-
lanan Avrupa Birliği’nin de bu ilişkiden 
azımsanamayacak kazancı olacağını kay-

deden Erdoğan, Türk insanının büyük po-
tansiyeline ve Türkiye’nin gelişme enerji-
sine çok güvendiğini dile getirdi. Erdoğan, 
şunları söyledi: 

‘‘Çok kısa zaman içinde Türkiye’nin di-
namik nüfus yapısı, ekonomik açılımı 
ve zengin potansiyeli, AB üyesi ülkelerin 
ekonomileri için de artı değerler ürete-
cek bir noktaya gelecektir. Bu ilişkilerin 
ekonomik olarak AB’nin de en az bizim 
kadar karlı çıkacağından şüphem yoktur. 
Kısa bir zaman içinde Türkiye’nin AB için 
bir yük olmadığı, aksine bir güç olduğu 
ortaya çıkacaktır. Önyargılarla uf kunu 
karartmayan bütün yabancı dostlarımız, 
bu beklentimizin ne kadar gerçekçi, ne 
kadar heyecan verici olduğunu şimdiden 
görebiliyorlar. Henüz göremeyenlerin bu 
gerçeği görmesi için de, inanıyorum ki çok 
uzun zamanlar geçmesi gerekmeyecektir. 
Çünkü Türkiye istim üzerindedir. Çünkü 
Türkiye, 70 milyon insanıyla birlikte, ta-
rihe yeni bir medeniyet sayfası eklemenin 
eşiğine geldiğinin farkındadır. Ülkemiz 
adına, milletimiz adına ve en önemlisi 
geleceğine kaygıyla bakan bütün bir in-
sanlık adına, bu medeniyet fırsatının heba 
olmasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye, 
sadece ülkemiz açısından değil, insanlık 
açısından da hayati bir nitelik arz eden bu 
tarih kavşağını alnının akıyla dönecektir. 
Türkiye AB ilişkileri, bütün taraf ların 
hayrına olacak en güzel neticeye mutlaka 
bağlanacaktır.’’ 

Medeniyetler uzlaşmasına zemin hazırla-
nacağını, farklılıklar içinde birlik sağlana-
cağını ve bu beraberlikten, dünyaya barış, 
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sevgi ve dostluk rüzgarı yayılacağını belir-
ten Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Bu medeniyetler buluşması, kendinden 
farklı olana tahammül edemeyenlerin, 
yani saldırgan savaş kültürünün gücünü 
zayıflatacaktır, adalet ve özgürlük isteyen 
büyük insanlık ailesi için yeni bir umut 
kaynağı olacaktır. Bu adım, atılacak çok 
daha güzel adımların ilki olacaktır. İnanı-
yorum ki dünya, bu güzel beraberliğin an-
lamını iyi kavrayarak insanlığı yüceltecek, 
dünyayı güzelleştirecek yeni bir barış ve 
esenlik çağı başlatacaktır.’’ 

Başbakan Erdoğan konuşmasının son 
bölümünde iki yıl boyunca AB yolunda 
desteklerini hükümetten esirgemediğini 
belirttiği Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer’e, milletvekillerine, siyasi partilere, 
Silahlı Kuvvetler’e, Dışişleri Bakanlığı 
başta olmak üzere kurum ve kuruluşların 
mensuplarına, sivil toplum örgütlerine, 
Türkiye’ye destek veren Avrupalılara, 
Türkiye’nin kırk yılı aşkın bir zamana yayı-
lan AB mücadelesine hizmet eden, gayret 
gösteren geçmiş hükümetlere, devlet ve 
siyaset adamlarına, medya mensuplarına 
ve vatandaşlara teşekkür ederek, şükran-
larını sundu.
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İş dünyamızın seçkin temsilcileri... Değerli 
dostlar... Hepinizi en iyi dileklerimle se-
lamlıyorum. Türkiye için yeni bir dönemin 
başladığı şu günlerde, o yeni dönemin en 
önemli dinamiği olacağına inandığım iş 
dünyamızın siz değerli temsilcileriyle bir 
arada olmaktan büyük bir mutluluk duyu-
yorum.

Hepinizin bildiği ve katkıda bulunduğu bir 
sürecin sonunda 17 Aralık günü Brüksel’de 
toplanan Avrupa Konseyi, 3 Ekim 2005 
tarihinde Türkiye ile üyelik müzakereleri-
ne başlanması şeklinde bir karara varmış 
bulunuyor. Şurası kesindir ki bu karar, 
Türkiye’nin 41 yıllık AB serüveninin en cid-
di kazanımı, en ileri adımı olmuştur. Son iki 
yıl boyunca büyük bir kararlılık içinde yü-

TÜSIAD Yüksek Istişare  
Konseyi Toplantısı

Ankara | 24 Aralık 2004
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rüttüğümüz uyum çalışmaları meyvelerini 
vermiş, AB zemininde gerçekleşecek bir 
medeniyetler buluşmasının önü açılmıştır.

Geleceğin tarihçileri, umuyorum ki 17 Ara-
lık tarihinden söz ederken, bugün bizim 
söylediklerimizden çok daha fazlasını söy-
leme imkanı bulacak ve bu tarihi, medeni-
yetlerin yakınlaşması adına bir milat kabul 
edeceklerdir. Bu yeni dönemde Türkiye, 
bir evrensel değerler bütünlüğü olduğuna 
inandığımız AB zemininde yeşerecek yeni 
barış ikliminin rüzgarı olacaktır. Gelinen 
bu noktada, bu hedefi fazlasıyla yakalanabi-
lir bulduğumu özellikle ifade etmek istiyo-
rum. Bu hedefe ulaşma yolunda ilerlerken; 
zengin tarihi birikimimiz, geniş coğrafi etki 
alanımız ve büyük insan potansiyelimizle 
sadece AB’ye değil, bugün en büyük ihtiyacı 
barış olan bütün bir insanlığa da önemli 
katkılar sağlayacağımıza inancım tamdır.

Değerli dostlar...

Gelinen noktanın bir varış noktası olma-
dığını, aksine bir çıkış noktası olduğunun 
hepimiz farkındayız. Önümüzde zorlu en-
gellerle dolu uzun bir yarış parkuru var ve 
bizim için tek seçenek bu yarışı yüz ağartan 
bir derece ile tamamlamaktır. Bunu söyler-
ken elbette önümüzdeki yıl başlayacak zor-
lu müzakere sürecinden alnımızın akıyla 
çıkmayı kastediyorum. Ama ondan da çok; 
ülkemizi eksiksiz bir demokrasiye, sağlam 
bir ekonomiye, işleyen bir sisteme, verimli 
bir ticaret hayatına, bilgi çağının nimet-
lerine ve insanca yaşamanın en üst stan-
dartlarına taşımayı kastediyorum. Evet, AB 
üyeliği bizim çok önemli hedeflerimizden 

biridir. Ama bu topraklarda yaşayan her-
kes aynı duyguda birleşiyor ki; Türkiye 
Cumhuriyeti’nin en temel hedefi, çağdaş 
uygarlığın en üst seviyesini belirleyen çıta 
nereye konmuşsa o çıtayı da, o seviyeyi de 
aşmaktır.

Millet olarak bu heyecan verici hedefe ki-
litlenmek için önümüzde altın bir vesile 
var: Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. doğum 
gününü her alanda dünyaya örnek olacak 
pırıl pırıl bir ülke olarak kutlamak... Bugün 
bu hedefi çocuklarımızın önüne koymak 
için en güzel, en uygun, en ideal zamandır. 
Ben bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına, bu 
insanların varoluş direncine, medeniyet 
aşkına, engin sağduyusuna ve büyük dina-
mizmine sonuna kadar inanıyor, güveniyo-
rum. Türkiye’nin geleceğin dünyasındaki 
yeri, bugün bulunduğu noktadan çok farklı 
ve parlak olacaktır.

Değerli arkadaşlar...

Bu yeni dönemin başlangıcında, maalesef 
bizim bu heyecanımızı paylaşmak yerine, 
sokaktaki insanımızın rahatlıkla görebil-
diği bir başarıyı göremeyen ve gelinen bu 
noktayı gölgelemeye çalışanlar var. Bu 
hatayı ya yanlış bilgilendikleri için ya da 
siyaseten öyle davranmaları gerektiğine 
inandıkları için yaptıkları kanaatini taşıyo-
rum. Hükümet olarak bizi 17 Aralık eşiğine 
getiren ortak gayreti her vesile ile dile getir-
meye, bu milli hedefe yol alma noktasında 
açık bir irade ortaya koyan bütün taraflara 
takdirlerimizi ve şükranlarımızı sunmaya 
dikkat ediyoruz. Çünkü hakkaniyete inanı-
yor ve siyaseti çürüten eski alışkanlıkları 
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artık bir yana bırakmanın vaktinin geldiği-
ni düşünüyoruz.

Siyaset kurumu elbette eleştiriden ve ikti-
dar da muhalefetten ayrı düşünülemez. Bu 
ülkede yaşayan her birey siyasetin doğru-
dan bir parçası olsun ya da olmasın eleştiri 
ve itiraz hakkını kullanabilir. Bu hakkın 
kullanılmasını sağlamak da hükümet 
olarak bizim görevimizdir. Ancak burada 
doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, gerçek 
ile gerçek olmayanı birbirinden net olarak 
ayırmamızı sağlayacak bir ölçüye, bir tartı-
ya, bir standarda ihtiyacımız var. Bu ölçüye 
sahip olamazsak, doğruyu yanlışa, haklıyı 
haksıza, gerçeği gerçek olmayana kurban 
ederiz.

İnanıyorum ki bulabileceğimiz en hakka-
niyetli ölçü, en geniş anlamıyla kamuoyu 
vicdanıdır. 17 Aralık’ta alınan kararların 
Türkiye kamuoyunun vicdanındaki yansı-
masını göremeyenler, görmek istemeyenler 
ve görmemekte ısrar edenler, yaptıkları 
yanlıştan bir an önce dönmeli, rotalarını 
bu millet çizgisine geri çevirmelidirler. 
Türkiye’de siyasetin kısır çekişmeler üze-
rine bina edildiği, siyasi menfaatlerle milli 
menfaatlerin ayrı ayrı düşünüldüğü dö-
nemler artık geride kalmıştır. Bu milletin 
gösterdiği zihniyet aşamalarını görmezden 
gelerek, siyaset kurumunu toplumsal ira-
denin gerisinde bir noktaya taşıma gayreti 
kimseye hayır getirmez.

Bu millet neyin doğru, neyin yanlış oldu-
ğunun bilinci içerisindedir. Türkiye ne 
çektiyse bu ülkeyi herkesten fazla sevdiğini, 
bu milletin menfaatlerini herkesten fazla 

korumaya azmettiğini söyleyenlerden çek-
ti. Buradan açıkça bir çağrıda bulunmak 
istiyorum: Gelin ülkemizin önündeki bu 
yeni döneme el birliğiyle çalışma anlayışı 
içinde girelim. TBMM çatısı altında sür-
dürdüğümüz uyum çalışmaları sırasında, 
milli bir hedef doğrultusunda birlik ve 
beraberlik içinde hareket etmenin en güzel 
örnekleri sergilenmiştir. Gelin bu bütünlü-
ğü bozmayalım. Biz bu başarıyı nasıl sadece 
kendimize mal etmiyorsak, gelin sizler de 
AB yolunda atılmış bu tarihi adımın sevin-
cini bizimle paylaşmaktan imtina etmeyin. 
Gelin bu milletin gördüğü gerçekleri artık 
siz de görün, bu ülkenin yaşadığı değişim 
heyecanını sizler de hissedin. Ve gelin bu 
uğurda cefayı yaşadığımız gibi, sefayı da 
birlikte el ele gönül gönüle yaşayalım.

Açıkça ifade ediyorum ki iktidar olarak 
herhangi bir komplekse sahip değiliz. Gölge 
etmek yerine aydınlatmayı deneyin ki, biz-
ler de fikirlerinizden istifade edelim. Ancak 
ülke olarak ezayı, cefayı, zorlukları göze 
alarak çıktığımız bu yolculukta hızımızı 
kesmek, destek yerine köstek olmak ya da 
konsantrasyonumuzu bozmak niyetindey-
seniz, o zaman da hiç kusura bakmayın. 
Türkiye’yi bir kere daha siyasetin kayıkçı 
kavgalarına esir etmemekte kararlıyız. 
Artık bu ülkenin siyasi kaprislere, laf cam-
bazlıklarına, çamur atma stratejilerine 
ayıracak vakti yok. Türk siyasetinin de 
mızıkçılığa tahammülü yok. Muradınız bu 
ülkenin menfaatlerine sahip çıkmak ise; 
gelin gerçeğe sadakatle bağlı kalın, hakikati 
gölgelemeyin. Şundan emin olun ki bu mil-
let sağduyulu yaklaşımın, seviyeli siyasetin 
ve samimiyetin hakkını her zaman verir.
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Değerli dostlar... 

Takdir edersiniz ki, geçen iki yıl içinde 
milletimizden aldığımız büyük güçle her 
alanda çok önemli kazanımlar elde ettik. 
Konuya en az benim kadar vâkıf olduğunuz 
için ekonomik göstergeler itibariyle nere-
den nereye geldiğimizi uzun uzun anlatma-
yı gerekli görmüyorum. Türkiye’nin bu iki 
yıl içinde başarılı bir değişim dönemi ge-
çirdiği, dibe vurmuş ekonominin yeniden 
ayağa kaldırıldığı, reform niteliğinde pek 
çok yasama adımı atıldığı aşikardır. Bütün 
bu adımlar, Türkiye’nin yıllardır atılmasını 
beklediği adımlardı. Bugün şükürler olsun 
ki, bütün bireyleriyle geleceğe umutla ba-
kan bir toplum haline gelmiş bulunuyoruz. 
Hedefimiz aldığımız bütün bu mesafeleri 
kalıcı kazanımlar haline getirmek, göster-
diğimiz gelişmeyle yetinmeyerek bundan 
çok daha iyisine ulaşmanın arayışı içinde 
olmaktır.

Bu nokta önemlidir. Çünkü geçtiğimiz iki 
yıl boyunca önceliğimiz ülkemizin aciliyet 
arz eden problemlerine kısıtlı kaynaklarla 
hal çareleri aramak olmuştur. Bugün ka-
pıya dayanmış bu acil problemler önemli 
ölçüde azaltılmış, ekonomimiz nefes alır 
hale gelmiştir. Bugünden sonra yapılma-
sı gereken uzun vadeli perspektif lerle 
Türkiye’nin geleceğini sağlam bir zemin 
üzerinde yeniden inşa etmektir. Türkiye 
artık savunma psikolojisinden kurtulmalı, 
delikleri tıkama derdiyle hazırlanmış eko-
nomik programlardan daha fazlasını yap-
maya azmetmelidir. Türkiye bundan böyle 
geleceğin dünyasında ayakta kalabilecek, 
büyük potansiyelini en iyi şekilde değer-

lendirecek, yarınları planlama yeteneğine 
sahip programlara yönelmelidir.

Bunu yapmak için ne eksiğimiz varsa gider-
menin, bilgi çağının gerektirdiği adımları 
atmanın, üretim ve ticaretin önündeki en-
gelleri cesaretle kaldırmanın arayışı içinde 
olmalıyız. Taşıma suyla bu değirmeni daha 
fazla döndüremeyeceğimizi hepimiz biliyo-
ruz. Ortaya bir hedef konduğunda bu ülke-
nin sanayicisiyle, iş adamıyla, üreticisiyle, 
çalışanıyla neler yapabildiğini, nasıl bir 
dinamizmle ilerlediğini son iki yıl içinde 
bizimle birlikte bütün dünya da müşahe-
de etti. Ben özel sektörümüzün önümüze 
koyduğumuz ileri hedeflere ulaşmada ne 
büyük bir heyecanla, azimle ve en önemlisi 
donanımla çalıştığını rahatlıkla görebiliyo-
rum.

TÜSİAD çatısı altında ortaya konan uzun 
vadeli, objektif ve yetkin perspektiflerden 
de hükümet olarak her zaman faydalan-
mak kararlılığı içindeyiz. Bütün fikirlerden 
yararlanma noktasında Türk siyasetinin 
daha önce pek göstermediği bir demokratik 
yaklaşım alışkanlığı edinmek için gayret 
ediyoruz. Biliyoruz ki Türkiye’yi hedef-
lerine ulaştırmak için, bu ülkenin bütün 
dinamiklerinin aynı rota içerisinde güç bir-
liği yapması şarttır. Geçen iki yıl bunun ne 
kadar önemli ve doğru bir tespit olduğunu 
hepimize açıkça göstermiştir.

Bizler hükümet olarak bu ülkenin yöneti-
minden sorumluyuz. Ancak sizler de binler-
ce insanımızı istihdam eden kendi üretim 
ülkelerinizi yönetiyorsunuz ve sizlerin so-
rumluluğunuz da aslında bizim sorumlulu-
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ğumuzla aynıdır. Bir yandan bu geniş açılı, 
uzun menzilli ve çağdaş donanıma sahip 
gelecek planlamasını gerçekleştirirken, bir 
yandan da yönetim anlayışımızı, çalışma 
biçimimizi, üretim şartlarımızı iyileştirme-
nin gayreti içinde olacağız.

Değerli arkadaşlar...

Ekonomik olarak bugün geldiğimiz yer, 
önümüze önemli fırsatlar getiriyor. Büyü-
me rakamlarında, enflasyonda, faizlerde, 
ihracat rakamlarında iki yıl önce hayal 
edemeyeceğimiz bir ilerleme sağlamış du-
rumdayız. Ancak problemlerimizi henüz ta-
mamen ortadan kaldırmış değiliz. Bir kere 
yakaladığımız istikrar ve güven ortamını 
korumalı, bu gidişatı sekteye uğratmaya 
dönük her türlü girişime ortak bir tepki 
ve tavır göstermeliyiz. Çıkardığımız yeni 
yasaların uygulanması noktasında kamuo-
yumuzun hassas takipçiliğine ihtiyacımız 
vardır. 

Önümüzdeki dönemde Türkiye’ye önem-
li ölçüde dış sermaye gireceğini tahmin 
ediyoruz. İç ve dış sermayenin yapacağı 
yeni yatırımlarla istihdamı arttırmak yo-
lunda önemli mesafe alınacaktır. Ancak 
bu konuda bir milli strateji geliştirme 
ihtiyacında olduğumuzun farkındayız, bu 
konuda gerekli çalışmalar da yürütülüyor. 
Türkiye’nin geleceğini planlama, her mese-
lesine uzun vadeli bakabilme yeteneğinin 
tam olarak gelişmediği hepimizin malumu-
dur. Bu konuda ilgili bütün tarafların gö-
rüşlerinden yararlanmak suretiyle bir yol 
haritası çıkarmak, uzun vadeli düşünmek, 
vizyon sahibi olmak, geleceği planlamak 

konularında çağın gerektirdiği aşamaları 
gerçekleştirmeliyiz. 

Hükümet olarak biz üstümüze düşenin en 
fazlasını yapmakta kararlıyız. Türkiye’nin 
geleceğini planlamak konusunda önümüz-
deki dönemde önemli adımlar atacağız. 
Zaten 17 Aralık tarihi, Türkiye’nin daha 
planlı, daha sağlam, daha ileri görüşlü bir 
yönetim anlayışına sahip olmasını zorunlu 
hale getirmektedir. Hiç şüpheniz olmasın; 
görüş mesafesini geliştirecek çok yönlü 
tedbirleri en kısa zamanda alacaktır. Aynı 
ihtiyacın özel sektörümüz için de geçerli 
olduğu ortadadır ve zaten sizler de bu ihti-
yacın fazlasıyla farkındasınız. Bu anlayışla 
beraberce gayret göstererek başarıyı ya-
kalayacağız. İnşallah bütün bu gayretlerle 
Türkiye geleceğin parlayan yıldızı olacaktır. 
Bu duygularla TÜSİAD Yüksek İstişare 
Konseyi toplantısının hayırlı sonuçlar do-
ğurmasını diliyor, hepinize en içten sevgi ve 
selamlarımı sunuyorum.
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Değerli dostlar... iş dünyamızın seçkin tem-
silcileri... Hepinizi en iyi dileklerimle selam-
lıyorum. Türkiye’nin yeni ufuklara yelken 
açtığı böyle müstesna bir dönemde sizlerin 
aranızda olmaktan duyduğum memnuni-
yeti özellikle ifade etmek istiyorum.

Hepinizin de yakından bildiğiniz gibi 
Türkiye uzun ve sıkıntılı dönemlerinden 
ardından aydınlığa yeniden kavuşmuştur. 
Rayından çıkan ekonomi, dikkatli ve kararlı 

bir yönetimle yeniden rayına sokulmuştur. 
Siyaset yeniden milletin hizmetine su-
nulmuş, boş çekişmelerle harcanan vakit 
yeniden kazanılmaya başlanmıştır. Çocuk-
larımızın önüne yeniden bir gelecek hedefi 
konmuş, bu ülkenin büyük zenginliklerine 
olan inanç tazelenmiştir. Ekonomik sıkıntı-
lara sürdürülebilir ve kalıcı çözümler geti-
rilmiş, belirlenen hedeflere ulaşmak adına 
gereken her adım cesaretle atılmıştır. 

TISK Genel Kurulu

Ankara | 25 Aralık 2004
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Bugün ülke olarak el birliğiyle çalışarak o 
hedeflere birer birer ulaştığımızı hep birlik-
te müşahede ediyor, mutlu oluyoruz. Gel-
diğimiz noktanın nefes almaya yeteceğini, 
ama uzun vadede ayakta kalmak için daha 
pek çok şey yapmamız gerektiğini gayet iyi 
biliyoruz. Kendimize, ülkemize, insanımı-
zın büyük girişim ruhuna güveniyor, ama 
tedbiri de elden bırakmıyoruz. Tarihi bir 
kavşağı dönmekte olduğumuzun farkın-
dayız. Bugünün, Türkiye’nin önümüzdeki 
on yıllarının şekillendirecek müstesna bir 
zaman dilimi olduğunu ve Türkiye’nin 
sağladığı yeni açılımları çok iyi değerlen-
dirmesi gerektiğini aklımızdan çıkarmı-
yoruz. Lüzumsuz kahramanlıklara prim 
vermediğimiz gibi, popülizmin tuzaklarına 
da düşmemeye özen gösteriyoruz. Konsant-
rasyonumuzu kaybetmiyor, dikkatimizi 
Türkiye’nin katetmesi gereken yoldan zerre 
kadar ayırmıyoruz. Bu yolun sonunun ay-
dınlığa, refaha, mutluluğa çıktığını, bunun 
için gerekli olanın biraz daha sabır, biraz 
daha gayret, biraz daha cesaret olduğunu 
da unutmuyoruz.

Değerli dostlar...

Türkiye’nin iki yıl gibi kısa bir zaman içinde 
nereden nereye geldiğine, nasıl büyük bir 
değişim geçirdiğine sizler de en az benim 
kadar yakından tanıksınız. Bu zaman zar-
fında düzelmez denen arızalar düzelmiş, 
işlemez denen düzenler işlemeye başlamış, 
atılamaz denilen adımlar ardı ardına atıl-
mıştır. 35 yıla yakın bir zaman boyunca bu 
ülkenin kabusu olan yüksek enflasyon bu 
dönem içinde dizginlenmiş, yeni kuşaklar 
tek haneli enflasyonla yine bu günlerde 

tanışmıştır. 2003 yılında büyümede hedef 
olarak seçilen yüzde 5 rakamı aşılmış, yılın 
son ayına geldiğimiz şu günlerde bu yılın 
enflasyonunda da aynı sonucun yakalana-
cağı belli olmuştur.

Yüksek büyüme oranlarını sürdürürken 
enflasyon rakamlarında çok ciddi düşüşler 
yakalanması dünya ekonomi literatürüne 
geçecek bir başarıdır. Bu ekonomik per-
formansın önemini dünya ekonomi otori-
teleri de çeşitli vesilelerle dile getiriyorlar. 
Türkiye gösterdiği bu yüksek performans 
ile şimdiden dünyanın dev ekonomileri 
arasında adını yazdırma noktasına gelmiş-
tir. 2002 yılı sonunda 36 milyar dolar olan 
ihracatımız, 2003 yılı sonunda 47 milyar 
dolara, 2004 yılı Eylül ayı itibariyle de 50 
milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 2005 
yılında ihracat hedefimiz 70 milyar doların 
üstündeki rakamlardır. Sizlerin de ortak 
gayretlerinizle bu hedefleri aşacağımıza 
bütün samimiyetimle inanıyorum.

Değerli dostlar...

Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk 
günden bu yana yabancı sermayeyi ülke-
mize çekmek adına çok önemli gayretler 
gösterdik. Sevinerek ifade edeyim ki bu 
gayretlerimiz yavaş yavaş meyvesini ver-
mektedir. Ülkemize yabancı sermaye girişi 
Ocak-Ekim 2004 döneminde bir önceki yı-
lın aynı dönemine göre yüzde 83 oranında 
artış göstererek 2,4 milyar dolar seviyesine 
ulaşmıştır. Bu rakam Cumhuriyet tarihi-
mizde bir rekordur. Bu rekorun çok kısa 
ömürlü olacağına ve her geçen gün ülke-
mize yönelen yabancı sermaye miktarında 
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artış yaşanacağına, rekor üstüne rekor kırı-
lacağına inanıyorum.

Geçen iki yıl zarfında bütçe açığının ka-
panması konusunda da çok önemli mesa-
feler alınmıştır. 2002 yılında bütçe açığının 
GSMH’ya oranı yüzde 14.6 iken, bu rakam 
2003 yılında yüzde 11.3’e düşürülmüştür. 
Bu oranın 2004 yılında yüzde 8 olarak 
gerçekleşmesi beklentisi içindeyiz. 2005 yı-
lında ise hedefimiz yüzde 6.1 olacaktır. Eko-
nomi yönetimimiz hiçbir sapmaya meydan 
vermeden dikkatli bir şekilde programımızı 
uyguluyor. 

Biliyorsunuz 2005 yılı bütçesi TBMM’de 
halen görüşülüyor. Gerek bakanlıklarımı-
zın ayrı ayrı yaptıkları bilgilendirme ko-
nuşmalarında, gerek benim önümüzdeki 
günlerde yine Meclis Genel Kurulu’nda 
yapacağım geniş değerlendirmede bütün 
ekonomik göstergeler en şeffaf biçimde 
ortaya konacaktır. Şuna inanıyorum ki 
rakamlar gerçeğin en sadık bekçileridir. 
Ve burada toplanan bu müstesna topluluk 
da rakamların Türkiye için hangi gerçeği 
dillendirdiğini gayet iyi bilen, ömrü rakam-
larla geçmiş insanlardan oluşuyor. Eminim 
ki Türkiye’nin geleceği adına beni heyecan-
landıran bu güzel tablo, sizler için de keyifli 
bir moral kaynağıdır.

Değerli dostlar...

Elbette bugün geldiğimiz bu güzel seviye-
nin sarhoşu olacak değiliz. Bunun sadece 
bir başlangıç olduğunu, Türkiye için ge-
lecek koşusunun daha yeni başladığını 
biliyoruz. Bugüne kadar sözünü verdiğimiz 

bütün hedefleri nasıl teker teker yakaladıy-
sak, Türkiye’yi aydınlık geleceğine taşıma 
sözünün uzun ve kısa vadeli gereklerini de 
aynı şekilde yerine getireceğiz. Ekonomi-
siyle, siyasetiyle, yönetim anlayışıyla, temel 
sektörlerindeki donanım ve gelişimiyle, eği-
timi, sağlığı, tarımı, sosyal hayatıyla Türki-
ye çağdaş dünyanın parlayan bir yıldızı ha-
line gelmedikçe bizim işimiz bitmeyecektir. 
Ulaştığımız her hedef, bizi daha büyük bir 
hedef koyma noktasında kamçılamaktadır.

17 Aralık’ta Brüksel’de alınan kararla yep-
yeni bir dönemin kapılarını açmış olduk. 
Bizi zorlu ve uzun bir yolculuk bekliyor. 
Ancak şunu düşünüyoruz: Bu süreç boyun-
ca attığımız her adım ülkemizin gelişme 
çıtasını biraz daha yükseğe çıkartacaktır. 
Hedefi olanın gelecekten korkmak için bir 
sebebi olmaz. Her şey bizim elimizde, çalı-
şacak ve başaracağız. İki yıl içinde aldığı-
mız büyük mesafe ortadadır, bundan daha 
iyisini neden başaramayalım. Sağduyu ile, 
bilgiye ve tecrübeye dayanarak, demok-
rasiyi ve hukuku işleterek ve kendimize 
güvenerek aşamayacağımız hiçbir engel 
olmayacaktır. Gelecek Türkiye’nindir, Türk 
milletinindir. Buna bütün kalbimizle, bü-
tün samimiyetimizle inanıyoruz. Bu güzel 
duygularla sözlerime son verirken, TİSK 
Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını temenni 
ediyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Sayın Başkan… değerli milletvekilleri… 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizi tazimle 
hürmetle selamlıyorum. Siz Saygıdeğer 
Milletvekillerimizi ve sizlerin şahsında, 
temsil ettiğiniz milletimizin bütün fertleri-
ni sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 2005 Mali Yılı Bütçe Ka-
nunu Tasarısı ve 2003 Kesin Hesap Kanun 
Tasarısı üzerindeki görüşmelerde Hükü-
metimin ve AK Parti’nin görüşlerini açık-
lamak üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime 
başlarken Güney Asya’da meydana gelen 
elim deprem faciasında hayatlarını kaybe-
den kardeş ülkelere başsağlığı diliyorum. 
Bu acıyı iyi bilen bir milletin fertleri olarak 
diliyoruz ki, Allah hiçbir ülkeye böyle acılar 
yaşatmasın. 

2005 yılı bütçesini uzun mütalaalardan, yo-
rucu çalışmalardan sonra tamamladınız ve 
bu aşamaya getirdiniz. Yüce Meclisimizin 
iradesini en iyi şekilde temsil etmek, ülke-
mizin önünü açmak için her biriniz önemli 
katkılarda bulundunuz. Sağ olun var olun. 
2005 yılı bütçesi şimdiden ülkemize hayırlı 
olsun. Allah mahcup etmesin ve kolaylıklar 
versin. Bu arada eleştirileriyle, uyarılarıyla 

bize yol gösteren bütün arkadaşlarıma, 
muhalefet partilerimizin saygıdeğer sözcü-
lerine özellikle teşekkür ediyorum. Yol ve 
ufuk gösterici eleştirilere, itiraz ve uyarılara 
özellikle teşekkür borcumuz var, çünkü 
iktidarıyla, muhalefetiyle bizler bu ülkenin 
hizmetindeyiz. 

Bu büyük ülkeye teşekkür borcumuzu, 
minnet borcumuzu ödemek için öncelikle 
medeni bir uzlaşma diline ve geleneğine ih-
tiyacımız var. Diyalog, uzlaşma, mutabakat, 
müzakere kültürünü siyasetimizin temel 
üslubu haline getirmek, bunu kalıcı kılmak 
zorundayız. Zira bu eksiklik Türkiye’mize 
uzun yıllar, telafisi zor, çok büyük kayıplar 
yaşatmıştır. Uzlaşma, tartışma, eleştiri, uya-
rı, mutabakat arayışı, müzakere alışkanlığı 
herkesin aynı şeyi düşünmesi değil, aynı 
doğruyu araması, aynı hedefe yönelmesi ile 
mümkündür. 3 Kasım 2002 seçimlerinden 
sonra ülkemizin demokratik kültürüne 
kazandırdığımız bu seviyeli diyalog zemi-
ni, bu uzlaşma kültürü, bugünden gelecek 
nesillere iftiharla bırakacağımız en önemli 
kazanım olacaktır. 

TBMM Genel Kurulu 2005 
Bütçe Görüşmeleri Kapanış 

Konuşması

Ankara | 28 Aralık 2004
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İnanıyorum ki hepimiz, demokrasi kültürü-
nü özenle koruyacağız. Bu özeni, bu dikkati 
Türk siyasetinin geleneği haline getireceğiz. 
Zira, uzlaşma, diyalog, birlikte düşünme 
milletimizi öteden beri millet kılan en te-
mel değerlerimizden biridir. Son iki yıla 
büyük başarılar sığdırdık ama en büyük ba-
şarılarımızdan biri bu dönemde kavganın 
yerini aklın, çatışmanın yerini diyaloğun 
almasıdır. Millet iradesinin temsil edildiği 
Yüce Mecliste aklın ve sağduyunun haki-
miyetini sağlayan sizlere özellikle teşekkür 
ediyorum. Bundan sonra da, bu büyük 
başarıyı kalıcı hale getirmek en büyük arzu-
muz olacaktır. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Bu konuşmam, bütçe esaslı olmakla birlik-
te, hem Büyük Türkiye Fotoğrafının tama-
mını görebilmek, bu vesileyle fotoğrafın bü-
tününü birlikte paylaşabilmek için, hem de 
bize yöneltilen sorulara cevap mahiyetinde 
olmak üzere uzunca bir özet, bir “icmal” 
olacaktır. Dolayısıyla hem Türkiye tasavvu-
rumuzu, hem dünya tasavvurumuzu, hem 
siyaset üretme şeklimizi hem de AK Parti 
iktidarı olarak iş görme biçimimizi özetle-
mem gerektiğini düşünüyorum. 

Sözlerime, demokrasi kültürünü, hoşgörü, 
uzlaşma ve diyalog zemininin temsilcisi ve 
sembolü olan TBMM’ne teşekkürle başla-
dım. Zira bunun esas olduğunu, “başardık” 
dediğimiz başarılarımızın sırrının burada 
olduğunu düşünüyorum. ‘Millet öncelikli 
siyasetimiz’ ile biz, yani bu yüce Meclis, 
iki yılda sadece anlamsız kavgalara son 
vermekle kalmadık, Türkiye’nin büyüme 

iradesini, Türkiye’nin aklını harekete geçir-
dik. Türkiye, yıllardır söylenen ama sadece 
söylemekle kalınan sorun alanlarında dev-
rim niteliğinde reformlar yaptı. Bir hukuk 
ve adalet ülkesi olmak için attığımız bütün 
adımlar sadece burada değil, bütün dünya-
da yankılar uyandırdı, karşılık buldu. 

Bizim siyasetimizle birlikte sadece eski si-
yaset, eski siyasi aktörler devre dışı kalmadı 
eski üsluplar da devre dışı kaldı. Artık hal-
kın vicdanında yara açan talihsiz beyanlar, 
halkı kamplara bölen yanlış işler, küçük 
menfaatler için yapılan büyük tahrikler 
siyasi birer metot olmaktan çıktı. İşte biz, 
bunun için siyaset üretiyoruz, slogan üret-
miyoruz. Bunun için, “ben yaptım oldu” 
demiyoruz, her işimizde kılı kırk yarıyoruz. 
Bunun için, siyaset ya da yönetim millete 
yaslanmalı, milletin rızasını almalı, milletin 
rızasının hilafına adım atmamalı diyoruz. 
İşte bu yüzden demekle, söylemekle yetin-
miyoruz, sözlerimizin arkasında duruyo-
ruz.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Biz, bütün başarılarımızı bu aziz milletin 
hanesine kaydediyoruz. Bize düşen şerefiye 
payı, bize düşen onur ise bu ülkeye hiz-
met etmek, bu ülke çocuklarının yüzünü 
güldürmektir. Bu şeref, bu onur bize yeter. 
Bize düşen her tür ayrımcılığı kaldırmak-
tır, adaleti halktan esirgememektir, ülkeyi 
baştanbaşa kalkındırmaktır, Türkiye’yi 
“muasır medeniyet” hedefine taşımaktır. Bu 
hedef bizim milletimize ahdimizdir. Altını 
çizerek ifade ediyorum, halkın yüreğindeki 
ukdeler tam olarak çözülünceye kadar çaba 
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harcayacağız. Demokrasi, hukuk, adalet ve 
kalkınma hedeflerimizden asla şaşmayaca-
ğız. 

Yasama olarak, yürütme olarak demokrasi 
yolunda devasa adımlar attık, “sessiz dev-
rimler” gerçekleştirdik, Türkiye’nin dünya 
ile köprülerini kurduk ama bunlarla yetin-
miyoruz ve diyoruz ki, daha yapacak çok 
işimiz var. Cumhuriyetimizin ve demok-
rasimizin beşiği olan bu Mecliste sizler bu 
ülkeye, bu topluma yeniden büyük itibar 
kazandırdınız. Yetmez... daha yapılacak çok 
iş var. Halkımızın henüz çözülmemiş ukde-
leri var. Bunları da bu çatı altında çözeceğiz. 
Bu çatı, bu kurum, kurumlardan bir kurum, 
herhangi bir kurum değildir. TBMM’nin 
gücü ve itibarı milletimizin gücü ve itibarı-
dır. Meclisin saygınlığı siyasetin, hukukun, 
demokrasinin, milletin saygınlığıdır. Zira 
bu Meclis, her şey bir yana “istiklalimizin”, 
“egemenliğimizin” en büyük sembolüdür. 

3 Kasım 2002’ye kadar çözüm üretemeyen 
siyasetçilerin elinde itibarı, güvenilirliği 
yara alan bu büyük çatıya itibarını iade 
ettiğiniz için ülkem adına, halkım adına 
siz saygıdeğer milletvekillerine ne kadar 
teşekkür etsem azdır. Bu Meclis ki, yürütme 
ve yargının da yol güzergahını belirleyen 
millet iradesinin temsilcisi olarak toplu-
mun bütün fertlerinin hak ve hukukunu 
korumak için anayasa dahil bütün temel 
metinleri hazırlayan, devlet toplum bütün-
leşmesini sağlayan, milletin kalbinin attığı, 
en üst iradeyi temsil eden bir Meclistir. 
İşte bu Meclis, bu en üst irade, çıkardığı 
yasalarla, gerçekleştirdiği ak devrimlerle 
hem siyasete, hem ülkemize kaybetmek 

üzere olduğu itibarı yeniden kazandırdı. 
Bunu sizler yaptınız. Bu Meclis demokrasi 
ve hukuk yolunda kararlı iradesini ortaya 
koymasaydı 17 Aralık ya da önümüzdeki 3 
Ekim tarihi olmayacaktı. 

Yeri gelmişken belirteyim ki, 3 Kasım 2002 
takvim yapraklarında günlerden bir gün 
olmadığı gibi, 3 Ekim 2005 tarihi de gün-
lerden bir gün olmayacaktır. Hatırlarsanız 
2003 yılı bütçesini, ilk bütçemizi hazırladı-
ğımızda bize en çok sorulan sorulardan biri 
şuydu: Kaynak nerede? O zaman demiştik 
ki, kaynak AK Partidir, kaynak Türkiye’dir. 
İşte kaynak, işte Türkiye. İşte sorun çözme 
melekelerini yitirmiş bir Türkiye’den AK 
Parti iktidarının beyaz reformlarına, ak, 
sessiz devrimlerine. İşte, refahın ön şartı 
demokrasidir, ak siyasettir iddiamızın bu 
ülkeye kazandırdıkları ortadadır. Hatırlar-
sanız 2004 yılı bütçemizi hazırlarken de-
miştik ki: “Adalet milli bir meseledir, Hukuk 
devleti milli bir meseledir, sosyal barışın ko-
runması milli bir meseledir. Millet ile devle-
timizin aynı yöne bakması en büyük milli 
meseledir.” İşte milli meselelerimize ne 
kadar sahip çıktığımızın, işte sözlerimizin 
arkasında ne kadar durduğumuzun ispatı...

Şimdi yeni bir başlangıç yapıyoruz. Yeni-
den kolları sıvıyoruz. Önümüzde bütün 
meselelerimizi hal yoluna koymanın yanı 
sıra AB sürecini itinayla yönetmek gibi bir 
sorumluluğumuz var. İnanıyorum ki, siz 
saygıdeğer milletvekilleri bugüne kadar 
olduğu gibi hiçbir özveriden kaçınmaya-
caksınız. Artık tek hedefe kilitlenmiş, tek 
yürek olmuş, birlik ve beraberliğini aleme 
ilan etmiş, özgüven sorunu yaşamayan bir 
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Türkiye istiyoruz. Falanca meselesi, filanca 
meselesi olan, meselelerini konuşmayan, 
her zeminde mahcup edilmek istenen, za-
afları istismar edilen, zaaf alanları üzerinde 
siyaset yapılan, millet bilinci yara alan, hal-
kının aidiyet duygusu zedelenen bir ülke 
değil, bütün meselelerini sağlam bir irade 
ile çözmeyi tek meselesi haline getiren, tek 
yürek haline gelmiş bir Türkiye. 

Allah’ın izniyle ve yardımıyla bu birliğin, 
bu büyük gücün doğurduğu kuvveti daha 
çok harekete geçireceğiz. Eğer biz kardeşlik 
hukukumuzu zedelemezsek, şımarmaz-
sak, kibirlenmezsek, istikametimizi şaşır-
mazsak önceliklerimizi, varoluş gayemizi 
unutmazsak... Eğer biz, yoksulu gözetirsek, 
alınteri dökersek, sosyal yaraları kapatır-
sak, gayret edersek başarmış olacağız. Hiç 
ama hiç unutmayalım ki, esas başarımız 
da varoluş gayemize, zeminimize, Türkiye 
ve dünya tasavvurumuza bağlı kalmak, bu 
bağı güçlendirmek olacaktır. Bizim siyaset 
felsefemiz, siyaset zeminimiz, mefkuremiz 
budur. Sonuna kadar, son nefese kadar so-
rumluluk.

Bunun için küçük menfaatlerin esiri ol-
mayacağız, büyük ideallerimizi küçük 
hesaplara feda etmeyeceğiz. Ülkenin gele-
cek perspektifini kaybetmeyeceğiz. Devlet 
millet kaynaşmasını pekiştirmek en büyük 
önceliğimiz olacak. Devlet millet birlikteli-
ğinin ne kadar büyük bir servet ve sermaye 
olduğunu, ne kadar büyük bir hazine oldu-
ğunu AK Parti iktidarının iki yılı herkese 
gösterdi. Halka güvendik ve halk bize 
güvendi. Bu kadar yalın, açık ve basit bir 
formülle siyaset üretiyoruz. Halka rağmen 

siyaset izlemiyor, attığımız her adımda 
toplumsal mutabakatı esas alıyoruz. Ülke 
fotoğrafının tamamına bakıyoruz. Dünya-
daki bütün adımları, hareketleri dikkatle 
izliyoruz. Bu bakışın, buna göre ülkeyi 
yönetmenin sonucunu, sadece iki yıllık 
sonucunu açıklıyorum. Evet, artık Türkiye 
küresel bir güç olma yolundadır. Çünkü 
artık Türkiye, dünya ile eşit şartlarda ko-
nuşuyor. Ekonomiye bakın, dış politikaya 
bakın, toplumsal dokunun sağlamlaşma-
sına bakın, toplumun değişen gündemine 
bakın, umutların yeşermesine bakın, 
göreceksiniz bütün alanlara bu siyasetin 
nasıl yansıdığını. Ekonomik hayattaki her 
adım, her hareket siyasi istikrara ve güven 
ortamına bağlıdır. Devalüasyonlu günleri 
hatırlayın, dalgalanan dövizleri hatırla-
yın, moratoryum endişelerini hatırlayın 
Türkiye’nin iç ve dış borçlarının bir günde 
katlandığı günleri hatırlayın. 

Hatırlayın dedim ama, dilerseniz hatırla-
mayın, unutalım o günleri. Zira az kaldı. O 
günlerde ne oluyordu, siyaset ne kadar ya-
malıydı, kurumlar ne kadar yaralıydı, yol-
suzluk ne kadar sıradanlaşmıştı. Her gün 
yeni bir skandal patlak veriyordu. Siyaset 
her gün itibar kaybediyordu. Her gün 
umutlar azalıyor, eriyordu. İşte Türkiye’ye 
defalarca kalp sektesi yaşatan o ekonomik 
krizler siyasi krizlerin sonucuydu. Bugün-
kü ekonomik başarı da bugünkü siyasi gü-
ven ortamının eseridir. Kaldı ki, bu siyasi 
istikrar ortamına göre bu ekonomik başa-
rımızı da yeterli görmüyoruz. Bugünleri 
de geride bırakacağız. Evet AK Parti iktida-
rında Türkiye’nin kalbi saat gibi işliyor. Ne 
dolar, ne döviz dalgalanıyor ne de siyaset 
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çalkalanıyor. Çünkü, AK Parti iktidarında 
ritim bozuklukları, siyasi kan uyuşmazlık-
ları yok. Halktan gelen taleplere en duyarlı 
parti, en duyarlı kadrolar işbaşındadır. 3 
Kasım’dan bu yana ekonomide aldığımız 
mesafe demokraside, hukuk devleti yolun-
da aldığımız mesafeye paraleldir. Daha çok 
mesafe almak, daha çok menzile yaklaş-
mak zorundayız.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Artık güven ortamındayız, artık toplumun 
hiçbir kesimi diğerlerini samimiyet testin-
den geçirmiyor. Toplumun bütün kesimle-
rinde muazzam bir sinerji doğuyor. Millet 
olarak nelere muktedir olduğumuz, hangi 
hedeflere yöneldiğimiz konuşuluyor artık. 
Unutmayalım ki, biz millet olma sürecimi-
zi bin yıl önce tamamladık. Binlerce yıllık 
devlet geleneğimiz var. Biz, şu senin milli 
hassasiyetin, şu da benim milli hassasiye-
tim diye bir şey kabul etmiyoruz. Bu ülke, 
bu millet, bu vatan, bu toprak, bu bayrak, 
bu özgürlük, bu istiklal bizim, hepimizin... 
Hepimiz yürekten hissediyoruz bu aidiye-
ti, daha çok hissedecek, daha çok seveceğiz 
ülkemizi. Vatandaşlık bilincine halel geti-
ren bütün mayınlı alanları temizleyeceğiz. 

Bu süreçte, Türkiye’nin iddialarını ger-
çekleştirmeliyiz. Özellikle önümüzdeki 
dönemde Kamu Yönetimi anlayışımızı ye-
niden yapılandırmaya mecburuz. Verimli 
olmaya, üretime mecburuz. Medeniyet 
iddiamız boş bir iddia olamaz. Bu aziz 
milletin tarihinde yeni bir dönem başlıyor. 
Buradan aydınlarımıza, bilim adamlarımı-
za, bu ülkenin ufkunu açmaya katkı sağla-

yacak herkese sesleniyorum: Önümüzdeki 
süreci derinlemesine analiz edelim. Dikkat 
buyurun, Avrupa Birliği müktesebatı bin 
yıllık medeniyetimizin, müktesebatımı-
zın unsurlarından biri olacaktır. Bu yeni 
döneme tam bir hazırlık içinde olmalıyız. 
Siyasetçimizle, sivil toplum örgütlerimizle, 
üniversitelerimizle, sanayimizle, işçimizle, 
işverenimizle, üreticimizle, ihracatçımızla, 
sanatçımızla, medyamızla, diplomatımız-
la, güvenlik görevlimizle her alanda hazır-
lıklı olmalıyız. Bu süreci beraber yönetece-
ğiz. Özgürlükler, insan hakları, hukukun 
üstünlüğü, demokrasinin en geniş manada 
kavranması hepimizin elimizi taşın altına 
koymamıza bağlıdır. Bunlar lütuf değildir, 
haktır. Bunu lütfen böyle bilelim. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Türkiye, farklı kültürlerin asırlardır bir 
arada yaşadığı zengin bir geçmişe, tarihi 
tecrübeye ve büyük bir birikime sahiptir. 
Bu topraklar üzerinde tarihe damgasını 
vuran nice medeniyetler yükselmiş, o me-
deniyetlerden geriye bugünlerimize ışık 
tutan nice iz kalmıştır. Bu zengin geçmişi 
ve üç kıtayı birbirine bağlayan stratejik 
konumuyla ülkemiz, bugün dünyanın en 
önemli merkezlerinden biri olarak görül-
mekte, gösterilmektedir. Bugün dünya 
genelinde yaşanmakta olan gelişmeler, 
Türkiye’nin bölgesel ağırlığının giderek 
artmakta olduğuna işaret etmektedir. 
Hükümet olarak tarihin bu döneminde 
bölgemize ve insanlığa karşı sorumlu-
luklarımızın artmakta olduğunun bilinci 
içerisindeyiz.
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Bu bilinçle hareket ederek, ülkemizin milli 
menfaatlerine, tarihi sorumluluklarına ve 
sahip olduğu engin birikime uygun yeni 
bir diplomatik perspektif geliştirmek ko-
nusunda hassasiyet gösterdik. Türkiye’nin 
büyüklüğüne, milletimizin sahip olduğu 
büyük birikime yakışan ve tarihi sorum-
luluklarımıza sahip çıkan bir aktif barış 
stratejisi geliştirdik. Adımlarımızı bu doğ-
rultuda attık. Çatışma kültürünün kana 
ve acıya boğduğu bir dünyada, barışı ve 
esenliği savunmak adına Türkiye’nin ta-
rihten bugüne taşıdığı engin birikimiyle 
oynayacağı önemli roller olduğuna inan-
dık. Bugün yaptığımız her dış seyahatte, 
katıldığımız her uluslararası toplantıda, 
her diplomatik zeminde sevinerek müşa-
hede ediyoruz ki Türkiye’nin yıldızı parla-
maktadır.

Tezlerimizi iyi anlattığımızda, dersimize 
iyi çalıştığımızda, samimi ve kararlı bir du-
ruş gösterdiğimizde bir çok meselede me-
safeler alabildiğimizi de görme imkanına 
kavuştuk. Türkiye’nin yeni bir anlayışla, 
yeni bir enerjiyle hayata geçirdiği bu yeni 
barış diplomasisi, kısa zamanda dünya 
kamuoyunun da dikkatini çekti ve takdir 
gördü. İki yıl içinde yaptığım dış temaslar 
sırasında; Türkiye’nin dış itibarının gün-
den güne nasıl yükselmekte olduğuna, etki 
gücümüzün nasıl artış gösterdiğine bizzat 
şahit oldum. Bugün Türkiye, bulunduğu 
hemen her uluslararası zeminde kendi 
menfaatlerini en gür şekilde savunan, 
problemlerinin üstüne cesaretle gidebilen 
ve inisiyatif alabilen bir diplomatik duruşa 
sahiptir. Bu duruşu göremeyenler, dünya 
medyasını daha yakından izlemelidirler.

Değerli milletvekilleri...

17 Aralık’ta Brüksel’de alınan kararla 
Türkiye’nin AB üyeliği konusunda yeni bir 
dönemin kapıları açılmış oldu. Türkiye 41 
yıllık AB hedefine ulaşmak konusunda bir 
altın fırsat yakalamış durumdadır. Bu karar 
sadece Türkiye için değil, farklı kültür ve 
değer yapılarını bir araya getirme idealine 
zemin hazırlaması bakımından Avrupa Bir-
liği için de çok değerli bir fırsattır. 17 Aralık 
zirvesinden çıkan bu kararla, günümüzde 
dünyayı toza dumana bulayan çatışma kül-
türünün geriletilmesi ve dünyaya yeni bir 
barış umudu aşılanması yolunda önemli 
bir adım atılmıştır. Hükümet olarak farklı 
kimlikler, kültürler ve inançlar arasındaki 
gerilimin tırmanmakta olduğu bir dünya-
da; Avrupa Birliği zemininde gerçekleşen 
bu buluşmayı son derece önemli görüyoruz. 

Farklı kültür ve inançlardan gelen insan-
ların evrensel değerler çerçevesinde bir 
arada yaşama, birbirini tanıma ve birbi-
riyle zenginleşme yolunda edineceği bu 
büyük tecrübeye değer veriyor, dünyanın 
geleceği adına umut bağlıyoruz. Çünkü 
biz öz değerlerimizi, insanlık adına benzer 
tecrübeleri bizzat yaşayarak zenginleşmiş, 
olgunlaşmış, aydınlanmış bir geçmişten 
alıyoruz. Üç kadim dinin mensuplarının 
asırlar boyunca dostça, kardeşçe paylaştığı 
bir tarihten ilham alıyoruz. Doğu ile Batıyı 
birbirine bağlayan, üç kıta arasında köprü 
olan, farklı inanç ve kültürleri bir bütünün 
ayrılmaz parçaları haline getiren bu mede-
niyet mirası, inanıyorum ki savaşla kavru-
lan bir dünyaya da serinlikler taşıyacaktır. 
İnsanlığın geleceği adına kurduğumuz bu 
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barış ve dostluk hayalinin AB zemininde 
mâkes bulacağına, bu zengin medeniyet 
perspektifinin insanlığa yeni açılımlar ka-
zandıracağına inanıyoruz.

Değerli arkadaşlar...

17 Aralık’ta Brüksel’de gerçekleştirilen AB 
Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi’nden 
çıkan sonuç, Türkiye’nin 41 yıllık üyelik 
hedefine ulaşması yolunda görünür bir 
vizyon ortaya koymuştur. Bu zirveden sağ-
ladığımız en önemli kazanım, üyelik müza-
kerelerine başlanması için net bir tarih alın-
ması, ikinci bir karara ihtiyaç duyulmaması 
ve hedefin “tam üyelik” olarak açıkça tespit 
edilmiş olmasıdır. Aranızda bizzat şahit 
olan arkadaşlarım var; Brüksel’de oldukça 
çetin geçen yoğun görüşmelerimiz oldu. Bu 
görüşmeler sonrasında karşılıklı gayretler-
le bir uzlaşma zeminine ulaştık.

Avrupa Birliği’nin yeni katılımlarla genişle-
yen yapısı, gerek birliğin iç dengelerini, ge-
rekse karar alma mekanizmalarını oldukça 
karmaşık bir hale getirmiş bulunuyor. Öte 
yandan, adaylık yolundaki bir ülke olarak 
Türkiye, gerek nüfusu, gerek ekonomik ve 
coğrafi büyüklüğü, gerekse kültürel değer-
leri bakımından AB’ye sonradan üye olacak 
ülkeler arasında en fazla dikkat gerektireni-
dir. Bütün bu sebeplerle Türkiye ile AB ara-
sındaki görüşmelerde uzlaşma noktasının 
bulunması benzer süreçlere göre daha fazla 
zaman gerektirebiliyor.

Ancak Brüksel Zirvesi’nde de görüldüğü 
üzere makul ve gerçekçi yaklaşımlarla, sa-
mimi çabalarla tarafları memnun edecek 

çözümlere ulaşılabiliyor. Ulaştığımız nokta 
böyle bir noktadır ve bu gerçeği görme-
mekte ısrar edenlerin iddiaları asılsız ve 
mesnetsizdir. Bu kararlarla Türkiye’nin 
menfaatlerine gölge düşürüldüğü iddiası 
kesinlikle gerçekle bağdaşmamaktadır. Bu-
rada şu önemli konuyu dikkatlerinize sun-
mak istiyorum: Bu önemli zirveden bizim 
beklentilerimizin aksine bir sonuç çıksaydı 
ve biz Brüksel’den tarih almadan dönsey-
dik ne olurdu sorusunu herkesin kendine 
sorması ve hakkaniyeti elden bırakmadan 
muhasebesini yapması lazımdır.

Böylesine önemli bir konuda siyaset bütün-
lüğünü arızaya uğratma gayretlerinin nasıl 
bir gerekçesi olabilir, bunu da kamuoyunun 
takdirlerine bırakıyorum. Bu tarihi kararlar 
en şeffaf haliyle ortadayken, bazı gözlerin 
gerçekleri görmekte bu kadar zorlanması 
sadece görme zafiyeti ile açıklanabilir ki, 
maalesef Türk siyaseti geçmişi itibariyle 
bu manzaraya alışıktır. Dileriz Türkiye’nin 
bir uçtan bir uca yenilenmeye hazırlandığı 
bu dönemde, Türkiye’nin hızına yetişeme-
yenler de zihniyetlerini yenileme imkanını 
bulabilirler. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

17 Aralık kararlarına ilişkin olarak uğradı-
ğımız en haksız eleştiri Kıbrıs ile ilgilidir. 
Hükümet olarak Kıbrıs’ı bir milli mesele 
olarak gördüğümüzü ve Türk tarafının 
menfaatlerine gölge düşürecek herhangi 
bir girişime göz yummayacağımızı defalar-
ca ifade ettik. 17 Aralık sonrasında gerek 
bizim açıklamalarımızda, gerekse resmi bil-
diride Gümrük Birliği’ni on yeni üye ülkeye 
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teşmil etme kararının hiçbir şekilde Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanıdığımız anla-
mına gelmediği ifadesi açık olarak yer al-
mıştır. Ancak bu ülkede sağır sultanın duy-
duğunu dahi duyamayan, anlayamayanlar 
var. Herkesin bir an önce kavraması gere-
ken bir gerçek var; çözümsüzlük politikala-
rında ısrar ederek, pasif kalarak, savunma 
psikolojisiyle hareket ederek adadaki Türk 
menfaatlerini daha fazla koruyamayız.

Türkiye bu konuda inisiyatif kullanarak ce-
saretli adımlar atmak ve hep bir adım önde 
olmak durumundadır. 2004 yılı içinde Kıb-
rıs konusunda ardı ardına attığımız adımlar 
ve bu adımların diplomatik kazanımları 
ortadadır. Türkiye bugün bütün dünya tara-
fından bu meselede çözüme yakın olan taraf 
olarak görülmekte ve sempatisini sürdür-
mektedir. Bu yeni dönemde de dayatmalara 
asla rıza göstermeden, milli menfaatlerimiz-
den asla taviz vermeden, adaya kalıcı barışı 
getirecek çözüm arayışımızı aktif biçimde 
sürdüreceğiz. Hükümet olarak BM Genel 
Sekreteri’nin iyi niyet misyonu doğrultu-
sunda gösterdiği çabaları destekliyoruz. 
Önümüzdeki dönemde yine BM çatısı altın-
da adadaki iki tarafın eşit statüde olacağı or-
taklık temelini esas alan çözüm arayışlarına 
etkin olarak katılacağız. Bu konuda Avrupa 
Birliğinin de çözüm sürecine hakkaniyeti 
gözeterek katkıda bulunmasını bekliyoruz. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Bildiğiniz üzere ABD ile tarihsel derinliğe 
sahip ve ortaklık temeline dayanan çok 
boyutlu ilişkilerimiz sürmektedir. 2004 yı-
lının ilk yarısı Irak krizi dolayısıyla ortaya 

çıkan bazı gerginliklerin aşıldığı ve ikili 
ilişkilerde dinamizmin yeniden yakalan-
dığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde iki 
ülke siyasi ve askeri temsilcileri arasında 
çeşitli temaslar gerçekleştirilmiş, problem 
yaşanan konular karşılıklı olarak masaya 
yatırılmış ve açıklığa kavuşturulmuştur. 
Buna ilave olarak Ocak ayında ABD’ye yap-
tığım resmi ziyaret, ardından ABD Başkanı 
George W. Bush’un NATO İstanbul Zirvesi 
öncesi Ankara’yı ikili çerçevede ziyaretiyle 
iki ülke ilişkileri açısından önemli ilerleme-
ler sağlanmıştır. Biz ABD ile ilişkilerimizin 
arzu edilen seviyeyi kazanması ve ileriye 
dönük işbirliğinin karşılıklı anlayış ve saygı 
temelinde devam etmesi yolundaki irade-
mizi her vesileyle ifade ediyoruz. Müttefik 
iki ülke arasında sürdürülen ilişkiler tabiatı 
gereği karşılıklı hassasiyetleri dikkate alan 
bir çizgide ilerlemelidir. 

ABD önderliğindeki Koalisyon güçlerince 
gerçekleştirilen harekatı izleyen dönem 
içinde Irak’ta zaman zaman bazı menfur ha-
diseler cereyan etmiştir. Müttefikimiz olan 
bir ülkeden milletimizi derinden etkileyen 
böyle hadiselerde azami hassasiyet içinde 
olmasını beklemek en tabii hakkımızdır. 
Bu hassasiyetlerimizi çeşitli zeminlerde 
ABD yönetimine de iletiyoruz. İnanıyorum 
ki, bu hassasiyetlerimiz dikkate alınacak 
ve Türkiye’nin bölgede barışın sağlanması 
noktasındaki önemi ve değeri iyi anlaşıla-
caktır. Irak’ta durumun bir an önce norma-
le döndürülmesi, Irak’ın siyasi, ekonomik 
ve sosyal alanlarda süratle yeniden yapılan-
dırılması ve insanlığın vicdanını yaralayan 
görüntülerin artık son bulması en büyük 
temennimizdir.
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Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Geçtiğimiz iki yılda attığımız adımlarla Tür-
kiye, uluslararası siyaseti tribünden izleyen 
değil, sahada yerini alarak oyuna katılan 
bir kimliğe ve etkinliğe kavuşmuştur. Ülke 
olarak, dünyadaki bu itibarlı konumumuzu 
açıkça ortaya koyan çok önemli diplomatik 
zeminlerde ağırlıklı olarak rol oynadık. 
Geçen yılın önemli dış gelişmelerinden biri 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan 
G-8 Zirvesi’ne “demokratik ortak” sıfatıy-
la katılmamız olmuştur. Bu zirvede hem 
katılan çeşitli ülke temsilcileriyle yararlı 
temaslarda bulunduk, hem de Türkiye’nin 
bölgesinde ve dünyada barışın tesis edilme-
si için üzerine düşeni yapmak konusunda 
ne kadar ısrarlı olduğunu açıkça ifade ettik. 
Yine 2004 yılı içinde İstanbul’da çok önem-
li iki uluslararası toplantıya da ev sahipliği 
yapmanın gururunu yaşadık.

Bunlardan ilki 57 ülkenin dışişleri baka-
nının katılımıyla gerçekleştirilen İslam 
Konferansı Örgütü’nün 31. Dönem Dışişleri 
Bakanları toplantısıydı. Ortadoğu ve çevre-
sindeki gelişmelerin hız kazandığı; Filistin, 
Irak gibi bölgesel sorunların alevlendiği bir 
dönemde yapılan bu zirve, dünya kamuoyu 
tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle takip 
edildi. Üye ülkelerin işbirliği ve dayanışma 
arzularının kararlılıkla ifade edildiği bu 
zirve, Türkiye’nin bölge sorunları konu-
sundaki yaklaşımlarını ortaya koyduğu bir 
platform olarak oldukça yararlı sonuçlar 
doğurmuştur. 

İslam Konferansı Örgütü Zirvesi’nde alınan 
çok önemli iki karara özellikle dikkatini-

zi çekmek istiyorum. Ülkemiz açısından 
gurur verici gelişmelerden ilki İKÖ Genel 
Sekreterliği görevine Türkiye’nin adayının 
seçilmiş olmasıdır. İKÖ Genel Sekreterliği 
makamı, Türkiye’nin önerisiyle ilk kez 
demokratik şekilde yapılan bir seçimin ar-
dından üye ülkelerin oylarıyla sahibini bul-
muştur. Bu görev, uluslararası kuruluşlar 
nezdinde Türkiye’nin en üst seviyede tem-
silini sağlayan bir görevdir. İKÖ Zirvesi’nde 
hepimizi sevindiren bir başka gelişme de 
Kıbrıs meselesinde yaşanmıştır. Daha ön-
ceki İKÖ toplantılarına Kıbrıs Müslüman 
Türk Cemaati adıyla kabul edilen KKTC, 
İstanbul Zirvesi’nde Kıbrıs Türk Devleti 
olarak katılmış ve kayda geçirilmiştir. Bu 
adım KKTC’nin geleceği açısından son de-
rece önemli ve değeri her geçen gün biraz 
daha fazla anlaşılacak olan bir adımdır. 

Haziran ayı sonunda İstanbul’da gerçek-
leştirilen NATO zirvesi de 2004 yılına 
damgasını vuran bir başka olaydı. Dünya 
ölçeğindeki ve bölgesel düzeydeki gelişme-
lerin değerlendirildiği bu toplantı, dünyada 
barışın sağlanmasına yönelik fikirlerin öne 
çıktığı tarihi bir zirve olmuştur.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

İzlediğimiz çok yönlü aktif diplomasinin 
bir gereği olarak başta çevre ülkeler olmak 
üzere dünyanın dört bir yanına ziyaretler 
yaptık, dünyanın dört bir yanından ziya-
retçiler ağırladık. Bakınız son iki yıl içinde 
Başbakan olarak sadece ben 40 ülkeye 
toplam 74 ziyaret gerçekleştirdim. Medya 
bunun hesabını çıkardı; bu ziyaret trafiği-
mizin toplam uzunluğu o tarih itibariyle 
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320 bin kilometreyi bulmuştu. Daha sonraki 
ziyaretlerimizle bu hesabı da aştık. Bu da 
ülkemize hizmet yolunda kırdığımız bir 
başka rekordur. Yani dünyanın çevresini tam 
sekiz kez dolaşmaya eşdeğer yolculuklar 
yaptık. Ne için? Türkiye’yi dünyaya açmak, 
Türkiye’nin siyasi ve ekonomik hedeflerini 
geliştirmek, milletimiz adına dünya ülkele-
rine barış ve dostluk mesajları taşımak için... 
Şuna inanıyorum ki bu ziyaretlerden sonra 
Türkiye’nin dostları çoğalmış, Türkiye’nin 
çeşitli meselelerdeki milli tezleri daha iyi 
bilinir hale gelmiştir. Bu yolculuklarımızın 
ekonomik faydasına hiç değinmiyorum; 
zaten ihracat rakamlarındaki tarihi rekorlar 
her şeyi açıkça göstermektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,

Hükümet olarak bütün dünya ülkeleri ile 
dostluk ve barış esasına dayanan iyi ilişki-
ler geliştirmenin azami gayreti içindeyiz. 
Dış politika anlayışımız düşman kazan-
maya değil dost kazanmaya yöneliktir. Bu 
çerçevede, komşuluk, dostluk ve kardeşlik 
bağlarıyla bağlı olduğumuz bölge ülkele-
riyle ilişkilerimiz ayrı bir öneme ve ağırlığa 
sahiptir. Her zeminde dile getirdiğimiz gibi 
Ortadoğu’da kanayan yaraların kapanması, 
acıların dindirilmesi için barış fikrini en 
gür şekilde seslendirmeyi görevimiz sayı-
yoruz. Gerek Irak’ta yaşanan acı tabloların 
son bulması, gerek Filistin-İsrail arasında 
yaşanan yangınların söndürülmesi için bü-
tün taraflar barış fikri temelinde bir araya 
gelmek durumundadır. Aynı coğrafyayı 
paylaşan ülkelerin dostça ve kardeşçe yaşa-
yacakları bir ortak geleceğe doğru adımlar 
atmalarını samimiyetle diliyoruz.

Çatışma kültürünün yerini iyi niyet çer-
çevesinde geliştirilen sosyal, ekonomik ve 
kültürel ilişkilerin alması, barış yolunda en 
önemli kazanımları beraberinde getirecek-
tir. Bu gerçekten hareketle bölgemizde yer 
alan her ülke ile ilişkilerimizi her geçen gün 
iyileştirmenin, ticaret kapılarını açmanın, 
işbirliği imkanlarını geliştirmenin arayışı 
içindeyiz. Son olarak güney komşumuz 
Suriye’ye yaptığım geziyle birlikte, ortak bir 
geçmişe ve kültürel bağlara sahip iki ülke 
arasındaki ilişkileri en üst düzeye getirme 
konusunda örnek adımlar attık. Benzer 
bir yaklaşım; Aralık ayı başında Rusya Fe-
derasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir 
Putin’in ülkemizi ziyareti sırasında da orta-
ya çıkmış, Rusya ve Türkiye ilişkileri ortak 
bir kararlılıkla yeni bir vizyona kavuşmuş-
tur. Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri 
ile ülkemiz arasında ekonomik, siyasi ve 
sosyal ilişkilerin geliştirilmesine ağırlık 
verilmiştir. Biz bölgemizdeki ve dünyadaki 
her ülkeyle ilişkilerimizi en sıcak, en verim-
li, en dürüst bir seviyeye getirmek konusun-
da kararlıyız. Bu konudaki yoğun çabamız 
güven zemininde artarak devam edecek ve 
inanıyorum ki Türkiye kısa zamanda dün-
ya platformunda büyüklüğüne yakışır bir 
yere ve role kavuşacaktır. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Hükümetimiz, insan haklarının korunması 
ve demokrasimizin çağdaş standartlara 
kavuşturulması konusunda büyük bir 
hassasiyet göstermiştir. Bu hassasiyetin 
gereği olarak, Türkiye’yi bir demokrasi ve 
özgürlükler ülkesi haline getirme hedefimi-
zi hayata geçirmek adına önemli reformlar 
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gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen bu reform-
larla, başta düşünce ve ifade özgürlüğü, 
dernek kurma ve örgütlenme hakkı, dini 
özgürlükler, işkence ve kötü muameleyle 
mücadele, ölüm cezasının kaldırılması 
gibi konularda çok önemli adımlar atıl-
mıştır. Yine bu dönemde yargının işleyişi, 
sivil otoritenin güçlendirilmesi, ekonomik, 
sosyal ve kültürel hakların geliştirilmesi, 
yolsuzlukla mücadele alanlarında önemli 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Mayıs 2004’te 
yapılan kapsamlı anayasa değişikliğinin 
ardından Eylül ayında yeni Türk Ceza 
Kanunu’nun kabulüyle demokrasi tarihi-
mizde yeni bir sayfa açılmıştır.

Bütün bu adımlar, hem ülkemizi çağdaş bir 
yapıya kavuşturmamız, hem de AB’ye tam 
üye olmak için atmamız gereken adımlardı. 
Bu reformların eksiksiz biçimde uygulan-
masına ve uluslararası temel insan hakları 
belgelerine taraf olmamıza ilişkin çalışma-
lar bugüne kadar olduğu gibi bugünden 
sonra da büyük bir dikkatle sürdürülecek-
tir. Demokrasi ve özgürlükler konusunda 
Türkiye’yi dünyanın örnek ülkelerinden 
biri haline getirmek, insanımızın hayat 
kalitesini yükseltmek hükümet olarak en 
öncelikli hedeflerimizdendir. Bu hassasiye-
timizin bir sonucu olarak Türkiye, Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi’nin 1966 
yılından beri sürdürdüğü işkence deneti-
mi listesinden bu yıl nihayet çıkarılmıştır. 
Uluslararası zeminlerde ülkemizin sık sık 
karşısına çıkarılan bu ayıbın temizlenmiş 
olmasından özellikle mutluluk duyuyoruz. 
Bu yasal düzenlemelerden sonra yeni bir 
düşünce suçu mahkumiyeti gerçekleşme-
miştir. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Şimdi de AK Parti’nin ekonomi siyasetini, 
iş görme pratiğini özetlemek istiyorum. Bu-
rada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek 
istiyorum. Bazıları, hâlâ güçlü bir ekonomi 
olmadan güçlü bir demokrasi olmayacağı-
nı iddia ediyorlar. Yani önce milli gelirini 
artır sonra demokrasiyi geliştir diyorlar. 
Bu iddia, külliyen yalandır, yanlıştır. Biz 
demokrasiyi, hukuku kalkınmanın olmazsa 
olmaz dayanağı, şartı olarak görüyoruz. Bu 
yüzden demokrasiyi önemsiyor, AB süre-
cindeki reformlarımızı önemsiyoruz. Ba-
şarımız da buradadır. Ekonomik kalkınma 
demokrasinin eseridir. Demokrasi geliştik-
çe ekonomi gelişecektir. 

Türkiye ekonomisi AK Parti döneminde 
büyük bir atılım gerçekleştirmiş, yalnızca 
2000 ve 2001 krizlerinin etkilerini silmekle 
kalmamış, on yılların kronik sorunlarına 
da neşter vurmuştur. AK Parti, ekonomik 
sorunlara özgün, yerli, akılcı, sürdürülebilir 
ve kalıcı çözümler getirmiştir. İki yıl gibi 
kısa bir süre zarfında parti programımız-
da, hükümet programımızda ve acil eylem 
planımızda belirlenen hedeflere çok büyük 
oranda ulaşılmış, hatta bu hedeflerin bir 
kısmı aşılmıştır. Hükümetimizin ekonomi 
politikaları, geçmiş hükümet dönemlerinde 
olduğu gibi, asla günü kurtarmaya yönelik 
olmamış, popülizmden uzak durulmuş, 
kararlılıktan, disiplinden asla taviz verilme-
miştir.

Ekonomi yönetiminde, bugünü değil, ya-
rını değil, ülkenin geleceğini öngören bir 
vizyona sahibiz. Türkiye’nin kaynaklarını 
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Türkiye’ye kazandırıyoruz. Ekonomide 
temel anlayışımız, işsizliğin, yoksulluğun, 
gelir dağılımındaki adaletsizliğin çözümü-
ne odaklanmıştır. Yalnızca grafiklerden, 
göstergelerden, tablolardan ibaret bir eko-
nomik gelişmenin eksik olacağı anlayışıyla 
hareket edilmiş, ekonomideki iyileşmenin 
toplumun tüm kesimlerine eşit şekilde ula-
şabilmesi asıl amaç olarak benimsenmiştir. 
Makroekonomik göstergelerdeki iyileşme-
nin sokağa yansıması için azami çaba sarf 
edilmiştir. Bu konuda da çok önemli mesa-
feler kat edilmiştir. 

İddiaların aksine bizim dönemimizde ‘yok-
sullaşma, kesimler arasındaki gelir adalet-
sizliği artmamış, aksine yeterli olmasa da 
nispi iyileşmeler sağlanmıştır. Bakınız, top-
lumun en alt gelir düzeyini oluşturan yüzde 
20’lik kesim 2002 yılında gayri safi milli 
hasılanın yüzde 5.3’ünü alırken, 2004’te bu 
oran yüzde 6’ya çıkmıştır. Buna karşılık en 
üst gelir düzeyindeki yüzde 20’lik kesimin 
payı 2002 yılında 50.1 iken, bu yıl bu rakam 
48,3’e gerilemiştir. Görüldüğü gibi gelir 
dağılımındaki eşitsizlik makası da artık da-
ralma yoluna girmiştir. Türkiye ekonomisi-
nin kronik sorunu olan yüksek ve belirsiz 
enflasyon, 34 yıl boyunca Türkiye’de adeta 
birkaç neslin kâbusu olmuşken, bu sorun 
kalıcı olarak çözüme kavuşturulmuştur. 
Türkiye’de bir ara yüzde 130 oranlarına ka-
dar ulaşan enflasyon, iktidarı devraldığımız 
andan itibaren istikrarlı ve kalıcı bir düşüş 
trendine girmiştir. 

Enf lasyon oranlarında aylık bazlarda 
negatif oranlar ve yıllık bazda tek haneli 
seviyeler hükümetimiz döneminde gerçek-

leşmiştir. 2004 yılı için yüzde 12 gibi iddi-
alı bir hedef belirlemiştik. Makroekonomik 
göstergelerdeki bir çok hedefimiz gibi 
enflasyondaki hedefimizin de aşılacağı şim-
diden çok rahat bir şekilde görülmektedir. 
Geçmişte yıllık yüzde 30, yüzde 50, hatta 
bazı dönemlerde yüzde 100’ün üzerinde ar-
tış gösteren ürünler bugün çok küçük oran-
larda artmaktadır. Burada, iki yıldır ısrarla 
üzerinde durduğumuz bir konuyu yeniden 
belirtmekte fayda görüyorum. Enflasyonun 
düşmesi, fiyatların düşmesi değil, fiyat artış 
hızının düşmesidir. 

“Enflasyon düştü, ama dana eti şu kadar 
arttı, peynirin fiyatı bu kadar arttı, şeker 
şuradan şuraya geldi, benzine şu kadar zam 
yapıldı” diyenler, lütfen ellerini vicdanla-
rına koysunlar. Ekim 2002’de 578 milyon 
TL civarında olan ortalama memur maaşı, 
Ekim 2004 itibariyle 748 milyon TL raka-
mına ulaşmıştır. Yüzde 33’lerden tek haneli 
rakamlara kadar gerileyen bir enflasyona 
rağmen, memur maaşları ortalama olarak 
yüzde 30’a yakın bir oranda artış göstermiş-
tir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiler eliniz-
deki kitapçıkta bulunmaktadır, ben burada 
ayrıntılarla vaktinizi almak istemiyorum.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Geçen dönemde bir yandan ücretlerde ge-
nel bir iyileştirme sağlamak için çalışırken, 
diğer yandan düşük ücretli çalışanlarımız-
la, yüksek ücretli çalışanlarımız arasındaki 
gelir uçurumunu kapatmanın arayışı için-
de olduk. Ücret artışı politikamızı bu anla-
yışla belirledik. Ortaya çıkan rakamlar bu 
konuda önemli mesafeler aldığımıza işaret 
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ediyor. Bugün sadece memurlarımız için 
değil, bütün çalışan kesimlerimiz için daha 
dengeli, daha adil, daha eşitlikçi bir ücret 
tablosunun varlığından söz edebiliyoruz. 
Yıllar yılı ihmal edilen Bağ-Kurlularımızın 
gelirleri, geçen iki yıl içinde nihayet nefes 
alınabilir bir noktaya çekilebilmiştir. Ekim 
2002’den bu yana altıncı basamaktaki Bağ-
Kurlu esnafımızın aylıklarında gerçekleşen 
artış oranı yüzde 91’dir. Ekim 2002’de or-
talama olarak 189 milyon TL aylığa sahip 
olan bir Bağ-Kurlu esnafımız bugün ayda 
ortalama 361 milyon TL gelire sahip olmak-
tadır. Yine altıncı basamaktaki Bağ-Kurlu 
çiftçimizin Ekim 2002’de ortalama olarak 
110 milyon TL olan maaşı, Ekim 2004’te 
yüzde 130.9’luk bir artışla olarak 254 
milyon TL seviyesine yükselmiştir. Aynı 
dönem içinde ortalama SSK aylığı da 282 
milyon TL’den yüzde 58.9’luk artışla 448 
milyon TL. ye çıkmıştır.

Bu artış ve ödemeler, kriz şartlarını aşabil-
mek adına sıkı mali politikalar uygulama 
yükümlülüğünde olduğumuz bir dönemde 
ekonomik imkanlarımızı sonuna kadar 
zorlayarak gerçekleştirdiğimiz düzenleme-
lerdir. Ekonomimiz mesafe aldıkça, ileriye 
doğru adımlarını sıklaştırdıkça çalışanla-
rımız ve toplumumuzun bütün kesimleri 
daha müreffeh hale geleceklerdir. Hükümet 
olarak çalışan kesimlerimizin sıkıntılarını 
gidermeyi en temel önceliklerimizden biri 
olarak görüyoruz. İnanıyorum ki, sıkıntıları 
ve zorlukları fedakarca paylaştığımız gibi, 
kısa zaman içinde refahı ve mutluluğu da 
en adil, en yaygın şekilde paylaşma imkanı-
na kavuşacağız.

Sayın milletvekilleri...

Enflasyonun dizginlenemediği bir ekono-
mik yapı içinde ücret artışlarının çoğu za-
man alım gücünü arttırmadığını biliyoruz. 
Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki, bu du-
rumun aksine hükümetimizin son iki yılda 
izlediği gerçekçi ekonomik politikalarla in-
sanlarımızın alım gücünde de kayda değer 
artışlar yaşanmıştır. Hemen vatandaşları-
mızın alım gücünde sağlanan bu iyileşme-
lerden bazı örnekler vermek istiyorum. Ba-
kınız asgari ücretli bir vatandaşımız eline 
geçen aylık tutarla Ekim 2002 de 190 kg ek-
mek alabilirken, bugün asgari ücretle 258 
kg. ekmek alabilmektedir. Ekim 2002’de bir 
asgari ücret 181 kg makarna alabilirken, 
bugün 297 kg. makarna alabilmektedir. O 
gün 151 litre süt alınabiliyordu, bugün 151 
litre alınabiliyor. Ve bir başka örnek, Ekim 
2002’de bir asgari ücret 80 kg. kuru fasulye 
alabilirken, bugün 122 kg alabilmektedir. 
Bu konuda da ayrıntılara girmiyorum, eli-
nizdeki kitapçıkta ayrıntıları bulabilirsiniz.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Alım gücü artışı noktasında bir başka çok 
çarpıcı örneği daha bilginize sunmak istiyo-
rum. Geçen iki yıllık süre içinde beyaz eşya 
fiyatlarında herhangi bir artış olmadığı gibi 
önemli düşüşler yaşandı. Ekim 2002 ile 
Ekim 2004 arasında buzdolabı fiyatları or-
talama yüzde 29, çamaşır makinesi fiyatları 
yüzde 35 azaldı. Buzdolabı, fırın, çamaşır 
ve bulaşık makinesinin içinde bulunduğu 
toplam beyaz eşyada 2002’de 1 milyon 950 
bin adetlik bir satış gerçekleşirken, 2004’te 
bu rakam yüzde 91 oranında bir artışla 3 



Recep Tayyip ERDOĞAN

240

milyon 725 bin adede yükseldi. 2002-2004 
seneleri arasında gerçekleşen satış tam 7.5 
milyon adet... Türkiye 16 milyon haneden 
oluşan bir toplum olduğuna göre, son iki yıl 
içinde Türkiye’deki ailelerin en az yarısının 
beyaz eşya satın aldığını veya beyaz eşyasını 
yenilediğini söyleyebiliriz.

Bu ilginç tablo, toplumumuzda hayat stan-
dardının da yaşanan iyileşmelere paralel 
olarak yükselme eğilimine girdiğini açıkça 
gösteriyor. Ekonomideki iyileşmenin sa-
dece makro ekonomik göstergelerle sınırlı 
olmadığını, Türkiye’nin günlük hayata da 
yansımaya başlayan çok yönlü bir gelişme 
çizgisi yakaladığını ortaya koyuyor. Bir yan-
dan enflasyon düşüyor, bir yandan ücret-
lerde imkanlara nispetle önemli saymamız 
gereken artışlar sağlanıyor, diğer yandan da 
temel ihtiyaçların maliyetlerinde azalma-
lar yaşanıyor. Enflasyonun rekor düzeyde 
düşürülmesi yalnızca fiyat artış hızlarında 
değil, siyasetin, ekonominin ve günlük ya-
şamın her alanında çok belirgin şekilde his-
sedilmiştir. Yüksek ve belirsiz enflasyonun 
yol açtığı kısırdöngü artık tamamen sona 
ermiştir. Soframızdaki ekmeğe, cebimizde-
ki paraya, tarlamızdaki ürüne, alınterimize, 
geleceğimize, umutlarımıza musallat olan 
enflasyon kıskıvrak dizginlenmiştir. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Türk Lirası’ndaki sıfırlardan kurtulmak 
ve paramıza hak ettiği itibarı yeniden ka-
zandırmak, bugüne kadar her hükümetin 
bir hayali olmuş, ama bu hayal bir türlü 
gerçekleşmemiştir. Enflasyonla mücadele 
edeceğiz diye gelenler, enflasyonun altın-

da kaldıkları gibi, paramıza yeni sıfırlar 
ekleyerek gitmişlerdir. Dünyada en çok 
sıfıra sahip banknot maalesef bizim para-
mız olmuştur. Hükümetimiz döneminde 
paramızdan sıfırları atma hedefi de nihayet 
gerçekleşmiştir. 1 Ocak 2005 Cumartesi 
günü, Türkiye hak ettiği, özlediği, beklediği 
parasına kavuşacak, parasına itibarını iade 
edecektir.

Türkiye’nin nerelerden nerelere geldiğini 
görmek için bundan daha iyi bir örnek 
olamaz herhalde. Güçlü bir ekonominin, 
güçlü bir ülkenin, kararlılığın, güvenin 
ve istikrarın en somut göstergesi, birkaç 
gün sonra tedavüle sokacağımız Yeni Türk 
Lirası’dır. Ancak, birçok başarımızda ol-
duğu gibi bu başarımıza da kulp takanlar 
maalesef çıkmaktadır. Milletin sevincine 
ortak olamayanlar, Cumartesi günü ülke 
genelinde yaşanacak bayram havasını idrak 
edemeyenler, “zamanı değildi”, “enflasyonu 
azdıracak”, “millet uyum sağlayamayacak” 
diyerek bu sevinci gölgelemeye çalışmak-
tadırlar. Oysa Türkiye zincirlerini kırmıştır, 
atılıma geçmiştir ve onu durdurmak hiç 
kimsenin de harcı değildir. Makroekono-
mik göstergelerde elde ettiğimiz bir başka 
başarı ise büyümede olmuştur. 

Son yıllarda üst üste daralan, sürdürülebilir 
büyümeyi yakalayamayan ve istikrarsızlık 
sergileyen Türkiye ekonomisi, hükümeti-
miz döneminde büyüme-daralma döngüsü-
nü kırmış, uzun soluklu sürdürülebilir bir 
büyüme ortamını yakalayabilmiştir. 2003 
yılında büyümede hedef yüzde 5 olarak 
belirlenmiş, bu hedef aşılarak yüzde 5.9 
oranı tutturulmuştur. 2004 yılında hedef 
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yine yüzde 5 olarak belirlenmiştir. 2004 
hedefimizin de ziyadesiyle aşılacağı şimdi-
den net olarak görülmektedir. Türkiye bu 
büyüme oranlarıyla OECD ülkeleri arasın-
da en yüksek büyüme hızına sahip ülke ko-
numuna yükselmiştir. 2003 yılında olduğu 
gibi 2004 yılında da büyümenin motorunu 
özel sektör oluşturmuştur. 2004 yılının ilk 
9 ayında, reel olarak özel kesimin toplam 
sabit sermaye yatırımları yüzde 55, makine 
teçhizat yatırımları ise yüzde 81 oranında 
artış göstermiştir. Bir başka deyişle, 2004 
yılının ilk 9 ayında özel kesim tarafından 
gerçekleştirilen sabit sermaye yatırım tu-
tarı 45 katrilyon liradır. Bu yatırımın 30 
katrilyon lira tutarındaki kısmı makine ve 
teçhizat yatırımıdır. 

Bu rakamlar,  önümüzdeki dönemde 
Türkiye’nin üretim, ihracat ve büyüme po-
tansiyelinin artacağına işaret etmektedir.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Türkiye’nin kanayan yarası olan işsizlik, hü-
kümetimizin ekonomik hedefleri arasında 
ilk sıralarda yer almıştır. Bu konuda henüz 
ideali yakalayamadığımızı kabul ediyoruz. 
Ancak işsizlik oranlarında da bir kıpırdan-
ma başlamıştır ve yatırımların artmasıyla 
işsizlikte de köklü çözümler mutlaka sağ-
lanacaktır. Özel sektör yatırımlarındaki 
artış ve tarım kesimine uygulanacak yeni 
teşviklerin devreye girmesiyle işsizlikte de 
önemli bir iyileşme bekliyoruz. Üstelik iş-
sizliğin artmaması, hatta düşüş eğiliminde 
olması, her yıl işgücüne katılan 500 bin 
kişinin işe yerleşmesi demektir ki, bu da 
azımsanmayacak bir başarıdır. Sağlıklı ve 

sürdürülebilir büyüme ile paralel olarak dış 
ticaretimiz de artmakta, ihracatta Cumhuri-
yet tarihimizin rekoru kırılmıştır. 2002 yılı 
sonunda 36 milyar dolar olan ihracatımız, 
2003 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüz-
de 31 oranında artarak 47 milyar dolara 
yükselmiştir. 2004 yılı sonu itibariyle ise 
ihracatımız 60 milyar doları yakalayacağı 
anlaşılmıştır. 2005 yılında ihracatımızın 71 
milyar dolar civarında olması hedeflenmiş-
tir. 2000 yılında Avrupa Birliği ülkelerine 
ihracatımız 15 milyar dolar seviyesinde 
iken 2004 yılının Ocak-Eylül döneminde bu 
miktar 24 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. 
Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2000 yı-
lında yalnızca 2 milyar dolar düzeyindedir. 
Eylül 2004 itibariyle bu miktar da 5 milyar 
dolar düzeyine çıkmıştır ve artış devam 
etmektedir. 

Bu gelişme, siyasi ilişkilerde olduğu gibi 
ekonomik ilişkilerde de nasıl bir denge po-
litikası gözettiğimizi göstermektedir. Hükü-
metimiz döneminde doğrudan uluslar arası 
sermayenin ülkemize çekilmesi için yoğun 
bir çalışma sergilenmiştir. Yeni Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Kanununu çıkardığımız 
2003 yılı Haziran ayından bu yılın Kasım 
ayına kadar Türkiye’de kurulan yabancı 
sermayeli firma sayısı 3024’tür. Ülkemize 
fiilen giren yabancı sermaye tutarı, bu yılın 
Ocak-Ekim döneminde, geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 88 oranında artarak 2.5 
milyar dolara ulaşmıştır. Yabancı sermaye 
girişlerinin yüzde 86’sının Avrupa Birliği 
ülkelerinden gelmiş olması, geleceğe yöne-
lik olumlu beklentilerimizi güçlendiren bir 
unsurdur.
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Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Borç yükünün on yıllar boyunca ülkemizin 
nasıl büyük bir sorunu olduğunu hepi-
miz biliyoruz. Çözülemez gibi görünen, 
sürdürülmesi mümkün olmayan, kimi 
zamanlarda astronomik faizler ödememizi 
zorunlu kılan borçlanma meselesi, artık 
büyük oranda sorun olmaktan çıkmaktadır. 
Bugün tüm dünyada borç yükü Gayri Safi 
Milli Hasıla’ya oranla ölçülmektedir. Ölçü 
budur, mukayese buna göre yapılır. Başta 
mali disiplin olmak üzere, azalmakta olan 
faiz oranları, kur istikrarı ve sürdürülebilir 
büyüme ortamı kamu net borç stokunun 
milli gelire oranının hızla düşmesini sağla-
maktadır. Kamu net borç stokunun milli ge-
lire oranı, 2001 yılında yüzde 91 iken, 2003 
yılı sonunda yüzde 70.5’e düşürülmüştür. 
Bu oranın 2004 yılı sonunda yüzde 67 civa-
rına inmesi beklenmektedir. 

Hem Türkiye’nin geçmiş deneyimleri, hem 
de uluslararası karşılaştırmalar baz alındı-
ğında, üç yılda borç yükünü 24 puan düşür-
mek çok önemli bir başarıdır. Borç yükün-
deki iyileşmenin en somut göstergesi, faiz 
ödemelerinin vergi gelirlerine oranındaki 
düşüştür. 2001 yılında faiz ödemelerinin 
vergi gelirlerimize oranı yüzde 103 iken, 
yani Türkiye topladığı vergi gelirlerinden 
daha fazlasını faiz ödemelerine ayırırken, 
bu oran 2004 yılında yüzde 58’e gerilemiş-
tir. 2005 yılında faiz giderlerinin vergi gelir-
lerine oranının yüzde 47’ye düşürülmesini 
hedeflemekteyiz. 

Bir yandan borç stokumuzun milli gelire 
oranı önemli ölçüde düşürülürken, diğer 

yandan borcumuzun kur ve faiz risklerine 
karşı kırılganlığı da azaltılmaktadır. Döviz 
cinsinden ve dövize endeksli borçların top-
lam iç borçlar içindeki oranı, 2002 sonunda 
yüzde 32 iken, bu oran Kasım sonu itibariy-
le yüzde 18’e düşürülmüştür. İktidarımız 
döneminde iç borç faiz oranlarında önemli 
düşüş sağlanmıştır. Seçimlerden hemen 
önce, Ekim 2002 başında yüzde 70,6 olan 
iç borçlanma faiz oranları, dün yapılan iha-
lede yüzde 20,8 seviyesine düşürülmüştür. 
Türkiye özellikle 1990’lı yıllar boyunca iç 
borçlanmada yüzde 20-30 civarında reel 
faiz ödemiştir. 2002 yılı Ekim ayı başında 
yapılan Hazine borçlanma ihalelerindeki 
reel faiz oranı, yüzde 35 civarındadır. Bu-
gün geldiğimiz noktada reel faizler yüzde 
10-12 aralığına düşürülmüştür. 

Geçmiş dönemlerle kıyaslandığında bu faiz 
oranları ekonomideki iyileşme ve olumlu 
değişimi en somut şekilde ifade etmektedir. 
2005 yılında da bu iyileşme sürecektir. Tür-
kiye, dış piyasalarda da yakın geçmişimizin 
en düşük faiz oranlarıyla borçlanabilmek-
tedir. 2001 yılı Temmuz ayında yüzde 16,5 
seviyesine kadar çıkmış olan yurt dışında 
ihraç edilen 30 yıl vadeli dolar cinsinden 
tahvilimizin ikincil piyasalardaki faiz ora-
nı, 21 Aralık itibariyle yüzde 7- 8 civarına 
inmiştir. Yurtdışından borçlanabilmek için 
geçmişte ABD Hazinesinin borçlanma fai-
zinin üzerine 7-8 puan civarında risk primi 
ödemek zorunda kalan Türkiye, bu gün ge-
linen noktada risk primini 2-3 puana düşür-
müştür. Bu gelişmeler sonucunda bütçenin 
faiz yükü de önemli ölçüde hafifletilmiştir. 
2003 yılında sağlanan 6,8 katrilyonluk 
tasarrufun ardından bu yıl da faiz ödene-
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ğinden yaklaşık 8 katrilyon TL tutarında 
tasarruf sağlanacaktır. Böylece 2001 yılı 
sonunda milli gelirin yüzde 23,3’ü olan faiz 
yükü, 2003 yılında yüzde 16,4’e düşürül-
müştür. Bu oranın 2004 yılı sonunda yüzde 
13,8’e, 2005 yılında ise yüzde 11,7’ye inme-
si beklenmektedir.

Türkiye ekonomisindeki bu olumlu ve se-
vindirici gelişmeler uluslar arası platform-
larda da çok yakından izlenmekte, Türkiye 
ekonomi çevrelerinin odak noktasını oluş-
turmakta, yükselen bir yıldız olarak çok 
yakından takip edilmektedir. Oluşan bu 
güven ve istikrar ortamı, iki yıl gibi kısa bir 
sürede elde edilen bu iyileşme, uluslar arası 
kuruluşlarla olan ilişkilerimize de çok net 
olarak yansımıştır. Türkiye artık uluslar 
arası platformlarda çok yakından izlenen, 
yatırımcıların, finans kuruluşlarının ilgi 
odağı olan bir ülke konumuna hızla yük-
selmiştir. Tüm uluslar arası kuruluşlarla, 
özellikle Uluslararası Para Fonu ve Dünya 
Bankası ile olan ilişkilerimiz, artık ülke-
mizin önceliklerini esas alan ilkeler çerçe-
vesinde sürdürülmektedir. Türkiye, 2003 
yılı başından itibaren Uluslararası Para 
Fonu’na net borç geri ödeyicisi konumu-
na gelmiştir. 2004 yılında da Uluslararası 
Para Fonu’ndan toplam 1,1 milyar dolarlık 
kaynak temin edilirken, geri ödeme tutarı 
4,3 milyar dolar olmuştur. Fona net borç 
geri ödeyicisi konumumuz önümüzdeki 
dönemde de devam edecektir.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Ekonomide kaydedilen bir başka olumlu 
gelişme de kamu bankalarımıza yönelik 

olmuştur. Yıllar boyunca ekonominin adeta 
kara deliği haline gelen, yolsuzluklarla, soy-
gunlarla, usulsüz kredilerle anılan kamu 
bankalarımız bugün kâra geçmiş ve ekono-
miye, tarıma, reel sektöre katkı sağlar hale 
gelmiştir. Yılın ilk dokuz aylık döneminde 
yaklaşık 16 katrilyon TL tutarında teşvik 
belgesi verilmiştir. 

Teşvikten söz etmişken, yılın sonuna yak-
laştığımız 2005 yılı bütçesini konuştuğu-
muz bu önemli günde halkımıza bir müjde 
vermek istiyorum. Daha önce 1500 doların 
altında kişi başına milli gelire sahip 36 ili-
mize uygulanan teşviklerin kapsamı 2005 
yılından itibaren genişletilecek, teşvik kap-
samındaki illerin sayısı artırılacaktır. Bu 
vesileyle bir haksızlığı da gidermiş olacağız. 
Gerek 36 il gerekse yeni illerde uygulanan 
teşvikler sadece yeni yatırımları değil es-
kileri de kapsayacaktır. Bunun bütün ülke 
sathında muazzam bir sinerji doğuracağını 
şimdiden görebiliyoruz. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Ekonomide elde ettiğimiz bu olumlu geliş-
meler havadan gelen kaynaklarla oluşmuş 
değildir. İyi niyetle, gelir-gider dengesi 
kurulduğu zaman, yani kazancınıza göre 
harcama yaptığınız zaman başarı da tabii 
olarak kaçınılmaz hale gelmektedir. Bakı-
nız, devletin gelir gider dengesinin yıllar 
içinde nasıl bozulduğunu, bütçelerin yıl 
içinde nasıl anlamsız hale geldiğini göste-
ren birkaç örnek vermek istiyorum. 1995 
yılında bütçe harcamaları 1.33 katrilyon 
olarak hedeflenmiş, yıl sonunda 1.72 kat-
rilyon olarak gerçekleşmiş. 1997’de hazırla-
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nan bütçe 6.25 katrilyon olarak planlanmış, 
yıl sonunda 8.05 katrilyon olarak gerçek-
leşmiş. 2002’de bütçe 98.1 katrilyon olarak 
planlanmış, 115.6 katrilyon olarak gerçek-
leşmiş. Yani 17.5 katrilyon kazanmadan, 
karşılığı yokken harcanmış. 

Peki bizim bütçelerimizin özelliği nedir, 
biz muhasebemizi nasıl tutmuşuz? İlk 
bütçemiz olan 2003 yılında toplam bütçe 
harcamaları 145.9 katrilyon olarak planlan-
mıştır. Gerçekleşme ise 140.5 katrilyondur. 
Yani 5.5 katrilyon tasarruf yapmışız. 2004 
yılında planlanan 149.9 katrilyon, gerçek-
leşme ise 139.1 katrilyon. 10.8 katrilyon ta-
sarruf sağlanmıştır. İşte bu, AK Parti iktida-
rının farkıdır. Zaten modern devletin temel 
vasıfları da, rasyonel, şeffaf, öngörülebilir, 
hesabını bilen bir bütçe disiplinine sahip ol-
maktır ki, Türkiye de bu yola artık girmiştir. 

Bir başka önemli gösterge ise bütçe açığına 
ilişkin olmuştur. 2003 yılında bütçenin 
12.7 katrilyon açık vermesi öngörülmüş, 
ama gerçekleşme yüzde 11.3 olmuştur. 
Bu yıl da, bütçe açığını yüzde 10.9 olarak 
hedefledik ve açık yüzde 7.2 oranında kal-
mıştır. 2005’te bu oran daha da düşecek ve 
inşallah yüzde 6 oranında gerçekleşecektir. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Bugüne kadar herkes ülkenin en büyük 
meselesi olarak eğitim eğitim eğitim dedi. 
Ama ilk kez, bizim iktidarımızda eğitim en 
büyük öncelik haline geldi. Tarihimizde ilk 
kez AK Parti döneminde hazırlanan bütçe-
de eğitime ayrılan pay ilk sıraya yerleşmiş-
tir. Geçen sene Eğitime yüzde 10.3 oranında 

pay ayrılmış, bu yıl da bu pay yüzde 12.1’e 
çıkarılmıştır. Eğitimi, sağlık ve adalet takip 
etmekte, buralarda da tarihimizde yeni 
ilkler milletimize yaşatılmaktadır. Bakınız, 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa, 2005 bütçe-
siyle TÜBİTAK’ın Ar-Ge faaliyetlerine 450 
trilyon liralık bir kaynak aktarılmıştır. Bu-
nun bilim dünyamız için ne kadar heyecan 
uyandırdığını takdir edersiniz. 

Yıllarca havanda su dövenler eğitim, sağlık, 
adalet, Ar-Ge dedi durdu. İşte budur sosyal 
politikaları ekonomi politikalarıyla birlikte 
ele almak. Sosyal gelişmeyi merkeze alan 
siyaset bunu gerektirdiği için biz böyle yap-
tık. Eğitime, gençliğe, bilimsel gelişmeye, 
toplumun sağlığına, adaletin gecikmesen 
işlemesine öncelik vermek böyle olur. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri,

Hükümetimiz, iki yıllık süreçte vergi sis-
teminde köklü değişimlere imza atmış, 
bu konuda oldukça önemli bir mesafe kat 
etmiştir. Ekonomide kaydedilen olumlu 
gelişmelere paralel olarak vergi sistemimiz 
de elden geçirilmiş, mevcut vergilendirme 
yaklaşımının tamamen değiştirilmesi he-
deflenmiştir. Bu konuda hedefimiz, düşük 
oranlı, geniş tabanlı bir vergi sistemi oluş-
turmaktır. Vergi sistemimizde, bu anlayış 
çerçevesinde kayda değer düzenlemeler 
hayata geçirilmiştir. Kurum kazancı üze-
rinde yüzde 65’lere varan vergi yükü, yap-
tığımız düzenlemelerle yüzde 45’lere kadar 
çekilmiştir. Keza, Kurumlar Vergisi Oranı 
önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 30 ora-
nına çekilecektir. Gelir Vergisi mükellefleri, 
kendisi, eşi ve çocukları için yapmış olduğu 
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eğitim ve sağlık harcamalarını vergiye tabi 
gelirinden indirebilme imkanına kavuş-
muştur. Ücret Gelirleri ile diğer gelirlerin 
vergileri, önümüzdeki yıldan itibaren 5 
puan düşürülmekte, en yüksek gelir dilimi 
için geçerli yüzde 40 oranı yüzde 35’e; di-
ğer gelirler için geçerli olan yüzde 45 oranı 
ise yüzde 40’a çekilmektedir.

Bu indirimlere önümüzdeki yıllarda da 
devam edilecektir. Vergide en son gerçek-
leştirdiğimiz önemli bir indirim de KDV 
oranlarında olmuştur. Sağlık ve Eğitimde-
ki tüm hizmet ve ürünler, Gıdada da bazı 
ürünler 1 Ocak 2005’ten itibaren yüzde 
18 değil, yüzde 8 oranında vergilendirile-
cektir.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Ekonomiye ilişkin buraya kadar arz etme-
ye çalıştığım iyileşmeler, oluşan tablonun 
yalnızca bir kısmını yansıtmaktadır. An-
cak burada, ekonomiye ilişkin bazı eleştiri-
lere de kısaca cevap vermek istiyorum. Biz 
başarılarımızı yeni başarılarla perçinledik-
çe, çıtayı yükselttikçe kötü senaryo ustala-
rının işi zorlaşıyor. Ekonomimize yönelik 
eleştirilerin başında cari açık konusu yer 
almaktadır. Burada da eksik bilgiyle yanlış 
değerlendirmeler yapılmaktadır. Yüksek 
büyüme dönemlerinde gelişmekte olan ül-
kelerde cari açık ve dış ticaret açığının art-
ması sürecin tabii sonucudur. Gelişmekte 
olan tüm ülkelere bakıldığında bunu net 
olarak görmek mümkündür. Dış ticaret 
açığındaki artışın büyük oranda yatırım 
malları ile ara malı ithalatındaki artıştan 
kaynaklandığı görülmektedir. Bu durum 

da ithalatın daha çok büyüme endeksli 
olarak artış gösterdiğini ortaya koymakta-
dır. Önemli olan, cari açığın finanse edilip 
edilmeyeceğidir. 

Türkiye, 2003 yılında olduğu gibi, 2004 yı-
lında da cari açığın finansmanında hiçbir 
sıkıntı ile karşılaşmamış, korku senaryo-
larının tamamını boşa çıkarmıştır. Artık 
ekonomiye ilişkin bu kötümser senaryo-
ların terk edilmesi, elde edilen başarının 
hak sahibine teslim edilmesi gerekiyor. 
Bir başka eleştiri ise hükümetimiz döne-
minde sosyal devlet ilkesinin zaafa uğra-
dığı yönündedir. Bu eleştiriyi biz dikkate 
alsak acaba toplum ne der? Sahi, AK Parti 
toplumu ihmal etti diyecek acaba kaç kişi 
bulunur? Birileri bu iddiada bulunsa hak-
kaniyet sahibi kimse bu iddiaya itibar eder 
mi? Göreve geldiğimiz gün ilan ettiğimiz 
Acil Eylem Planımızın temel esprisi Sosyal 
devlet, hukuk devleti ilkesini acilen kur-
tarmak değil miydi? Biz sorunları sihirli 
değnekle değil, akılla, bilgiyle, tecrübeyle 
tedricen çözeceğiz demedik mi? Biz, ilk üç 
yılı kangren tedavisiyle, kördüğümü çöz-
mekle, ekonominin temel sorunlarını hal 
yoluna koymakla, bozulan dengeleri, zemi-
ni düzeltmekle geçireceğiz demedik mi? 

Halka karşı olabildiğince açık yürekli 
olduk. Ne enkaz edebiyatı yaptık ne de 
yapmayacaklarımızı vadettik. Halkımız 
işte bu yüzden AK Parti’yi bağrına bastı. 
İşte bu yüzden 3 Kasım bir dönüm noktası 
oldu, 28 Mart bir dönüm noktası oldu. 3 
yıl taahhüdümüz henüz tamamlanmadan 
Türkiye şahlanmaya başladı. 
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Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Yıllardır süregelen istikrarsızlık; yoksul-
luk, gelir dağılımındaki derin eşitsizlik, 
işsizlik gibi sorunları kalıcı hale getirmiştir. 
Siyasi krizlerin doğurduğu ekonomik kriz-
ler bu sorunların daha da büyümesine yol 
açmış, yoksulluk çığ gibi büyümüş, gelir da-
ğılımı bozulmuş, işsizlik artmış, toplum ka-
ramsarlık ve umutsuzluğa sevk edilmiştir. 
Hükümetimiz ise bir yandan ekonominin 
makro dengelerini onarmaya çalışırken, eş 
zamanlı olarak toplum kesimlerine de elini 
uzatmış, krizin etkilerini silmek için kalıcı 
ve sürdürülebilir politikaları uygulamaya 
koymuştur. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’na 
bütçeden 2003 yılında 327 trilyon TL, 2004 
yılında ise 331 trilyon TL pay ayrılmıştır. 
2004 yılı için Kasım ayı sonu itibariyle Fon 
gelirleri, 2003 yılında devreden 188 trilyon 
TL ile birlikte, 1 katrilyon 161 trilyon TL’ye 
ulaşmıştır. Gerçekleşen yardım miktarı 1 
katrilyon 61 trilyon TL’dir. 2004 yılı içinde 
Acil Destek Programı çerçevesinde ihtiyaç 
sahiplerine toplam 14 trilyon 500 milyar 
TL ödeme yapılmıştır. Yeşil kartlıların, kim-
sesiz ve evsizlerin tedavi giderlerini karşıla-
mak amacıyla Sağlık Bakanlığı aracılığıyla 
yapılan sağlık yardımları; 2003 yılında 211 
Trilyon 274 Milyar TL, 2004 yılında ise 284 
Trilyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Milyonlarca çocuğumuz ve aileleri ilk defa 
sosyal devleti bizim dönemimizde hisset-
meye başlamıştır. Geçen sene olduğu gibi 
bu yıl da ders kitapları ücretsiz dağıtılmış-
tır. Yine geçen sene olduğu gibi bu sene de 

1,2 ton kömür dağıtımı planlanmış, şu an 
itibariyle toplam 1 milyon ton kömürün 
dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Yıllarca çalı-
şanlarla devlet arasında kördüğüm haline 
gelen zorunlu tasarruf sorunu aşılmıştır. 
Çalışanlarımıza bugün itibariyle 1,2 katril-
yon geri ödeme yapılmıştır. Yeri gelmişken 
burada çalışanlarımız için önemli iki müjde 
vermek isterim. İşsizlik sigortası fonundan 
yararlanmak kolaylaştırılacak, süresi uzatı-
lacak, miktar ise artırılacaktır.

İkinci bir müjde de işçilerimizin ikramiye-
lerine ilişkin. Yasaya göre ödenip ödenme-
mesi Bakanlar Kurulu’na bırakılmış olan, 
kamuda çalışan işçilere verilecek ikrami-
yelerin yılbaşından önce ödenmesi için 
talimat verilmiştir. Bu konuda çalışmalar 
yapılmış, gerekli hazırlıklar tamamlanma 
aşamasına gelmiştir. Çalışma hayatını ça-
tışma alanı olmaktan kurtarmak sosyal po-
litika değilse nedir? Çiftçilerimizin toplam 
673 trilyon TL’lik borcu yeniden yapılan-
dırılmış ve borcu olanların yüzde 81’i bu 
fırsatı değerlendirerek borçlarını ödemeye 
başlamıştır. Bugün itibariyle Ziraat Banka-
sı eliyle ülkemiz tarım kesimine aktarılan 
kredi miktarı göreve geldiğimizde yalnızca 
227 trilyon iken bugün 1,2 katrilyon TL’yi 
aşmıştır. Ekonomideki gelişmeye paralel 
olarak Halk Bankası’nın esnaf-sanatkar ve 
KOBİ’lere kullandırdığı kredi rakamları da 
önemli oranda artmıştır. 

Malumları olduğu üzere ekonominin, sos-
yal hayatın temel dinamiği, omurgası esnaf 
ve sanatkârlarımızdır. Ben masa başındaki 
büyük rakamlardan çok araziye, sahaya, 
esnafın yüzünün gülüp gülmediğine baka-
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rım. Kepengi açarken ve kapatırken hangi 
duygular içindedir esnafımız. Benim için 
önemli olan budur. 2002 yılı sonunda 909.3 
trilyon lira olan Banka dışı ve Banka kay-
naklı esnaf-sanatkar ve KOBİ’lere kullandı-
rılan kredilerin tutarı, 2003 yılı sonunda 
% 85 artışla 1 katrilyon 685 trilyon liraya 
ulaşmıştır. Bugün itibariyle de bu tutar 
2.katrilyon 8 trilyon liraya yükselmiştir. 
Çitçilerimizi desteklemeye yönelik Doğru-
dan Gelir Desteği ödemeleri 2004 yılında 
da başarıyla tamamlanmıştır. 2004 tahak-
kuklarını ödemek için bütçeye 2.2 katrilyon 
ödenek konulmuştur. 

Ancak burada yeni bir gelişmeyi sizlerle pay-
laşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Doğrudan 
Gelir Desteği araziye verilmekteydi. 2005 yı-
lından itibaren Doğrudan gelir Desteği ürün 
ve üretim bazında ödenecektir. Hangi ürü-
nün ne kadar destekleneceği, ödemelerin 
nasıl yapılacağı konusunda Maliye ve Tarım 
Bakanlıklarımız, Hazine ve DPT müşterek 
olarak çalışacak olup daha sonra açıklana-
caktır. Bunlar, doğrudan sosyal politikaları-
mızın yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır. 
Hükümetimiz doğrudan sosyal politikalarla 
çalışanların, yoksulun, kimsesizin, işsizin 
yanında olmaya, bu kesimlerin sorunlarını 
kalıcı olarak çözme mücadelesine devam 
edecektir. Bu konuda asla bir zaaf içinde ol-
mayacağız ve önümüzdeki dönemde en bü-
yük önceliliğimiz sosyal politikalarda kalıcı 
çözümler üretmek olacaktır. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Ülkemizi stratejik bir ülke kılan unsurlar-
dan biri hiç kuşkusuz enerji koridoru olma 

özelliğidir. Enerji politikalarında ve uygula-
malarında iki yılda yapılanlar, Türkiye’nin 
yarınları için umut vaat etmektedir. Bir yan-
dan bütün ülkeye ağır faturalar ödeten geç-
mişin yanlışlarını düzeltmeye çalışırken ül-
kemizi bir enerji koridoru haline getirmek 
için Rusya’dan Kafkasya’ya, Ortadoğu’dan 
Avrupa’ya geniş bir coğrafyada yoğun bir 
çaba içindeyiz. 2004 yılı içerisinde yapılan 
üretim düzenlemeleri yoluyla; elektrik 
üretim maliyetlerimiz azaltılmış, KİT’lerin 
kârlılıkları artırılmış ve elektrik fiyatlarına 
göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 
zam yapılmamıştır. İktidara geldiğimiz 
Kasım 2002’den Kasım 2003’e kadar ÖTV 
hariç doğal gaz fiyatlarında, sanayi sektörü 
için % 12.78, konut sektörü için % 13.67’lik 
indirim yapılmış ve Kasım 2003’den Tem-
muz 2004’e kadar da fiyatlar sabit tutularak 
herhangi bir artış yapılmamıştır. 

2003 yılında petrol fiyatlarında başlayan 
ve halen devam eden artışlar ve Mayıs 
2004’ten itibaren de döviz kurundaki artış-
lar doğal gaz alım maliyetlerini artırmıştır. 
Buna rağmen bu artışlar satış fiyatlarına 
yansıtılmamış, fakat Temmuz, Ekim, Kasım 
2004 aylarında Konut ve Sanayi sektörlerin-
de nihai tüketici fiyatlarında düzenlemeler 
yapılmıştır. AK Parti iktidarı, Türkiye’nin 
su zenginliğini de harekete geçirmiştir. 
2005 yılında 24 adet çeşitli büyüklüklerde 
barajın bitirilmesi, 95.623 hektar sahanın 
sulamaya açılması hedeflenmiştir. 

Ulaştırmada asrın projesi olarak nitelen-
dirilen Asya ile Avrupa’yı denizin altından 
birbirine bağlayacak Demiryolu Boğaz Tüp 
Geçişi inşaatının, diğer adıyla MARMARAY 
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projesinin temeli, 9 Mayıs 2004 tarihinde 
atılmıştır. Ankara-İstanbul arasında seya-
hat süresini 3 saat 10 dakikaya indirecek 
olan projenin uygulaması devam etmek-
tedir. Deniz taşımacılığının geliştirilmesi 
için kabotaj hattında çalışan gemiler ile ba-
lıkçı gemilerine “vergisiz yakıt” verilmesi 
projesi, bakanlar kurulumuzun aldığı bir 
kararla 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 
uygulamaya konmuştur. Uygulamanın 
başlanması ile İstanbul Deniz Otobüsü yol-
cu ve araç taşınması ücretlerinde 2004 yı-
lında artış yapılmadığı gibi 2003 rakamla-
rında da %25 ile %40 arasında bir indirim 
yapılmıştır. Buna paralel olarak 2004 yılı-
nın ilk beş ayında 2003 yılının ilk beş ayı-
na göre taşınan yolcu sayısında (1.075.000 
yolcu) % 36’lık, araç sayısında da (70.000 
araç) % 45’lik bir artış gerçekleşmiştir. 
Benzer şekilde TDİ de 2003 fiyatlarında % 
9 ile % 32 arasında indirim yapmış, aynı 
dönemlerde taşıdığı yolcu sayısında % 10 
(1.635.000 yolcu) araç sayısında da % 6 
(77.800 araç) artış sağlamıştır. Hükümeti-
miz döneminde başlatılan bölgesel hava 
taşımacılığı projesi ile, keza hava taşıma-
cılığını rekabete açmamızla vatandaşımız 
için uçağa binmeyi artık lüks olmaktan 
çıkaracak adımlar atılmıştır. 

AK Parti iktidarında Türkiye’nin bütün yol-
ları, bütün kanalları açılıyor. İki yıl içinde 
5 bin kilometre bölünmüş yol bitirilmiş, 
bu sayede trafik kazalarında büyük azalma 
kaydedilmiştir. Ekonomimize çok yönlü 
katkıları olacak inşaat sektörünü harekete 
geçirmek için koyduğumuz 100 bin konut-
luk hedefimizi gerçekleştirmiş bulunuyo-
ruz. 84 bin konutun ihalesi yapılmış, inşa-

atları başlamış olup; 29 bin konutun ihale 
çalışmaları da devam etmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,

Önümüzdeki süreçte üzerinde en çok du-
rulacak olan en önemli sektörlerden biri 
tarım sektörüdür. Bugüne kadar çiftçi ile 
köylünün eşanlamlı olarak kullanılması 
tarıma, çiftçiye dönük politikaların temel 
yanlışı olmuştur. Siyasi popülizm en çok bu 
alanda yapılmıştır. Biz işe başlamadan önce 
devlet millet ilişkisinin ağır yaralar aldığı 
sahalardan biri tarım işçisi ve çiftçidir. Bi-
zim dönemimizde T.C. Ziraat Bankası ve Ta-
rım Kredi Kooperatiflerine borçlu yaklaşık 
800 bin üreticinin 2.7 katrilyon TL borcu, 
1.2 Katrilyon olarak yeniden yapılandırıl-
mıştır. 2003 yılı Kasım ayından 2004 yılı 
Kasım ayına kadar motorin fiyatları sadece 
%32 artmıştır. Bu artışta, Irak Savaşı nede-
niyle dünya petrol fiyatlarındaki yükseliş 
etkili olmuştur.

Bildiğiniz gibi bu yıl pamuk fiyatları ol-
dukça düştü. 2005 bütçesi hazırlanırken 
pamuk desteklemesi için 391 trilyon Lira 
prim öngörülürken, dünyadaki gelişmeler 
göz önüne alınarak, komisyonda ekleme 
yapılmış ve ödenek 491 trilyon TL’ye çıka-
rılmıştır. 2001 yılında 48 trilyon TL olan 
hayvancılık destekleri, 2004 yılında 174 
trilyon TL’ye ulaşmıştır. 2005 yılında bu 
destek 189 trilyon TL seviyesinde öngörül-
müştür. AK Parti iktidarı öncesinde top-
rağına, traktörüne, ürününe adeta küsen 
Türk çiftçisi, uygulanan akılcı ve sağlıklı 
politikalar neticesinde yeniden toprağıyla 
buluşma ve barışma fırsatı bulmuştur. Keza 
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çiftçimizin kullandığı traktör sayısının son 
bir yıl içinde 30 bine ulaşması bu iddiamı-
zın kanıtıdır. Sertifikalı tohum ve fidanda 
KDV oranı %18’den %1’e düşürülmüştür.

Kredi borçlarının yeniden yapılandırılma-
sını takiben, 25 Şubat 2004 tarihinde ya-
yımlanan Bakanlar Kurulu Kararı çerçeve-
sinde çiftçilerimize “Tarıma Can Suyu” adı 
altında düşük faizli kredi kullanma imkanı 
getirilmiştir. Bu kapsamda çiftçilerimize 
bazı öncelikli tarımsal konularda yaklaşık 
2 katrilyon TL düşük faizli kredi kullan-
dırılması öngörülmüştür. Kırsal kesimde 
yaşayanların gelir seviyelerini yükseltmek 
amacıyla, çiftçilerimizi yerinde bilgilendir-
mek üzere; Ziraat Mühendisi ve Veteriner 
Hekimlerden danışmanlık hizmeti satın 
alınması esasına dayalı “Köy Merkezli Ta-
rımsal Üretime Destek Projesi” 1 Ocak 
2004 tarihinde uygulamaya konulmuştur. 
Proje dahilinde ülke genelinde 792 Ziraat 
Mühendisi ve 215 Veteriner Hekim olmak 
üzere toplam 1007 tarım gönüllüsü çeşitli 
köylerde üreticilerle iç içe hizmet vermek-
tedir.

Sayın Başkan... değerli arkadaşlar…

Ekonominin makro dengelerindeki hızlı 
iyileşmeye paralel olarak sanayici ve tüc-
carımız da artık rahat bir nefes almaya baş-
lamıştır. İktidarımız döneminde Toplam 
18.137 hektar büyüklüğünde, 76 adet Or-
ganize Sanayi Bölgesi ve 84.313 işyerinden 
oluşan 372 adet Küçük Sanayi Sitesinin 
üstyapı ve altyapı inşaatı tamamlanarak 
sanayicilerimizin hizmetine sunulmuştur. 
Bölgelerin kalkınmışlık düzeyine göre %10-

15-20 olan faiz oranları % 2-7-12’ye düşü-
rülmüştür. 1990 – 2002 yılları arasında 8 
çeşit destek modeli ile yaklaşık 200.000 
KOBİ’den sadece 4.000 KOBİ’ye 20.5 mil-
yon dolar destek sağlanmış iken, yeniden 
yapılanma süreci içinde 38 destek modeli 
ile 2003 - 2004 yılları arasında yaklaşık 
15.000 KOBİ’ye 139 milyon dolar tutarında 
destek sağlanmıştır. 

Ekonomik kalkınmada bürokrasinin 
azaltılması hayati derecede önemlidir. 
KOBİ’lerden önceki yıllarda destekler için 
talep edilen evrak sayısı ise 48’den 5’e düşü-
rülmüştür. KOBİ’lere alternatif finansman 
imkanı sağlamak amacıyla KOSGEB ile 
Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ile yapı-
lan protokoller çerçevesinde 2003 ve 2004 
yıllarında toplam 1.734 KOBİ’ye 131 tril-
yon 574 milyar TL’lik KOBİ destek kredisi 
kullandırılmıştır. Düşük faizli bu krediler 
çok yoğun bir ilgi görmüştür. 

Biz iktidarı devraldığımızda 400 bin dola-
yında esnafımız kepenklerini indirmişti. 
Sicil affı çıkarılarak yaklaşık 825 bin es-
nafımız ekonomiye kazandırılmıştır. Yine, 
Esnaf ve sanatkarlarımızın, T. Halk Bankası 
kaynaklarından kullandıkları kredi faiz 
oranları; ilk aşamada % 47’ye daha sonra % 
44’e ve sonra da % 30’a düşürülmüştür. Son 
olarak 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren faiz 
oranları %25’e indirilmiştir. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Devlet toplum ilişkilerinin, insanın ülkesi-
ne aidiyetinin, vatandaşlık bilincinin en iyi 
test edildiği alan sağlık alanıdır. Bu alanda 
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ülkemizin ne kadar yara aldığını, bu ya-
raların ne kadar uzun bir geçmişe sahip 
olduğunu biliyorsunuz. Bu yarayı illa ki, 
kapatacağız. Hükümetimiz döneminde 
parasızlığından dolayı yurttaşlarımızın 
hastanelerde rehin tutulması ayıbına ka-
lıcı olarak son verilmiştir. Artık hastanele-
rimizde insanımız, Türkiye Cumhuriyeti 
Vatandaşı olmanın gerçek güvencesi ile 
karşılanmaktadır. Yapısal nedenlere dayalı 
arızi sorunlar da radikal çözümlere kavu-
şacaktır. 

Sağlık Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığımızın ortaklaşa ger-
çekleştirdiği ortak kullanım protokolü ile; 
bütün sağlık ocağı, dispanser ve hastane-
lerimizi SSK’ya tabi hastalarımızın ortak 
kullanımına açarak bu alanda büyük bir 
atılım gerçekleştirilmiştir. Vatandaşımıza 
kendi doktorunu seçme hakkı tanıyan Aile 
Hekimliği Uygulaması ile sağlık hizmetle-
rinden yararlanmada çağdaş normlara ula-
şılmıştır. Her vatandaşımızın bir hekimi 
olacak, bireylere hekim seçme özgürlüğü 
sağlanacak ve aile hekimleri, bireylerin 
sağlık sorunlarında ücret ödemeksizin 
başvuracakları ilk basamağı oluşturacak-
tır. 1 Mart 2004 tarihinden itibaren ilaçta 
KDV oranı % 8’e indirilmiştir. Böylece 950 
çeşit ilaçta % 1 ile % 80 arasında mutlak 
indirim sağlanmıştır. 1 Ocak 2005 tarihi 
itibariyle de tüm sağlık ürün ve hizmetle-
rinde KDV yüzde 8’e çekilmiştir.

İktidarımızın en büyük önceliklerinden 
biri eğitimsizlikle mücadeledir. Keza, eği-
timin kalitesi her şeyin kalitesinin ölçüsü-
dür. Eğitim herkesin en temel vazgeçilmez, 

engellenmez hakkıdır. Zira eğitim özgür-
leşmedir, gelişmedir, kalkınmadır. 2003 
yılı başında 150 öğrenciye 1 bilgisayar 
düşerken bugün 64 öğrenciye bir bilgisa-
yar düşmektedir. 9127 okulumuza ADSL 
bağlantısı (hızlı internet) yapılmıştır. Bu 
sayı 2005 sonunda 20 bine ulaşacaktır. 
İlk ve Ortaöğretim Öğrencileri İçin 100 
Eser, İlköğretim’de Yüzde 100 Okullaşma: 
Haydi Kızlar Okula, Ücretsiz Kitap, Öğ-
rencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu eliyle 
rekor oranlarda Burs gibi uygulamalar da 
yine milli eğitim tarihimizde ilklerimiz 
olmuştur. 2004 yılında, toplam 591 okul 
ve eğitim kurumu hizmete sunulmuştur. 
Eğitim, sağlık, spor, kültür ve Ar-Ge alan-
larında yapılacak harcamaların yüzde 100 
vergiden düşürülmesi bugüne kadar hayal 
edilemeyen ancak hükümetimizin gerçek-
leştirdiği bir başka büyük adımdır. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Yolsuzluğun, emek hırsızlığının en yaygın 
olduğu alanlardan biri de basım- yayım 
alanındadır. Entelektüel emek, sanatçının 
emeği, yazarın, müzisyenin, sinemacının 
emeği resmen bir kapkaç terörüne maruz 
bırakılmıştı. Sokaklar korsan yayınlarla 
doluydu. Bize göre fikir hırsızlığının, emek 
hırsızlığının, intihalin, bir yazarın eme-
ğine el koymanın banka soymaktan farkı 
yoktur. Bu yüzden bu yaraya da iyi bir neş-
ter vurduk. Tıpkı bankalarda olduğu gibi, 
tıpkı ihaleye fesat karıştıranları adaletin 
önüne çıkardığımız gibi, tıpkı halkın eme-
ğine, ekmeğine, göz nuruna kastedenlerin 
yaptıklarını yanlarına kâr olarak bırakma-
dığımız gibi. Sanatçının emeğine saygı ve 
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emeğinin karşılığını alması konusunda 
ilgili yasal düzenleme 12 Mart 2004 tari-
hinde yürürlüğe girmiştir. 

Hükümetimiz döneminde ülkemizde 
istikrar, huzur ve güven ortamının tesis 
edilmesi, buna ek olarak tanıtım faaliyet-
lerinde rasyonel ve etkin metotların uygu-
lanması neticesinde turizm gelirlerinde ve 
turist sayısında rekor düzeyde artışlar sağ-
lanmıştır. 2004 aylarında ülkemizi ziyaret 
eden yabancı sayısı yabancı turist sayısı 17 
milyona yaklaşmıştır. Turizm geliri ise 13 
milyar dolara ulaşmıştır. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Sözlerimi bitirirken Yüce Meclisimize ve 
aziz milletimize en derin saygılarımı su-
nuyorum. 2005 yılı bütçemizin ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye, aydın-
lık geleceğine geçen seneden daha emin 
adımlarla yürüyecektir. Ülkemizin ema-
neti emin ellerdedir. Bütün vatandaşlarım 
müsterih olsunlar. Allah mahcup etmesin, 
hayırlı olsun. 2005 yılının ülkemize ve 
bütün insanlığa hayırlar getirmesini dili-
yorum. 
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Değerli katılımcılar... Sevgili dostlar... He-
pinizi en samimi duygularımla selamlıyo-
rum. 2005 yılının bütün sektörlerimiz için 
bereketli geçmesini temenni ediyorum.

Son iki yıl içinde ülkemizin ekonomik 
olarak nereden nereye geldiğine bakarak, 
önümüzdeki dönemin Türkiye için daha 
aydınlık, daha umutlu günler vadettiğini 

rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye artık kriz 
psikolojisinden zihniyet olarak da tama-
men çıkarak yeni hedeflere, yeni ufuklara 
doğru yönelmeli, geriye bakma alışkan-
lıklarını terk etmelidir. Her zaman ifade 
ediyorum; Türkiye’yi ileriye taşıyacak olan, 
gelişmiş dünyaya dahil edecek olan anlayış, 
bardağın dolu yarısını görme özgüvenine 
sahip, gelecek heyecanıyla dolu idealistler-

Türkiye Bölgesel ve Sektörel 
Ekonomi Şurası

Ankara | 05 Ocak 2005
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dir. Üstelik her gün açıklanan yeni gösterge-
lerle, bardağın boş kısmının giderek küçül-
düğünü de hep birlikte müşahede ediyoruz.

İstikrarlı bir ekonomi yönetimine, cesaretli 
atılımlara, sağlam planlamalara elbette ihti-
yacımız var; ancak bugünün Türkiye’sinde 
vehimlere, savunma psikolojilerine, kısır 
siyasetlere ihtiyacımız yok. Bu ülkenin en 
temel dinamiği, ekonominin bel kemiği 
saydığımız üretim faaliyetini yürüten sek-
törlerdir. Sizler de bu sektörlerin temsilci-
lerisiniz. İnanıyorum ki hükümet olarak 
biz gözümüzü nasıl geleceğe çevirmişsek; 
sizler de sektörel vizyonlarınızı aynı şekilde 
geliştirmekte, planınızı, programınızı bü-
yüyen bir Türkiye hedefine uygun olarak 
yapmaktasınız.

Şuna inanıyorum ki; bizler siyasetçi olarak, 
sizler ülke ekonomisinin çarklarını dön-
düren üreticiler, yatırımcılar, sanayiciler 
olarak ve sokaktaki vatandaşlarımız da bu 
ülkenin birer vatandaşı olarak, her şeyden 
önce zihinsel alışkanlıklarımızı değiştir-
meliyiz. Türkiye ekonomik olarak bugün 
kriz şartlarını epeyce gerilerde bırakmış, 
istikrarı yakalamış ve geleceğini planlama 
noktasına gelmiş bir ülkedir. Önümüzde 
bir AB üyeliği hedefi var. Bundan önceki 
dönemlerde olduğu gibi, bir gün yine birbi-
rimizle uğraşmaya, enerjimizi kısır çatışma 
noktalarında harcamaya, ülke menfaatle-
rini kendi menfaatlerimize feda etmeye 
başlarsak, biliniz ki bir daha yeni bir şans 
yakalama imkanımız olmayabilir.

Onun için bugünümüzün kıymetini bilme-
li, bu ülkeyi güçlü, müreffeh ve özgür bir 

ülke haline getirme yolunda güç birliği, iş 
birliği, duygu birliği içinde hareket etmek 
durumundayız. Türkiye artık sağlam bir 
ekonomik zemine sahiptir, şimdi bu zemin 
üzerinde çağdaş, ileri, verimli, üretken 
bir ekonomi bina edeceğiz. Kamu yöne-
timimizle, özel sektörümüzle, sanayi ve 
ticaretimizle, tarımımızla, eğitimimizle, 
sağlığımızla ve hayatın diğer alanlarındaki 
faaliyetlerimizle çağdaş dünyanın bir par-
çası olma yolunda ilerleyeceğiz. Bir kaç çü-
rük elmayı dilimize dolayarak elma ağacını 
gözden kaçırmayacağız. Daima ileriye, daha 
ileriye bakacağız. Bu ülke için değer ürete-
ne bizler de toplum olarak değer vereceğiz.

Bütün sorunlarınızı dinlemek, önünüzü ke-
sen engelleri ortadan kaldırmak ve birlikte 
yeni perspektifler oluşturmak konusunda 
sizlerle yardımlaşma içinde olmaktan kaç-
mayacağımızı bilirsiniz. Yeni bir Türkiye 
inşa etmenin yolu, vatan toprağının her bir 
karışına aynı sevdayla bağlanmak, bu ülke-
nin her bir köşesini aynı seviyede kalkın-
dırmak, milli gelirimizi en adaletli şekilde 
dağıtmak zorundayız. Bizim meselemiz, 
hedefimiz, beklentimiz budur. İnanıyorum 
ki bu hedefleri yakalayacak, AB yolunda 
ilerleyen bir Türkiye’ye yakışan bir atılım 
enerjisi yakalayacağız.

Unutmayınız bu konuda en büyük güven-
cemiz sizlersiniz. Bu duygularla hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, hayırlı bir 
yıl diliyorum.
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Ankara Sanayi Odası’nın saygıdeğer 
Başkanı, değerli işadamlarımız, iş kadın-
larımız, hanımefendiler, beyefendiler, 
hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Konuşmamın hemen başında, Ankara Sa-
nayi Odamıza bu teşvik edici ödüllerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Ödüle 
hak kazanmış Ankaralı sanayicilerimizi 
kutluyor, teşekkür ediyor ve başarılarının 
devamını diliyorum.

Ödül alanlar listesinin bu kadar uzun 
olmasından da büyük gurur duyduğumu 
belirtmek istiyorum. Bu liste, Ankara’nın 
sadece bir siyasi başkent olmadığının, aynı 
zamanda bir sanayi ve ticaret başkenti 
haline geldiğinin en somut göstergesidir 
diye düşünüyorum. Ve umuyorum ki, 
önümüzdeki yıllarda bu liste daha da uzar, 
Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, İhracat, 
Çevre Yönetim Sistem Belgesi ve İş Sağlığı 

ASO 2003 Ödülleri

Ankara | 16 Ocak 2005
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ve Güvenliği Yönetim Belgesi dallarında 
çok daha fazla firmamız bu yarışta ilk sıra-
ları alırlar.

Sayın Başkan, değerli katılımcılar…

Bugün artık Türkiye’de her faaliyet ala-
nında, her sektörde bir hayırlı bir rekabet 
dönemi şükürler olsun ki başlamıştır. Tür-
kiye çelik çemberi kırmış ve her alanda 
üretim sürecine girmiştir. Türkiye’nin her 
yerinden çok güzel haberler alıyoruz. Tıp-
kı Ankara’da olduğu gibi başka illerimizde 
de sanayiinin, ticaretin, ihracatın, istihda-
mın, tarihte hiç olmadığı kadar canlandı-
ğını, atılım gerçekleştirdiğini müşahede 
ediyoruz, hatta bizzat gidip yerinde bu ge-
lişmeleri tespit ediyoruz. Nereye gidersek 
gidelim, insanımızın gözündeki o ışıltıyı, 
o parıltıyı, umut vaat eden o canlılığı fark 
edebiliyoruz. İşçimiz, memurumuz, işvere-
nimiz, sanayicimiz, tüccarımız artık daha 
bir gayretle sarılıyor işine. Çiftçimiz tar-
lasını sürerken daha bir gayretle sürüyor. 
Esnafımız besmele çekip her sabah dükka-
nını açarken daha bir umutla açıyor. Sana-
yicimiz makinesinin düğmesine basarken 
daha bir güvenli, daha bir aşkla, şevkle ba-
sıyor. İşçimiz, memurumuz sabah evinden 
çıkarken daha zinde çıkıyor, akşam evine 
dönerken daha bir mutlu dönüyor.

Şunu açık ve net olarak belirtmek istiyo-
rum. Artık hiç kimse, hiçbir kesim “acaba 
yarın Türkiye’de nasıl bir kötü sürpriz 
olur”, “Acaba yarın bir kriz çıkar mı?”, “Aca-
ba işimi, işyerimi, tarlamı, dükkanımı kay-
beder miyim, borç batağına düşer miyim” 
diye kaygı taşımıyor. Daha iki yıl öncesine 

kadar, 2002 yılının son aylarına kadar, 
Türkiye ne zaman hangi kötü sürprizin ya-
şanacağının belli olmadığı, kimsenin yarın 
için hesap yapamadığı bir ülkeydi. Sisli, 
puslu bir havada hiç kimse önünü göremi-
yor, nereye adım atacağını kestiremiyordu. 
Bugün çok şükür Türkiye’nin önündeki bu 
sis perdesi kalkmış, ülkemin önü alabildi-
ğine aydınlanmıştır.

Değerli işadamları…

Ülkemin üretici güçleri, dinamizmi, heye-
canı sizlersiniz. Bugünlere nasıl geldiği-
mizi en iyi sizler biliyorsunuz. Burada bir 
noktayı özellikle dikkatlerinize sunmak 
istiyorum. Bizim iktidarımızla herkese 
özgüven gelmiştir. Ekonomi krizler nasıl 
olsa aşılır, siyasi krizler nasıl olsa çözülür 
ama, bir ülkenin hayatında en önemli şey 
milletin ruhunda açılan yaraların sarılmış 
olmasıdır. Esas meselemiz budur ve bunu 
her şeyden daha çok önemsiyoruz. Me-
sele sadece yanlış rakamların düzelmesi, 
sadece ekonominin büyümesi değildir. 
Esas meselemiz, toplumsal dokunun sağ-
lamlaşmasıdır, güven ve huzur ikliminin 
muhafazasıdır. Bu yüzden halkın itibarı 
büyüdükçe Türkiye büyüyecek diyoruz. 
Bu yüzden önce adalet ve hukuk zeminin 
sağlamlaşması diyoruz. 

Ekonomideki başarımız siyasetteki başarı-
mızın, demokrasiye yaptığımız katkıların 
eseridir. Keza dış politikadaki başarımız, 
Türkiye’nin önüne batıdan doğuya yeni 
ufuklar açmamız bu geniş açılı bakışımı-
zın semeresidir. Eğer bu başarıyı sadece 
ekonomide mucizeler gerçekleştirdiler 
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şeklinde okur, öyle yorumlar, öyle anlarsak 
kesinlikle yanlış, eksik yorumlamış olu-
ruz. Demokrasi ve hukuk alanında daha 
yapmamız gereken şeyler var. Bu konuda 
azami duyarlılık içinde olmanızı rica edi-
yorum. Tıpkı ekonomide büyük hedefleri-
miz olduğu gibi. 

Türkiye’nin geleceği için sadece hukuki 
düzenlemeler yapmıyoruz, sadece demok-
rasiye yatırım yapmıyoruz, birbirini ta-
mamlar nitelikte her alanda yeni açılımlar 
sağlıyor, yeni ufuklar açıyoruz. Ve her yap-
tığımızı sizlerle, iş dünyamızla, emektar 
kesimlerle, üretici güçlerimizle, yatırımcı-
larımızla, sivil toplumla paylaşıyoruz. 

Ankara Sanayi Odası’nın değerli üyeleri…

Bakınız, Cuma günü, ilgili bakan arkada-
şımız 2004 yılı finansman gerçekleşme-
lerini ve 2005 yılı programımızı açıkladı. 
2002 yılında yıllık ortalama yüzde 62.7 
olan iskontolu TL cinsinden iç borçlanma 
faizi, 2004 yılında yüzde 24.7’ye gerilemiş-
tir. İkincil piyasalardaki faiz oranları ise 
yüzde 20 seviyesinin altına doğru gerile-
meye başlamıştır ki, bu oranlar, Türkiye 
Cumhuriyeti Hazinesi’nin tarihindeki en 
düşük oranlardır. Toplam iç borçlanmanın 
ortalama vadesi ise, 2002 yılında yıllık 
ortalama 9 ay iken, 2004 yılında 14.7 aya 
uzatılmıştır.

Yine dış borçlanma maliyetlerinde de 
belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. 10 yıl 
vadeli dolar cinsinden uluslararası tahvil-
lerimizin ihraç anındaki risk primi 2002 
yılı başında 700 baz puan iken, 2004 yılı 

Kasım ayındaki ihracımızda 286 baz pua-
na gerilemiştir. 2004 yılı bütçesinde 66.1 
katrilyon TL olarak öngörülen toplam iç ve 
dış borç faiz giderleri, burayı altını çizerek 
ifade etmek istiyorum, 56.5 katrilyon TL 
olarak gerçekleşmiştir. Böylece faiz gider-
lerinde 9.6 katrilyon TL tutarında tasarruf 
elde edilirken, bütçe açığının aynı miktar-
da daha düşük gerçekleşmesi sağlanmıştır. 
2004 yılında 167.9 katrilyon TL’lik iç borç 
servisine karşılık 148.4 katrilyon TL iç 
borçlanma yapılmış ve iç borç çevirme 
oranı yüzde 88.4 olarak gerçekleşmiştir. 
Bu ne demektir? Yani Türkiye 88.4 Lira 
borç alırken, 100 Lira borç ödemiştir. Bu 
gerçekleşmelere bağlı olarak, kamu net 
borç stokunun GSMH’ya oranının, 2004 
yıl sonu itibariyle, 2003 yıl sonuna göre 
yaklaşık 6.5 puan azalarak, yine burayı 
altını çizerek ifade etmek istiyorum, yakla-
şık yüzde 64-65 civarına düşeceği tahmin 
edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım…

Evet, her şey rakamlardan ibaret değildir, 
bakış açımız alabildiğine geniş olmalı ama, 
bu rakamlar Türkiye için tarihi rakam-
lardır, özlenen rakamlardır, Türkiye’nin 
kendine güvenini yeniden tesis eden ra-
kamlardır. Bu veriler, bugüne kadar hiç bir 
iktidar partisinin, hatta hiç bir muhalefet 
partisinin hayalini bile süsleyememişken, 
havsalasına sığmamışken bizim dönemi-
mizde artık bu rakamlar yeterli bile görül-
memektedir.

Bakınız, yine, Türkiye geçtiğimiz günlerde 
yılın ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi. Va-
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desi 20 yıl olan bu tahvile, 35’in üzerindeki 
ülkeden, yaklaşık 13 milyar dolarlık talep 
gelmiştir. Bizim satış tutarımız ise 2 milyar 
dolar olmuştur. Bu ne demektir? Bu, Türk 
tahvillerinin uluslar arası piyasalarda ta-
biri caizse fellik fellik aranması ve kapış 
kapış satılması demektir. Türkiye yalnızca 
ulusal bazda değil, uluslar arası platform-
larda da artık bambaşka bir ülke haline 
gelmiştir. Türk yatırımcısı gibi uluslar 
arası yatırımcı da Türkiye’nin önünün açık 
olduğunu, geleceğinin aydınlık olduğunu 
çok net ve bariz bir şekilde görebilmekte, 
Türkiye’yi dikkatle izlemekte ve Türkiye’ye 
yatırım yapmakta yarışmaktadırlar.

Ben inanıyorum ki, önümüzdeki günlerde 
doğrudan yatırımlar anlamında da önemli 
ilerlemeler kaydedilecek, Türkiye potan-
siyelini, zenginliğini, renkliliğini ve her 
şeyden önce sağlamış olduğu demokratik 
güven ve istikrar ortamını çok daha iyi 
değerlendirebilecektir.

Değerli katılımcılar, değerli arkadaşlar…

Biz, hükümet olarak, Türkiye’nin her 
alandaki sorunlarına karşı amansız bir 
mücadele başlattık. Burada uzun uzun 
başarılarımızı anlatacak değilim. Bu ba-
şarılarla yetindiğimizin de anlaşılmasını 
istemiyoruz. Zaten Türkiye’de iki yıl içinde 
gerçekleşen demokratik hukuk reformları, 
kırılan rekorlar, elde edilen tarihi seviye-
ler, yenilikler, değişimler artık öyle bir ko-
nuşmaya sığmıyor. Asıl üzerinde durmak 
istediğim konu, hükümetin bu mücade-
lesine özel sektörün de var gücüyle katkı 
vermesi, omuz vermesidir. 

Bu konuda sağolsun özel sektörümüz, sivil 
kurumlarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. 
Sizlerle aynı dili konuştuk, aynı hedefe 
kilitlendik ve tam bir diyalog içinde bu 
mücadelede birlikte yer aldık. Ama bu 
mücadele çok uzun soluklu bir mücadele 
ve bu diyaloğun, bu işbirliğinin devamı bu 
mücadeleyi Allah’ın izniyle mutlak başarı-
ya ulaştıracaktır. Bu konuda size sonuna 
kadar güveniyoruz. Umarım sizin de güve-
niniz tamdır. Sorunlarınızı, şikayetlerinizi 
çok iyi biliyoruz. Ülkenin her yerinde, her 
gün bu şikayetleri dinliyor, eleştirileri not 
ediyor, önerileri dikkatle kaydediyoruz.

Şimdi bugün burada ödül alanlar listesin-
de yer alan değerli sanayicilerimizin, bu 
başarıyı elde ederken ne tür zorluklarla 
mücadele ettiklerinin gayet farkında-
yız. Kayıt dışının bu kadar yaygın, vergi 
oranlarının bu kadar yüksek olduğu bir 
ortamda vergi rekortmeni olmak; İhracat 
yapmanın çeşitli sıkıntıları olduğu bir or-
tamda ihracat rekoru kırmak, bir yandan 
üretip, bir yandan çevreye, işçi sağlığına ve 
iş güvenliğine duyarlı olmak ne tür feda-
karlıklar ister bunları da iyi biliyoruz.

Bugünün atmosferiyle, bugünün şartla-
rıyla, bugünün ortamıyla iki yıl öncesini 
kıyaslarsanız, iyi niyetimizi de çok belirgin 
şekilde görebilirsiniz. Sanayicimizin çok 
uzun bir sorunlar listesi vardır. Ama bu 
liste her geçen gün kısalmaktadır. Mevcut 
sorunlar da, vergiye ilişkin olsun, ihraca-
ta ilişkin olsun, yatırım ortamına ilişkin 
olsun çözülecektir. Nasıl ki 3 Kasım önce-
sini buruk bir tebessümle hatırlıyorsak, 
inşallah yarınlar çok daha güzel, çok daha 
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aydınlık olacaktır ve bugünün sorunları 
da artık ebediyyen hatırlanmayacaktır.

Değerli işadamlarımız, iş kadınlarımız, de-
ğerli arkadaşlar…

Ankara Sanayi Odamızın bu ödüllerinde 
benim dikkatimi çeken bir başka husus 
da, Çevreye, İş Sağlığına ve İş Güvenliğine 
gösterilen duyarlılık olmuştur. Kuşkusuz 
vergide, üretimde, ihracatta, istihdamda, 
kalitede belli bir başarıyı elde etmek zor-
dur. Ancak sanırım çevreye ve işçi sağlığı-
na duyarlılık çok daha büyük önem arz et-
mektedir. Bugün artık yalnızca çok uluslu 
şirketler değil, bizim kendi şirketlerimiz, 
kendi sanayimiz de sosyal sorumluluk ko-
nusunda üzerine düşeni yerine getirmeye 
başlamıştır. 

Bu, gerçekten de çok sevindirici bir geliş-
medir. Üretimin temel unsuru emektir, 
insandır. Üretimin, ihracatın yalnızca 
makinelerden, yalnızca çarklardan, fabri-
ka dumanlarından, nakliye araçlarından 
ibaret olmadığı hepinizin malumudur. Bu-
rada önemli olan, üretimin sürdürülebilir 
olmasıdır ki, çevreye ve insana yatırım 
da işte bunu sağlayacaktır. Kaynakları 
sorumsuzca sömüren, insanı yalnızca kas 
gücünden ibaret gören bir anlayışla üretim 
yapılamaz, bu üretim tarzıyla da hiç kimse-
ye bir fayda sağlanamaz.

Yine bu fırsatla belirtmek istiyorum ki, 
Türkiye, yeşille barış içinde, işçisinin sağ-
lığını, güvenliğini maksimum düzeyde 
sağlamış bir üretim modeliyle de bütün 
dünyaya örnek bir ülke olmak yolundadır. 

ASO’ya üye sanayicilerimiz bunu ispat 
etmişlerdir. Umuyorum ki, diğer tüm sana-
yicilerimiz de, bu konuda azami duyarlılık 
içinde olacaklardır.

Sayın Başkan, değerli katılımcılar…

Ben sözlerime burada son verirken, bir 
kez daha ödüle hak kazanmış sanayicileri-
mizi gönülden tebrik ediyorum, teşekkür 
ediyorum, bu başarılarının devamını di-
liyorum. Ankara artık sizler sayesinde sa-
dece bir memur kenti değil aynı zamanda 
sanayinin de, kalkınmanın da, üretimin de 
başkenti olma yolundadır. Bu başarıların 
diğer sanayicilerimize, ülkemizin geneli-
ne örnek teşkil etmesini, bu onurun, bu 
gururun Türkiye’nin her ilinde yaşanması 
arzumu sizlerle paylaşıyorum. Ankara Sa-
nayi Odası’na da, bu teşvik edici girişimle-
rinden dolayı tekrar teşekkür ediyor, sevgi, 
saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.
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Değerli çiftçiler… Çiftçi örgütlerimizin 
değerli temsilcileri… Değerli Tarım Gönül-
lüleri… Değerli misafirler… Sizleri sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum. Burada sizlerle 
birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu 
ifade ederek sözlerime başlıyorum. Görü-
yorum ki, salonda çiftçi analar da var. On-
ları da yürekten selamlıyor, hoş geldiniz 
diyorum.

Bugün birinci yılını dolduran 1000 Köye 
1000 Tarımcı Projesi münasebetiyle bir 

araya gelmiş bulunuyoruz. Ve bu buluş-
mamızda projenin tüm tarafları; çiftçimiz, 
danışmanımız, bakanlığımız, mahalli 
idarelerimiz, özel sektörümüzün temsilci-
leriyle birlikteyiz. Hükümeti kurduğumuz 
günden bu yana ülkemizi ağır bir hastalı-
ğın pençesinden çıkarmaya çalıştığımızı 
görüyorsunuz. Milletimizin büyük desteği 
ile temel sorunların üstesinden gelmeye 
başladık. Bugün iki yıl öncesine göre her 
alanda iyileşme yoluna girmiş ve emin 
adımlarla geleceğe yürüyen bir Türkiye 

Tarım Gönüllüleri 1. Yıl 
Değerlendirme Toplantısı

Ankara | 18 Ocak 2005
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var. Şükürler olsun ki, ekonomimiz he-
pimize yepyeni umutlar vermektedir. 
Milletimizin üzerinden yükler kalkmakta, 
ülkemiz her alanda bir yapısal iyileşme ve 
yenilenme sürecine girmektedir.

Sevgili vatandaşlarım…

Bugün Hükümetimizin çiftçimize, tarım 
kesimine vereceği yeni müjdeleri buradan 
tüm vatandaşlarımıza duyuracağım. Bu 
nedenle ayrıca mutluyum. İnşallah bura-
dan açıklayacağımız yeni kararlarla birlik-
te yıllarca ihmal edilmiş bu kesimde yeni 
canlanmalara, yeni umutlara vesile oluruz. 
Zira biz, bu toprağın sesi ve bu toprağın 
ruhu olarak yola çıkmış bir hareketin men-
suplarıyız. 

AK Parti Hükümeti, şunu iyi biliniz ki, bir-
çok sorunla iç içe bulunan tarım kesimi-
nin yegâne dostudur. Hepimizin ailesinde 
en fazla bir kuşak öncesine kadar toprakla 
uğraşan insanlar vardır. Biz bu toprakların 
yerlisiyiz, bu toprakların sahibiyiz ve bin 
yıldır bu toprakları işleyen, yeşerten, can 
veren insanların çocuklarıyız. Bu yüzden 
temel meselemiz ülkemizi bir bütün ola-
rak kalkındırmaktır. 

Bakın, iktidara geldiğimizde haciz kıska-
cında kıvranan, traktörünü satıp hapisten 
kurtulmaya çalışan bir tarım kesimi vardı. 
Âcilen can suyu verilmesi gereken bu kesi-
me son derece duyarlı bir yaklaşım geliş-
tirdik. İlkin borçlarını yeniden yapılandı-
rarak ödenebilir hale getirdik. Çiftçimizi 
mahkum olmaktan kurtardık ve yeniden 
üretime döndürdük. 1.9 katrilyonluk bi-

rikmiş çiftçi borcu yeniden yapılandırıla-
rak 900 trilyon liraya indirildi ve yaklaşık 
1 milyon çiftçimiz bu imkândan yararlan-
dırıldı. Kredi faizlerinde indirimler yaptık. 
Bu yetmedi, işte size birazdan açıklayaca-
ğım yeni düzenlemelere de gittik.

Ülkemizin imkânları genişledikçe Hü-
kümetiniz de eline geçen her imkânı bu 
kesimin ihtiyaçları için seferber ediyor. 
Artık yeniden üretime dönen bir tarım ke-
simi vardır. 2002’de 6 bin 300 olan traktör 
satışı, 2003’te 16 bine, 2004’te 30 binlere 
yükselmiştir. Mazot desteği ile 640 trilyon 
lira çiftçimizin cebine döndürülmüştür, 
tarımsal girdilerde KDV oranları yüzde 
18’den yüzde 1’e indirilmiştir, destekleme-
lere devam edilmiştir. Tarımsal destekle-
melerde 2003 yılında toplam 2 katrilyon 
650 trilyon lira, 2004’te 3 katrilyon 26 tril-
yon lira toplam destek miktarı çiftçimize 
ulaştırılmıştır. Toplamda sadece iki yılda 
yaklaşık 5,7 katrilyon lira ile son dönemle-
rin en büyük rakamına ulaşılmıştır. 

Sevgili vatandaşlarım bu bir rekordur, ama 
sadece rakam olarak değil, hizmet anlayı-
şında, yönetim anlayışında bir rekordur. 
Biliyorsunuz, kooperatiflerimize, çiftçi ör-
gütlerimize 1998 ile 2002 yılları arasında 
sadece 50 kooperatife destek sağlanırken, 
2004 yılında bu rakam 234 olmuştur. Bu 
da bir rekordur. Ama biz bununla yetin-
miyoruz. 2005 yılında bu destek artarak 
devam edecektir. Kırsal Alanda Sosyal 
Destek Projesi ile köylerde yaşayan yoksul 
ailelerimize 35 bin düve ile 80 bin koyun 
dağıttık. 2003 yılında kooperatiflerimize 
22 trilyon lira destek sağlanabilirken, bu 
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rakam 2004’te sekiz kat artarak 180 tril-
yon liraya yükselmiştir. Dikkatinizi çeke-
rim, üstelik bu destek faizsiz verilmiştir. 
Bu suretle insanlarımızın geçimine katkı 
sağladık ve onları üretir hale getirdik. Bu 
çalışmalar ile aynı zamanda tarım kesi-
minde istihdam artışı sağlanmış ve koope-
ratif örgütlenmeleri de ivme kazanmıştır.

Hayvancılıkta da Hükümetimizin olumlu 
çalışmaları sonucu iyileşmeler sağlan-
mıştır. Hayvancılığa tarımımızın geleceği 
olarak bakmaktayız. Ve onun içindir ki, bu 
sektöre karşı duyarlıyız. 2002’ye kıyasla 
2003 yılında bu alandaki destekleri yüzde 
168 artışla 130 trilyona çıkardık, 2004’te 
213 trilyon lira hayvancılık destekleme 
ödemesi yaptık. Bu kapsamda, 2004 yı-
lında üreticilere 110 trilyon lira et teşvik 
primi ödedik. Ve kooperatiflere sağlanan 
desteklerle birlikte, toplamda, 2004 yılın-
da hayvancılığa 540 trilyon lira kaynak 
ayırdık. 

Ülkemizin bir başka sorunu olan kaliteli 
sebze tohumunda dışa bağımlılığımızı 
giderecek F1 Hibrit Sebze Tohumculuğu 
projesini üniversitelerimiz ve özel sektö-
rümüzle birlikte başlattık. En fazla 10 yıl 
içinde bu alanda ülkemiz dünyada söz 
sahibi hale gelecektir. 2002 yılında sadece 
50 bin ton olan sertifikalı hububat tohumu 
kullanımı 2004 yılında beş kat artışla 240 
bin tona çıkarılmıştır. 

Sevgili vatandaşlarım…

2004 yılında yer aletleriyle gerçekleştiri-
len bilimsel ve katılımcı mücadele ile 32 ili 

kapsayan 14 milyon dekar alanda sadece 
20 trilyon lira harcanarak ekonomimize 
yaklaşık 1 katrilyon lira katkı sağlanmıştır. 
Ülke genelinde süne zararı yüzde 20’ler-
den, yüzde 1’in altına düşürülmüştür, in-
şallah 2005’te bu oran daha da aşağıya çe-
kilecektir. 2004 yılında ülke genelinde 70 
ilimizde âfetler meydana gelmiştir. 2001 
yılından itibaren bütçeye her yıl konan 
500 milyar liralık âfet payı bu zararları 
karşılamaya yetmiyordu. 2004 yılında bu 
rakam 52,5 trilyon liraya çıkarılmıştır. 

Değerli kardeşlerim… 

Biraz da Avrupa Birliği üyelik sürecinde 
tarım kesiminin karşılaşacağı sorunlardan 
söz etmek istiyorum. Avrupa Birliği süre-
cinde en önemli gündem maddelerinden 
biri de tarımdır. Kabul etmemiz gerekir ki, 
bugüne kadar yapılanlar henüz bu sektörü 
yapısal olarak rekabetçi dinamik yapıya 
kavuşturmaya yetmemektedir. Daha çok 
çalışmamız, çok sorunları alt etmemiz ge-
rekmektedir. Önümüzdeki süreçte tarımla 
uğraşan nüfusumuzu hızla sanayi ve hiz-
met sektörlerine aktarmamız, işletmeleri-
mizi modernize etmemiz, tarımsal faaliyeti 
bilimsel temellere oturtmamız gerekiyor. 

Bunlar ‘olmazsa olmaz’ şartlardır. Evet, 
Türkiye dünyanın gelişmiş 20 ekonomi-
sinden biridir, dünyanın en hızlı büyüyen 
ülkelerinin başında gelmektedir ama bu 
sektörde dünya ortalamalarının altında 
kalmaktadır. Maalesef yıllarca ihmal edi-
len, ertelenen sorunlarıyla bu kesim henüz 
küresel ekonominin acımasız baskısına 
dayanabilecek halde değildir. Peki o halde 
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ne yapmalıyız? Avrupa Birliği’ne giriyo-
ruz, dünya ekonomisine entegre oluyoruz 
diye bu kesimi ihmal edemeyiz, sorunu 
acımasız yöntemlerle çözemeyiz. Biz bu 
kesimin sorunlarını çözmeye, tarımın 
tüm sorunlarını ekonominin genel hedef-
leri doğrultusunda yapısal olarak çözüme 
kavuşturmaya talibiz. Bunu sizlerin de 
desteğiyle başaracağımıza inanıyorum. 

Değerli çiftçiler, değerli arkadaşlarım…

2005 yılında bu sektörde yeni atılımlar, 
yeni çözümler getiriyoruz. Sizlere bu 
hususta yeni müjdelerim olacak. Bunları 
sizlerin huzurunda açıklamaktan ayrıca 
büyük bir mutluluk duyuyorum. Biliyor-
sunuz sulu tarım uygulamaları tarımsal 
üretim için önde gelen ihtiyaçlardandır. 
Ancak ülkemizde sulama maalesef çift-
çimize belli yükler getirmektedir. Bu 
yüklerden biri de sulamada kullanılan 
elektrik girdisidir. Tarımsal sulamada 
enerji kullanımı borçları maalesef büyü-
müş ve katlanılamayacak hale gelmiştir. 
Borçların bu şekilde durmasının ne dev-
lete, ne de çiftçimize bir yararı olmadığı 
için Hükümetimiz bu alanda bir Enerji 
Barışına gitmeyi kararlaştırmıştır. Tarım-
sal sulamada kullanılan ve 1995 yılından 
bu yana ana para ve faizleri ile birlikte 
günümüze taşınan toplam ana parası 
660 trilyon olan borcun, faizleri silinerek 
Tarımsal TEFE ile yeniden yapılandırıl-
maktadır. Türk lirası olarak dondurula-
cak borç rakamlarını, tarımsal üretimin 
sürdürülebilirliğini sağlamak açısından 
ek bir faiz uygulamadan 36 ay taksitlen-
direrek tahsil edeceğiz. 

Sulama enerjisi kullanan çiftçimizi mah-
keme kapılarından yeniden tarlasına 
götürüyoruz ve onlara “siz yeter ki üretin, 
biz her türlü kolaylığı sağlayarak arka-
nızdayız” diyoruz. Bu sağlanan Tarımsal 
Enerji Barışına borcu bulunan tüm çiftçi-
lerimizin destek vermesini ve uygun hale 
getirilen borçlarını ödemesini diliyorum.

Değerli çiftçiler…

2004 yılında dünya petrol ve doğalgaz 
fiyatlarındaki artışa bağlı olarak mazot ve 
gübre fiyatlarında aşırı artışlar olmuştur. 
Gübrede yüzde 40, mazotta yüzde 33’lük 
bu artışlar üretimde sıkıntılar doğur-
muştur. Bu sorunları iyi biliyorsunuz. 
Maliyetleri artıran, kârlılığı düşüren bu 
durum karşısında Hükümetimiz gübrede 
ve mazotta destekleme yapılmasına karar 
vermiştir. Bu konuyla ilgili uygulama 
esasları en kısa zamanda kesinleşecek ve 
kamuoyuna açıklanacaktır. Buradan size 
açıkladığım mazot, gübre ve sulama ener-
jisi kullanımındaki yeni yaklaşımlarımız 
ile çiftçimizin bu husustaki mağduriyeti 
maksimum seviyede giderilecektir. 

2005 yılından itibaren tohumculuk poli-
tikamızı sertifikalı tohumluk üretimi ve 
kullanımı sorunu olan diğer ürünleri de 
içine alacak şekilde genişletiyoruz. Mev-
cut uygulamalar dahil olmak üzere, başta 
arpa ve buğday ile tüm serin iklim tahılla-
rı, yemeklik dane baklagiller, yem bitkile-
ri, yağlı tohumlu bazı bitkiler, patates ve 
sertifikalı fidan kullanımı destek kapsa-
mına girecektir. Tohumda dışa bağımlığı 
azaltmak temel hedeflerimiz arasındadır. 
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Bu nedenle hem üretimi artırmak, hem 
de dışa bağımlılığı azaltmak için serti-
fikalı kaliteli tohumlukta 2005 yılında 
55 milyon YTL destek sağlıyoruz. Bunun 
ülkemiz ekonomisine katkısı yıllık olarak 
1 milyar YTL civarında gerçekleşecektir.

Değerli üreticiler…

“Tarıma Can Suyu” sloganıyla 2004 yılın-
da başlattığımız tarımsal kredi faizlerinde 
yeniden yapılanma atılımını çeşitlendire-
rek ve daha da etkin hale getirerek sür-
dürüyoruz. Tarımsal krediler, bildiğiniz 
gibi, işletme kredileri ve yatırım kredileri 
olarak iki temel alanda verilmektedir: Bu 
alanda gerçekleşen faiz farkı iadesi yani 
sübvansiyon ise yüzde 25 ile yüzde 60 
oranlarında değişmektedir. Verilen tüm 
tarımsal krediler sübvansiyonlu olmakla 
birlikte, hayvancılıkta yüzde 60, organik 
tarımda yüzde 60, su ürünlerinde yüzde 
40, ARGE yatırımlarında yüzde 30 ve 
sertifikalı tohum üretim ve kullanımında 
yüzde 50 oranında indirimler sağlanmak-
tadır.

2005 yılında öngördüğümüz kullandı-
rılacak tarımsal kredi hacmimiz Ziraat 
Bankası aracılığıyla 1.3 milyar YTL, Ta-
rım Kredi Kooperatif leri aracılığıyla da 
1.2 milyar YTL olmak üzere toplamda 
2.5 milyar YTL, yani 2.5 katrilyon lira 
olacaktır. Uygulama faizi halen yüzde 26 
seviyesindedir, ancak tarımsal kredilerde 
bu oranlar yüzde 10.5 ile yüzde 19,5 oran-
larına indirilmiştir. Vadeler ise işletme 
kredilerinde 2 yıl, yatırım kredilerinde 5 
yıl olacaktır.

Siz ürettikçe biz yanınızdayız. Daha da 
büyük destekler için, sizler için çalışmaya 
devam ediyoruz.

Değerli çiftçi kardeşlerim…

Prim ödemelerinde ağırlığı pamuk ve 
yağlı tohumların üretiminin desteklen-
mesine vermeye devam ediyoruz. Her 
yıl petrolden sonraki en önemli döviz 
çıkışımız bu ürün grubundadır ve toplam 
ithalatımız 1 milyar doları bulmaktadır. 
1998 yılından bu yana pamuk, zeytinyağı, 
yağlık ayçiçeği, soya ve kanolaya ve 2004 
yılı itibariyle de dane mısıra prim öde-
mesi yapılmaktadır. Uzun vadede ithalatı 
ortadan kaldıracak kalite ve yeterlilikte 
yağlı tohum üretiminin sağlanması hedef-
lerimiz arasındadır. 2003 yılı için toplam 
prim tutarı 282 trilyon lira olmuştur. Bu 
miktar 2004 yılı ürünü için, 2005 yılında 
ödenmek üzere 491 trilyon lira olarak 
bağlanmıştır. Bu da yetmemiş ve kaynak 
arayışları sürdürülerek 600 trilyon liraya 
çıkarılması kararlaştırılmıştır. Bu, geçmiş 
yıla göre yüzde 120’lik bir artış anlamına 
gelmektedir. 

Biz üretime, üretene destek veriyoruz, 
vereceğiz, bu rakamlar bu anlayışımızın 
açık göstergeleridir.

Değerli üreticiler…

Bir diğer sorunlu ürünümüz olan pamuk-
ta da sıkıntılarımız mevcuttur. Dünya 
fiyatları hızla düşmüştür, bunun yansı-
ması olarak ülkemizdeki fiyatlar daha 
da hızla aşağıya çekilmiştir. Dünya fiyatı 
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kilogram başına 700 bin lira, ülke fiyat-
ları ise maalesef 625 bin lira civarındadır. 
Kütlü pamukta kilogram başına maliyet 
810 bin TL, hedef fiyat ise 930 bin TL’dir. 
Bu nedenle 2005 yılı prim ödemelerimizin 
önemli bir kısmı pamuğa ayrılmıştır. Bu 
rakam 411 trilyon liradır ve prim ödeme-
lerine ilişkin programın yaklaşık yüzde 
68’lik kısmıdır. Sertifikalı tohumluk kul-
lanan üreticilerimizin kilogram başına 
alacakları destek 228 bin TL’dir, ki bu ge-
çen yıl 99 bin TL idi. Pamukta cinsine göre 
prim desteği 190 ile 228 bin TL. olarak 
belirlenmiştir. Bu rakam geçen yıl 90 ila 99 
bin TL arasında idi. Bu yüzde 130’luk bir 
artışa tekabül etmektedir. 

Bu alanda yeni uygulamalarımız da ola-
cak; buna göre prim ödemeleri Çiftçi Kayıt 
Sistemi’ne entegre edilecek ve denetimler 
artırılacaktır. Prim miktarları bugün yaptı-
ğımız gibi her yılın ilk aylarında açıklana-
caktır. Ödemeler öne çekilecek, mümkün 
olduğunca yeni ürünün ekiminden önce 
yapılacaktır.

Değerli arkadaşlarım…

AB ülkelerinde olduğu gibi bundan sonra 
toplam desteklemeler içinde DGD’nin payı 
yüzde 50’lere indirilecek, diğer destek-
leme enstrümanlarının payı arttırılarak 
teşvikte etkinlik sağlanacaktır. Bu oran 
ülkemizde yüzde 80 civarındadır. Bugüne 
kadar sağlanan bu desteğin üretime git-
mediği, bölgeselliği dikkate almadığı gibi 
eleştiriler yapılmıştır. Bu eleştirilerin haklı 
yönleri vardır. İşte buradan hareketle 2004 
Kasım ayında kabul edilen Tarım Strate-

jisi Belgesi ile DGD’nin uygulanmasında 
bazı değişikliklere gidilmiştir. Buna göre 
DGD’nin payı toplam desteklemeler içinde 
yüzde 45’e düşürülerek, diğer destekleme 
enstrümanlarına etkinlik sağlanacaktır. 
Bundan böyle DGD toprağa değil üreticiye, 
ürüne ve yeni teknolojinin uygulanmasın 
teşvik edecek şekilde verilecektir. Böylelik-
le üretim açığımız bulunan ürünlerde üre-
timi artırmamız da söz konusu olacaktır.

Yeni ve etkin destekleme araçları gündeme 
getireceğiz. Bu uygulamalarla prim, hay-
vancılık ve diğer destekleme konularına 
kaynak transferi sağlanacak ve destekleme 
bütçesi daha rasyonel kullanılabilecektir. 
2005 yılı yeni DGD modeli için geçiş yılı 
kabul edilmiştir. 

Değerli üreticiler…

Hemen bu arada önemli bir sorun olarak 
beliren ve patates üreticilerimizi zora 
sokan patatesteki hastalığa değinmek is-
tiyorum. Toprakta 30 ile 70 yıl arasında 
yaşayan ve mücadele edilmesi zor olan bu 
hastalığa karşı ivedilikle önlemler alın-
maktadır. Ancak bu arada çıkmaza düşen 
üreticimize bir yol göstermemiz gerekli 
hale geldi. Bu nedenle patates üretiminde 
alan sınırlamasına gidildi ve alternatif 
ürünler ile hayvancılığın yaygınlaştırıl-
ması çalışmaları başlatıldı. Patates yerine 
yem bitkisi eken, meyveciliğe geçen üreti-
cilerimize uğrayacakları zararı karşılamak 
üzere 2005 yılında 15 trilyon lira destek 
ayrılmıştır. Ayrıca tohumluk yardımı sağ-
lanacaktır.



265

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-2

Değerli üreticiler…

Hükümet olarak hayvancılığı stratejik bir 
alan olarak görüyoruz, bu nedenle sektörde 
rekabet gücünü, üretimi, kaliteyi ve kârlılığı 
artırmak için bir dizi tedbir içeren 2005-
2013 Hayvancılık Stratejisi hazırlanmıştır. 
2013 yılına kadar gerçekleştirmeye gayret 
edeceğimiz çok önemli hedeflerimiz var. 
Bu süre içinde büyükbaş damızlık hayvan 
sayısını 4,6 milyondan 5,8 milyona; büyük-
baş hayvan başına süt verimini 1,9 tondan 
4 tona, 10 milyon ton olan süt üretimini 23 
milyon tona, kişi başı tüketimi 150 kilog-
ramdan 250 kilograma, kayıt altındaki süt 
üretim oranını yüzde 20’den yüzde 80’in 
üzerine çıkarmak istiyoruz.

Yine 170 kilogram olan büyükbaş karkas 
ağırlığını 250 kilograma, 800 bin ton civa-
rındaki kırmızı et üretimini 1,3 milyon tona 
çıkarmak, böylece tüketimi kişi başına 10 
kilogramdan 16 kilograma ve yem bitkileri 
ekim alanlarını 1,2 milyon hektardan 4 mil-
yon hektara yükseltmek amacındayız. Kişi 
başına yumurta tüketimini 140 adetten 
200’e yükseltmek, kanatlı sektöründe beyaz 
et, damızlık, yumurta ve civciv ihracatını 
artırmak, daha sağlıklı ve kaliteli et ve süt 
üretimi için hayvan sağlığı, işletme düzeni 
ve ürün işleme tesislerini geliştirmek konu-
sunda da gayret göstereceğiz. Bu hedeflere 
ulaşabilmek için bir dizi teşvik içeren yeni 
bir sistem üzerinde çalışılmaktadır.

Değerli kardeşlerim...

Hayvancılık destekleri için 2005 yılı bütçe-
sine 198 milyon YTL konulmuştur. Ancak 

daha sonra yapılan düzenlemelerle bu 
rakam 2005 yılı için 555 milyon YTL’ye 
çıkarılmıştır. Kooperatif lere sağlanacak 
desteklerle birlikte, bu yıl hayvancılık 
destekleri 900 milyon YTL civarında ola-
caktır. Bu da geçen yıla göre yüzde 70 artış 
anlamındadır. Ayrıca ülkemiz hayvancılığı 
için yıllarca stratejik önemde hizmetlerde 
bulunan Et-Balık Kurumu’nun, özellikle 
doğu bölgelerinde hayvancılığı teşvik edici 
yönde politikalar üretebilmek için, Erzu-
rum, Van, Bingöl, Diyarbakır, Ankara Sin-
can ve Sakarya’daki kombinalarının Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı bünyesine alınarak 
etkinleştirilmesine karar verildi. Bu konu-
daki entegrasyon çalışmaları sürmektedir. 

Yıllardır üreticimizin sırtından haksız ka-
zanç sağlayan hayvan kaçakçılarına karşı 
amansız bir mücadele yürüttük. En son 
Diyarbakır’da konu ile ilgili kim varsa bir 
araya geldi ve etkin önlemler alınması için 
düğmeye basıldı. Bunun neticelerini hep 
birlikte gördük. Mübarek Kurban Bayramı 
öncesinde besicimiz devletin şefkatli elini 
omzunda hissetmiştir. Hayvancılığı kârlı 
ve sürdürülebilir bir sektör haline getir-
mek Âcil Eylem Planı içinde de yer almıştır 
ve bu alanda sağlanan, sağlanacak olan ge-
lişmelerle birlikte milletimize verdiğimiz 
sözleri tutmanın sevincini yaşamaktayım.

Değerli arkadaşlarım…

Sizlere tarımda yaptıklarımızdan ve yapa-
caklarımızdan söz etmeye çalıştım. Tabii 
ki bunlar yeterli değildir, tabii ki daha 
yapılacak çok iş var. Ama size söylediğim 
şudur, burada milletine güvenen ve onun 
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için gece gündüz samimiyetle çalışan bir Hü-
kümet var, bunun karşısında sizden isteğim, 
sizin de bize güvenmenizdir. Hakkı olana, 
hak ettiği desteği vermenizdir, bir Hükümet 
için bundan daha büyük bir moral yoktur. 
Buraya kadar sizlerle geldik ve sizlerle de-
vam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

2003 yılının sonlarında Ankara’da bir 
toplantı yaparak 1000 Köye 1000 Tarımcı 
Projesi’ni başlatmıştık. O gün bu projenin 
takipçisi olacağımı da üstüne basa basa 
söylemiştim. Bugün burada, bu güzel proje-
nin meyve verdiğini görmekten son derece 
bahtiyarım. Karşımda duran bu gençler 
bir yıldan bu yana ülkemizin her tarafında 
köylülerimizle, çiftçilerimizle omuz omuza, 
yan yana hizmet verdiler. Onlarla sevindiler, 
onlarla üzüldüler ve tarımın ileri gözcüleri 
oldular.

Bugün bu salona akseden tablo tarımda bir 
zihniyet devrimi olarak tarihe geçecektir. Ta-
rım Gönüllüleri Projesinden çok şey bekledi-
ğimizi her yerde ifade ettim. Bugüne kadar 
köylünün en fazla ihtiyaç duyduğu girdi bil-
gi olmasına karşın, onlara en az verebildiği-
miz şey de odur. Tarımın bu genç temsilcileri 
vasıtasıyla topraklarımıza bilgi, emek ve tec-
rübe ekeceğimizi söyledik ve bugün bunun 
hayata geçtiğini görüyorum. Bu tablo iktida-
rımızın ne denli halkıyla bütünleştiğinin de 
bir göstergesidir. Bu çocuklarımızın birçoğu 
kendi beldesinde, hatta kendi köyünde görev 
yapmaktadır. Projeye emeği geçen ve gönül-
lü katkılarıyla projeye hız katan herkesi can-ı 
gönülden kutluyorum.

Değerli dostlar…

Avrupa Birliği müzakere sürecinin başında 
olduğumuz şu günlerde tarım danışmanla-
rımızın çalışmalarını artırarak sürdürmek 
ve projeyi adım adım ülkenin her köşesine 
taşımak arzusundayız. Biliyoruz ki bu sü-
reçte en zorlu alan tarım olacaktır. Ama bu 
salonda gördüğümüz tablo bu zorlukları 
aşacağımızın da en güzel nişanesidir. 2005 
yılı içinde 1000 tarım gönüllüsünü 2000’e 
çıkaracağız. Bu müjdeyi de buradan sizlere 
vermekten mutluluk duyuyorum.

Bu proje kamu kaynaklarının kullanımına 
dayanıyor ve gönüllü kuruluşların katkıla-
rıyla yürüyor. Bu açıdan projeye destek ve-
ren başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarına 
ve diğer kurumlara teşekkür ediyorum. Bu 
katkıların artarak devam etmesi gerektiğini 
özellikle vurgulamak istiyorum. 

Buradan ülkenin her kesimine Tarım Gönül-
lüleri Projesine bir gönüllü katkı da siz verin 
diyorum. Zira görüyorsunuz ki Anadolu’nun 
dört bir yanına ektiğimiz tohumlar başak 
veriyor, konuşmamın sonunda tüm tarım 
danışmanlarımızı bir kere daha kutluyo-
rum. Onlara çıktıkları bu büyük mücadelede 
başarılar diliyorum, her zaman destekçileri 
olacağımı ifade ediyorum. Bu güzel projeyi 
hayata geçirenlere teşekkür ediyorum. Sev-
gili çiftçiler, sizleri de tarihin derinliklerin-
den gelen en kalbî duygularla bir kere daha 
selamlıyorum. Sizlere güveniyorum, sevgi-
ler sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar... İş dünyamızın seçkin 
temsilcileri... Hepinizi en derin sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum. 

Türkiye’nin taze umutlarla girdiği yeni bir 
dönemin eşiğinde kalkınmamızın taşıyıcı 
gücü olan özel sektörümüzün siz değerli 
temsilcileriyle bir arada olmanın mutlu-
luğunu yaşıyorum. Bu ülkeye duyduğu-
muz inanç ve güvenle, son iki yıl içinde 
ülkemizi nasıl bir karanlıktan alıp nasıl 
aydınlıklara taşıdığımızı en iyi bilenler 
sizlersiniz. Çünkü bundan iki yıl öncesine 
kadar kırılan hayaller sizin hayalleriniz, 
sönen umutlar sizin umutlarınızdı. Sıkın-

tının en büyüğünü sizler çektiniz. Kısır 
politikalarla, insanımıza yararı olmayan 
boş tartışmalarla bu ülke neredeyse yarın-
larını kaybetme noktasına gelmişti. Eko-
nomik göstergelerin tamamı dibe vurmuş, 
ağır kriz şartları her alanda yangınlar baş-
latmıştı. Millet için harcanması gereken 
kaynaklar, geleceğimiz için yatırımlara 
yönlendirilmesi gereken milli servetimiz, 
üç beş çapulcuya peşkeş çekilir, hırsıza, 
yolsuza, hortumcuya yem edilir hale gel-
mişti. Türkiye, taşıdığı büyük potansiyele, 
tarihi birikime ve büyük zenginliklere ya-
raşır biçimde yönetilemiyordu.

ISO Meclis Toplantısı

İstanbul | 26 Ocak 2005
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Ta ki bu büyük millet, bu dramatik gidişa-
ta dur deyinceye kadar... 3 Kasım 2002 ta-
rihinde Türkiye, millet kararıyla yaşadığı 
bütün bu arızalara, bütün bu krizlere dur 
dedi. Yine millet kararıyla, ülkenin üstüne 
kara bulut gibi çöken köhne siyaset tortu-
su tedavülden kaldırıldı. Allah’a şükürler 
olsun ki, açılan bu tarihi sayfada Türkiye 
yaşadığı bu ağır krizlerden çıkacak diraye-
ti gösterdi, ülkeyi aydınlık yarınlara taşı-
yacak değişim siyasetinin rotası en doğru 
şekliyle çizildi. Bizler “Önce İnsan” sloga-
nını en temel önceliğimiz sayarak bu ül-
keyi tepeden tırnağa değiştirecek, açılmış 
gedikleri tıkayacak ve ülkemizi geleceğe 
hazırlayacak yeni bir siyaset anlayışıyla 
yola çıktık.

Değerli katılımcılar...

O günden bugüne iki yılı aşkın bir süre 
geçti. Tek başına göreve gelen AK Parti 
iktidarı, Türkiye’nin bütün meselelerinin 
üstüne gitme kararlılığıyla gece demeden 
gündüz demeden canı gönülden çalıştı, ça-
baladı. Allah çalışanı sever, şükürler olsun 
ki bizim bu geceli gündüzlü gayretlerimiz 
de karşılıksız kalmadı. Öncelikle ekono-
mik kördüğüm çözüldü, arızalar giderildi, 
işlemeyen dişliler harekete geçirildi. Kısa 
zamanda yakalanan istikrar ve güven or-
tamı sayesinde bütün sektörler yeniden 
güvenini kazanmaya, Türkiye ekonomisi 
günden güne büyümeye başladı. İzlenen 
kararlı ve dikkatli ekonomik politikalar-
la enflasyon aşama aşama düşürüldü ve 
nihayet 2004 sonu itibariyle tek haneli 
rakamlara kadar geriletildi.

35 senedir bu ülkenin görmediği tek ha-
neli enflasyon, bugün artık ekonomik bir 
gerçektir. Büyüme hızında her yıl koyduğu-
muz gerçekçi hedeflerin ötesinde neticeler 
alıyoruz. Türkiye bir yandan büyüyor, bir 
yandan enf lasyonunu ciddi ölçüde diz-
ginliyor, ekonomik literatürde bu tablo 
daha önce örneğine rastlanmış bir durum 
değildir. Bu nasıl oluyor? Önce güven ve 
istikrarla... Bu ülke bütün enerjisiyle ülke 
meselelerinin çözümüne kilitlenmiş bir 
hükümetle istikrar ve güven kazanmış, ka-
ranlıkları aşma kararlılığını göstermiştir. 
Bu güven ve istikrar tablosunun çizilme-
sinde sadece hükümet olarak bizim değil, 
özel sektörümüzün, çalışan kesimlerimizin, 
yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın 
gayreti, fedakarlığı rol oynamıştır. Türkiye 
yeni bir medeniyet inşa etmek üzere top 
yekun bir irade ortaya koymuştur.

Değerli dostlar...

Biliyorsunuz 2005 yılına bu iki yılı aşkın 
sürenin bütün pozitif birikimini yansıtan 
yeni para birimi YTL ile girdik. Bu değişim, 
Türkiye’nin önümüzdeki döneme yeni bir 
vizyonla, yeni bir açılımla girdiğini göste-
ren, sembolik değeri büyük bir değişimdir. 
Artık, Türkiye bol sıfırlı paralardan, bol sı-
fırlı ekonomiden, bol sıfırlı yönetimlerden 
kurtulmuştur. Şükürler olsun ki ekonomik 
itibarımızı her geçen gün biraz daha fazla 
kazanıyor, çıtamızı yükseltiyoruz. Bütçe 
açıkları kapanıyor, faizler düşüyor. İzlenen 
dinamik, disiplinli ve kararlı politikalarla 
Türkiye hem borçlarını rahatlıkla çevirebi-
lir bir noktaya geliyor, hem de kredibilite-
sini yükseltiyor.
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Bakınız, geçtiğimiz günlerde yılın ilk tah-
vil ihracını gerçekleştirdik. Vadesi 20 yıl 
olan bu tahvile, 35’in üzerindeki ülkeden, 
yaklaşık 13 milyar dolarlık talep gelmiştir. 
Bizim satış tutarımız 2 milyar dolar olmuş-
tur. Bunun anlamını sizler de benim kadar 
biliyorsunuz... Türk tahvilleri artık ulus-
lararası piyasalarda büyük talep görmeye, 
ilgi çekmeye başlamıştır. Bu tablo sadece 
kendine güvenini kazanmış bir ekonomiye 
değil, aynı zamanda dünyanın güvenini de 
kazanmayı başarmış bir ekonomiye işaret 
etmektedir.

Burada güzel bir gelişmeyi vurgulamak 
istiyorum. Almanya, Avusturya, Hollan-
da gibi Avrupa ülkelerinde 435 milyon 
YTL’lik tahvil ihraç edilmiş ve aynı anda 
satılmış durumda. Buraya özellikle dik-
katinizi çekmek istiyorum. Bu tahviller 
bizim, yani Türkiye Cumhuriyeti Hazi-
nesinin çıkardığı tahviller değildir. Bu 
tahviller Avusturya Hazinesinin ve Dünya 
Bankası’nın piyasaya sürdüğü YTL bazlı 
tahviller... Nereden nereye geldiğimizi va-
rın düşünün...

Türkiye yalnızca içeride değil, dünya 
ekonomik arenasında da artık parlak bir 
yıldız olma yoluna girmiştir. Bu tablo önü-
müzdeki dönem içinde gerek iç, gerek dış 
sermaye yatırımlarını çekecek bir cazibe 
tablosudur. Sizlerin gelişmeleri yakından 
izlediğinizi ve Türkiye’nin kalkınmasına 
yön verecek yeni yeni yatırım projeleri 
geliştirmekte olduğunuzu biliyorum. Tür-
kiye yıllardan sonra nihayet unu olan, yağı 
olan, şekeri olan bir ekonomi olma yoluna 
girmiştir.

Gelin bu helvayı hep birlikte yapalım. Yeni 
yatırımlarla, yeni üretimlerle, yeni istih-
damlarla, yeni kazançlarla Türkiye’yi 100. 
doğum yıldönümüne hazırlayalım. Benim 
gönlümü saran bu değişim ve kalkınma 
heyecanının bu salondaki her bir iş adamı-
mızın, üreticimizin, yatırımcımızın ortak 
heyecanı olduğundan hiç şüphem yok. 
Türkiye ışıl ışıl ışıldıyor, gelin bu aydınlığı 
daim hale getirelim. Bu güzel duygularla 
sözlerime son veriyor, hepinize sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum. Daha aydınlık, 
daha barışçı, daha güzel bir dünya için Al-
lah Türkiye’nin yolunu açık etsin. 
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Başbakan Erdoğan, Davos’taki Kongre 
Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısın-
da, Davos Zirvesi’nin başlığının bu yıl ‘‘zor 
seçenekler konusunda sorumluluk üstle-
nilmesi’’ olarak belirlendiğini anımsattı. 
Siyasiler olarak nasıl seçenekler üstlenecek-
lerinin ‘‘çok açık ve net olarak’’ ortaya ko-
nulması gerektiğini kaydeden Erdoğan, te-
rörün küreselleşmesinin engellenmesinin 
önemine işaret etti. Barışın küreselleşmesi 
için neler yapılacağının konuşulması gerek-
tiğini vurgulayan Başbakan, şöyle konuştu: 

‘‘Teröre baktığımızda aslında sebep netice 
ilişkisidir. Sebebinde ne var? Ona baktığı-

mız zaman yoksulluğu, cehaleti ağırlıklı 
olarak görüyoruz. Şu anda buna yönelik 
ortak mücadele platformunu en gelişmiş 
ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kadar 
hep birlikte hatta gelişmemiş olan ülke-
leri de buna katmak suretiyle bu adımı 
atmamız lazım. Bu konuda ortak bir aklın 
oluşması şart. Kimse, ‘benim teröristim 
daha iyidir, seninki daha kötüdür’ gibi bir 
savın içerisine girmesin. Teröristlerin hepsi 
kötüdür. Bunların dini, milleti, milliyeti, 
ırkı, vatanı yoktur. Bundan en çok canı ya-
nan ülkelerden biridir Türkiye. Biz her tür 
dayanışmaya var olduğumuzu başından 
itibaren söyledik ve söylüyoruz.’’ 

Davos’ta Yaptığı Basın Toplantısı

İsviçre | 28 Ocak 2005
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Teröre harcanan paranın, teröre değil de 
yoksul ülkelere, Afrika’ya harcandığı dü-
şünüldüğünde yoksulluğun büyük ölçüde 
aşıldığının görüleceğini kaydeden Erdoğan, 
aynı şeyin savunma sanayine yatırılan pa-
ralar içinde geçerli olduğuna dikkati çekti. 
‘‘Eğer 21. asır paylaşım, dayanışma asrı 
olarak kabul ediyorsak yapmamız gereken 
müşterek olarak çok şey var’’ diyen Erdo-
ğan, ‘‘Biz Türkiye olarak 2005 yılını Afrika 
yılı ilan ettik. Şahsım bakan arkadaşlarımı 
ağırlıklı olarak Afrika kıtasındaki ülkeleri 
dolaşacak. Onlarla nasıl müşterek çalışma-
lar yapabiliriz onun tespitini yapacağız’’ 
diye konuştu. 

Güneydoğu Asya’da yaşanan felakete de 
işaret eden Erdoğan, insani yardım nokta-
sında her ülkenin elinden geleni ortaya net 
koymasını istedi ve ‘‘Lafını yapmamalıdır’’ 
dedi. 5 Şubat’ta geniş bir ekiple bölgeye gi-
deceğini anımsatan Erdoğan, şöyle devam 
etti: 

‘‘Bir ucundan tutup oradaki enkazı kal-
dırmamız lazım. O gönlü yaralı insanları 
tedavi etmek için onların yanında olmamız 
lazım. Hangi dinden olursak olalım ‘yara-
dılanı yaradandan ötürü sevme’ anlayışı ile 
orada olmamız lazım ve inanıyorum ki, in-
sanlık herhalde tsunami felaketine duyar-
sız kalmayacak. Onu da çözmenin gayreti 
içinde olacaktır.’’ 

Erdoğan, Davos’ta düzenlediği basın top-
lantısında, soruları da yanıtladı. Erdoğan, 
sözde ‘‘Ermeni soykırımı’’ ile ilgili bir soru 
üzerine, bu konudaki resmi düşüncelerinin 
de sivil düşüncelerinin de belli olduğunu 

söyledi. Erdoğan, ‘‘Biz, tarihte olan bitenleri 
tarihçilere bırakmış bir siyaset anlayışını 
güdüyoruz’’ dedi. Türkiye Cumhuriyeti hü-
kümeti olarak Ermenistan’a hava kapısını 
açtıklarını, ticareti başlattıklarını kaydeden 
Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Ülkemdeki Ermeni vatandaşları ile müna-
sebetleri gayet yerinde olan bir hükümetiz 
ve ülkemde 30 bin Ermeni kökenli vatan-
daş var. Onların hiç böyle bir sıkıntısı yok. 
Biz şu anda geleceğin dünyasını inşa etme-
nin gayreti içerisindeyiz. Türkiye-Ermenis-
tan arasındaki münasebetleri nasıl iyi bir 
çizgiye getiririz, bunu düşünmeye gayret 
sarf ederseniz çok daha isabetli olur. Bu tür 
kavramlar üzerinde barışı üretemezsiniz. 
Bana göre bu yanlıştır.’’ 

Türkiye-İsrail ilişkileri konusundaki bir 
soru üzerine de Erdoğan, Türkiye’nin 
Ortadoğu’da barıştan yana olduğunu söyle-
di. Türkiye’nin gerek İsrail, gerek Filistin ile 
ilişkiler açısından herhangi bir sıkıntısının 
olmadığını ifade eden Erdoğan, şunları 
söyledi:

‘‘Fakat terörün de her türlüsüne karşı oldu-
ğumuzu ifade ediyoruz. O başka bir olay, bu 
başka bir olay. Bizde bir söz vardır: Dost acı 
söyler, ama gerçeği söyler. Biz diyoruz ki 
bu bombalar artık ölüm kusmasın. İki ayrı 
devletin olduğu bir Filistin-İsrail istiyoruz. 
Şu anda biliyorsunuz bu konudaki girişim-
lerimiz Filistin seçimleri ile birlikte başla-
mıştır. Dışişleri Bakanımı İsrail ve Filistin’e 
gönderdim. Buradaki barışa nasıl katkıda 
bulunabiliriz, bunun gayreti içindeyiz. İs-
rail ile ticaret hacmimiz yaklaşık 2.5 milyar 
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dolardır. Yakın bir gelecekte ben de İsrail ve 
Filistin’e gideceğim. Ama doğruları konu-
şacağız, eksileri de konuşacağız, artıları da 
konuşacağız. Çözümü böyle yakalayacağız. 
Var olan eksiği görmemezlikten gelirsek 
neticeye varamayız. Bunları da bir an önce 
hep birlikte telafi etmemiz lazım. Barış, 
barış, barış diyoruz. Bu konuda Filistin de 
İsrail de üstüne düşeni yapmalıdır.’’

‘‘3 Kasım’da üyelik müzakerelerinin başla-
yacağından emin misiniz? O zamana kadar 
Kıbrıs’ın tanınması çözümlenebilecek mi?’’ 
sorusuna ise Erdoğan, şu karşılığı verdi:

‘‘AB süreci konusunda Türkiye olarak şu 
anda gerek tarama, gerek müzakere ile il-
gili hazırlıkları devam ettiriyoruz. Ankara 
Antlaşması’na yönelik olarak hukuki altya-
pı çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaları 
yapıp adımlarımızı atacağız. Gecikmeyi 
arzu etmiyoruz. Anlayışımız çözümdür. 
Buna yönelik olarak arkadaşlarımız çalış-
malarını devam ettiriyor.’’

Erdoğan, Irak seçimleri ile ilgili bir soruyu 
yanıtlarken de seçimlerde katılımcılığın 
başarılı olduğunu söylemenin zor olduğu-
nu söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle devam 
etti:

‘‘Yani, seçmen karşısında seçilme duru-
munda olan seçenekler az. Bu yönden belki 
tam demokratik bir seçim olmayabilir. Ama 
bir demokrasiye geçiştir. Burada sandıkla-
rın halkın önüne gelmesi bir adımdır. Bana 
göre önemli bir adımdır. 30 Ocak akşamı 
işbaşına gelecek olan yönetim bundan son-
raki süreci iyi tanımlamalıdır. Sorumlulu-

ğu, mesuliyeti ağırdır. Çünkü, bu yönetim 
anayasayı hazırlayacak olan yönetimdir. 
Bu anayasa, etnik unsurların birbirine 
egemenlik sağlamasına olanak verecek bir 
anayasa olmamalıdır. Farklı mezheplerin 
birbirine egemenlik sağlamasına fırsat ve-
ren bir anayasa olmamalıdır. Irak’ın toprak 
bütünlüğünü sağlamaya yönelik bir anaya-
sa olmalıdır. Irak’ın tüm zenginliklerinin 
tüm Irak halkına ait olduğunu ortaya koyan 
bir anayasa olmalıdır. Bunu başarırsa Irak 
halkının da güvenini yarınlara yönelik ola-
rak kazanır.’’

Ukrayna’nın AB üyeliği konusundaki gö-
rüşünün sorulması üzerine de Erdoğan, 
AB’nin genişleme sürecinin devam ettiğini 
anımsattı. Erdoğan, ‘‘Kurallara uygun ol-
duktan sonra biz hepsine evet deriz. Bizim 
adalet karşısında boynumuz kıldan incedir. 
Dış politikada da böyle düşünüyoruz’’ diye 
konuştu.
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Değerli konuklar... İstanbul sevdalıları... 
Hepinizi en içten duygularımla selamlıyo-
rum. 

İstanbul’a tam 134 yıldır hizmet veren 
bir abide kuruluşumuzun, İETT’nin zen-
gin geçmişine tanıklık etmek üzere bir 
araya gelmiş bulunuyoruz. Bizzat mesai 
verme, havasını soluma, çatısı altında 
bulunma onuruna eriştiğim bu seçkin ku-
ruluşumuz, biraz önce hepimizin bir kere 
daha farkettiği üzere bu ülkenin gelişme 
tarihinin, medeniyet serüveninin temel 
taşlarından biridir. Dünyalar güzeli bu 
şehrin uzun hikayesine ve o hikayeden 
bizim hayatlarımıza düşen hatıralara dö-
nüp baktığımızda, eminim ki hiçbirimizin 
hafızasında İETT izi bulunmayan tek bir 
kare geçmiş zaman fotoğrafı canlanmaya-
caktır. Yıllar yılı edebiyatçılarımız kalem-
leriyle, ressamlarımız fırçalarıyla, fotoğ-
rafçılarımız vizörleriyle içinden trenler 
ve tramvaylar geçen bu yedi tepeli şehrin 
hikayesini anlattılar. Bugün hepimize de-
rin bir “ah” çektiren bu nostaljik hikayeler, 
medeniyetler beşiği İstanbul’u modern ge-
leceğine taşıyacak olan ilk güçlü adımların 
da hikayesidir aynı zamanda.

Bugün İstanbul geleceğe hazırlanma uğ-
raşına bütün hızıyla devam eden, bunun 

sancısını çeken, bunun zorluklarını yaşa-
yan bir şehir olmaya devam ediyor. Kabul 
edelim ki her şeyin çok daha basit ve sade 
çizgilerle şekillendiği o eski İstanbul artık 
puslu hatıralarımızda kaldı. Bugün yeni 
bir İstanbul gerçeğiyle karşı karşıyayız. 
Hemen çözümlenmesi gereken yüzlerce 
sorunu olan, kalabalık, altyapısını, çev-
resel düzenini yeni yeni oluşturmanın 
gayreti içinde olan bir şehir bugünün 
İstanbul’u...

Ama şuna inanıyorum ki, yılların ihma-
liyle yaralanmış bugünün İstanbul’u bile, 
dünyadaki en değerli mücevher olarak 
İstanbul sevdalılarının gönüllerindeki 
ağırlığını asla yitirmemiştir, yitirmeye-
cektir. O halde İstanbul’u üzen, İstanbul’u 
yaralayan, İstanbul’u inciten bu yaraları el-
birliğiyle sarmaktan asla kaçınmayacağız. 
Bizim tarihiyle zenginleştiğimiz, güzelli-
ğiyle enginleştiğimiz bu şehre bir gelecek 
borcumuz var.

Değerli İstanbulseverler...

Bu akşam burada sizlerle olmaktan, 
İstanbul’u konuşmaktan, İstanbul’un ha-
tırasına varlığını kazımış bir koca çınarın 
gölgesini sizlerle paylaşmaktan büyük bir 
mutluluk duyduğumu ifade etmeliyim. Bu 

IETT Ünlüler Galası

İstanbul | 29 Ocak 2005
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şehre uzun sayılabilecek bir zaman bele-
diye başkanlığı yaptım. Bugün bu ülkede 
yaşayan insanların oylarıyla kurulmuş 
bir hükümetin başıyım. Yoğun bir tempo-
da, geceli gündüzlü bir çalışma takvimi 
içinde bu ülkeyi geleceğine taşımak üzere 
arkadaşlarımla birlikte çalışıyorum. Ama 
inanın bu yoğun temponun içinde bile 
İstanbul’u özlemeye vaktim, İstanbul’u an-
maya ihtiyacım oluyor.

Bu şehrin insanın ruhunu bir daha bırak-
mamak üzere kavrayan, kendine çeken 
böyle bir etkisi, böyle bir sihri var. Bu se-
beple ki İstanbul’u İstanbul yapan her bir 
güzelliğe, İstanbul’u İstanbul gibi yaşatan 
her bir hizmete gözümüz gibi bakmak 
mecburiyetimiz var. İETT 134 yıllık geç-
mişiyle İstanbul’un bizim himayemize bı-
raktığı kuruluşlarımızdan biri... İsteriz ki 
İETT, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte 
de bu şehrin yolculuğuyla kaderini birleş-
tirsin. İETT, bu güzel şehrin geçmişinde 
olduğu gibi geleceğinde de hafızaları unu-
tulmaz izlerle, hizmetlerle, güzelliklerle 
donatmaya devam etsin. 

Bu güzel akşamı, bu güzel duygularla 
yaşıyor, bu güzel törene katıldığınız için 
her birinize teşekkür ediyorum. Sizlere 
İstanbul’un güzelliğine yakışır bir gelecek 
sözü veriyorum. Hepinize sevgilerimi say-
gılarımı sunuyorum. 
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Sayın Gates, değerli konuklar, televizyon-
larından bizleri izlemekte olan sevgili 
vatandaşlarım; her vesile ile içerde ve 
dışarda, hükümetimizin “bilgi toplumuna 
dönüşüm” ülküsünü, bunun kamu yöne-
timi ve iş hayatımızı nasıl değiştireceğini 
anlatıyor, e-dönüşüm Türkiye Projemizin 
önemini ve bu yolda koyduğumuz hedefle-
ri sizlerle paylaşıyorum. 

20. Yüzyılın son çeyreğinde uygarlık tarihi, 
teknoloji ve özellikle bilişim teknolojile-
ri tarihiyle örtüşüyor. Bugün aramızda 
kendi şirketinin tarihçesini bu dönüşüm 
ile yoğurmayı başarmış, ilim ve fen ile 
ticareti harmanlamış bir öncü bulunuyor: 
Microsoft’un, Yazılım Baş Mimarı Sayın 
Bill Gates... Ülkemize hoş geldiniz. 

Az önce kendisiyle ilginç bir görüşme yap-
tık... Belli ki, O da, kendini aşmakta olan 
ülkemizin dünya sahnesindeki yeni yerini 
bizler gibi hissedip önemsiyor. Türkiye’yi 
çağdaş uygarlıklar düzeyine taşıyacak; 
ruhlarımızı daha doygun, ülkemizi daha 
zengin kılacak bir yaşam tarzına geçmek 
amacıyla, şeffaf ve katılımcı yönetişim 
için Hükümetimizin Milletimize taahhüd 

ettiği bu Büyük Dönüşüm, dünya bilgi oto-
yollarındaki hızı yakalamak üzere, iddialı 
hedeflerle sürüyor. Ancak bu alanda yapa-
cağımız daha çok şey var.

e-Dönüşümde nerelerdeyiz? Hergün hepi-
mizin içtenlikle, bu konuda kendi açısın-
dan bir muhasebe yapmasını istiyorum. 
e-Dönüşüm ve buna bağlı olarak yürüt-
tüğümüz e-Devlet çalışmaları, 2002 yılı 
sonunda hazırlanan Acil Eylem Planı’nın 
ardından ateşlendi. Bu program çerçeve-
sinde tüm çalışmalar Devlet Planlama Teş-
kilatı koordinatörlüğünde yürütüldü. Bilgi 
Toplumu Dairesi kuruldu ve e-Türkiye 
Projesini yürütmek ve denetlemek üzere 
bir İcra Kurulu oluşturuldu. Maksadımız 
Bakanlıklar ve Yerel Yönetimlerde yürütü-
len etkinliklerde eşgüdüm sağlanmasıdır. 

Bu sürece, Sivil toplum örgütleri de 
aktif olarak katılıyorlar. DPT’nin hazır-
ladığı e-Devlet Proje ve Uygulamaları 
Raporu’nda başlıca önemli kamu proje ve 
uygulamaları özetlenmiştir. e-Dönüşümle, 
2004 yılı başlarından itibaren kamudan 
kamuya, kamudan vatandaşa ve özel sek-
töre elektronik hizmet sağlanması ile ilgili 

Türkiye’nin Bilişimle 
Kalkınması Konferansı

Ankara | 30 Ocak 2005
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birçok uygulama başlatılmıştır. Ülkemizin 
kararlı devlet politikaları ile bilgi çağını 
yakalamak üzere düne ve yarına yönelik 
atılımları ile strateji, politika ve uygulama-
lar yeterince tartışılmış; kamuoyu bilinci 
en üst düzeyde oluşturulmuştur... 

e-Dönüşüm’ün adımları artık netleşmiş-
tir, şimdi öncelik ve tercihlerin yapılması 
zamanıdır. Bilgi toplumuna dönüşümün 
tüm ana ögeleri tesbit edilmiş, kararlar alın-
mıştır. Bilişim sektörümüzü geliştirerek 
Türkiye’yi bilgi toplumu liglerinde üst sıra-
lara getirecek, stratejik bir ulusal program 
oluşturma hedefimiz artık ağırlığını hisset-
tirmektedir. Bilgi toplumuna dönüşümün 
en önemli ögesinin toplumsal bir dönüşüm 
olmasından hareketle, “Hukuki Altyapı, Eği-
tim ve İnsan Kaynakları meselesi, Teknik 
Altyapı ve Bilgi Güvenliği, Standartlar”ının 
oluşturulması ve nihayet her şeyin temelin-
de Bilgi Toplumu Stratejimiz’in bulunduğu-
nu her vesile ile söylüyoruz... 

Bilgi toplumunun Ulusal bir Araştırma 
Geliştirme ve İnovasyon sistemi üzerinde 
yükselmesi gerektiğini de unutmamalıyız. 
Bütün bu fikri hazırlığa rağmen, özellikle 
icraata işaret eden e-Devlet Projelerinde 
bence henüz olmamız gereken yerde maa-
lesef değiliz. Bugün için en önemli gelişme 
arkası boş olmayan bir e-Devlet Kapısı’nın 
bir an evvel işletmeye alınmasıdır. Bu gö-
revi Türk Telekom’a verdik. O da ulusal 
şirketlerimizle uluslararası oyuncuları 
eşleştirip yarıştıracak.

Kamu yönetiminde; fikir oluşturma aşa-
masında fazlasıyla vakit harcadık. İcraat 

aşamasında tedirginlikler yaşıyıp durak-
lamamalıyız. Ya da telaşa kapılıp acele ile 
yanlış girişimler yapmamalıyız. Çünkü so-
nuçta, sadece olması gereken yapılmalıdır. 
Bu dönüşümde asıl önemli olan kurumla-
rın ihtiyaçlarına cevap veren modern yö-
netim sistemleri kurup işletmek, kullanı-
cılarını geliştirmek, sistemleri benimsetip 
uygulatmak iken; geçmişte örneklerine 
rastladığımız gibi düşük kapasiteyle kul-
lanılan, verim artışı sağlayamayan atıl, 
ömürsüz bilgisayar donanım ve yazılım 
yatırımları yapılmasını istemiyorum. 

İhtiyaçlarımızı görecek, ülke genelinde 
veya bir Bakanlık düzeyinde bütünselliği 
olan çözümler tercihimizdir: Her bağımsız 
Kamu Yönetim Birimi, kendi taktik önce-
liklerine yönelik münferit, bölük pörçük 
bilgisayar donanım ve yazılımlarını tekrar 
tekrar satın alıp, işletmeye çabalamasın... 
Sağlıklı bir e-Devlet uygulaması için, en 
sonunda, bir de tabi ayrı ayrı otomasyona 
geçirilmiş kurumların, kendi içlerinde ol-
duğu kadar, biribirleriyle de uyumlu işle-
tilebilmeleri meselesi var. Bir de vatandaş 
elindeki bilgisayar ve yazılım ne olursa ol-
sun kurulacak sisteme internet üzerinden 
erişebilmeli, kimse çevrim dışı kalmamalı. 

Vizyonumuz bütünselliği olacak e-Devlet 
projeleridir... Bırakınız kendi yolunu ara-
yan aynı bakanlıktaki bağımsız birimleri, 
meseleye sadece koca bakanlık seviye-
sinde bakmanın dahi ölçeği bazen yeterli 
olamayabiliyor. Kimse işin kolayına kaç-
masın. Öte yanda bizim bir statejik altyapı 
kurup tedricen genişlemeye ihtiyacımız 
var. Oysa çoğu yönetim birimi, aynı fonk-
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siyonlar için dönüp dönüp yeniden pera-
kende alımlar yapıyor... Sonra da bir kaç yıl 
içinde, elindekini atıp silbaştan yeniden 
alıyor... 

Bir gurup yatırım aceleciliği içerisindey-
ken, başka bir gurup da ihtiyacını formüle 
edip şartnamesini bile yazamıyor. Tabii bir 
de verilerin ve bilgisayarların güvenliği 
meselesi var.. Elimizdeki yazılım ve dona-
nımın ne yaptığını tam olarak bilmediği-
miz ve kendi elimizle geliştirmediğimiz 
zaman bu program veya işletim sistemine 
nasıl güvenebiliriz? Bunun tedbiri alın-
malı. Bir devlet bu konuda hiç kimsenin 
“sözü” ile yetinemez. Buna çalışan bütün 
programlar ve güncellemeleri de dahildir. 

Yazılım ve Donanım ile bunların üstüne 
kurulacak her işletim sistemi yazılımının 
güvenilirliği; kullanımdan önce detaylı 
olarak incelenmelidir. Bunlar yapılmazsa, 
güvenlik konusunda bağımlı kalınacak, 
zafiyete düşülebilecektir. Her şeyi de ken-
dimiz yapacak değiliz... Ulusal yazılım 
ustalarımız çıkıp, fikri haklarına saygılı 
olacakları uluslararası malzemenin üzeri-
ne emek koyup Türkiyemiz için en uygun 
eseri, en yüksek katma değerle oluşturma-
lılar... 

Sistemler esnek ve canlı olmalı. Dosya ve 
veri özellikleri açık ve net olmalı. Müm-
kün olduğu kadar yeni versiyonlar eski 
versiyonları, eski versiyonlar da mümkün 
olduğu kadar yeni versiyonları kullanabil-
meli... Ticarette oldu bittilerle ülkenin ge-
leceği tıkanmamalıdır. Kamu, özel kesim, 
yurttaş, ulusal bir ağ üzerinden topyekün 

veri iletişimine ihtiyacımız var... Bakınız, 
Türk Telekom Kamu Kurum ve kuruluşla-
rı ile özellikle KOBİ’lere yönelik hizmetler 
için bir Veri İletişim ve Paylaşım merkezi 
kurdu. 

Çok özel durumlar dışında İdare’ler ku-
rumlar yararlanmamakta ısrar ediyor. Bü-
rokrasinin geleneksel tutumu, bu işler için 
yeterli değildir. Bilgi ve bilgisayar çağı ge-
leneksel bürokrasiyi, statükoyu bitirmiştir. 

Değerli dostlar...

Açıklarımızı kapatıp, bu yarışta öne geç-
mek için daha yapmamız gereken çok iş, 
kat etmemiz gereken çok yol var. Özetle 
e-Dönüşüm için farklı yaklaşımlara ih-
tiyaç olduğu kanaatindeyim. Bu yarışta 
Türkiye’ye yakışan düzeyi yakalamak, 
alıştığımız tempoda yürüyerek mümkün 
değil. İmkansızı başarmak, hırslı ve inanç-
lı, reformist bir yaklaşımla mümkündür! 
2005 ve gelecek yıllar, 2004’ten daha iyi 
olmalı, bu hedeften kaçışımız yok! 

Değerli konuklar…

Şimdi de gelelim mevcut kazanımlarımıza, 
bakın neleri gerçekleştirmişiz: Bilgi top-
lumuna dönüşümün en önemli yapıtaşı, 
bireylerimizin ve dolayısıyla toplumun 
eğitimidir... Bu amaçla, hareket noktaları-
mızın en önemlisi, temel eğitimdir, ilköğ-
retimdir. Eğitim kurumlarımızı internete 
bağlamak için Türk Telekom’la yapılan 
protokol neticesinde geçen yıl 20.000’e ya-
kın okulumuzun geniş banttan hızlı inter-
net bağlantıları gerçekleştirildi, Milli Eği-
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tim Bakanlığımızın girişimleriyle, 2005 
yılı sonunda bu rakamı ikiye katlayarak 
tüm okulların erişimini sağlamış olacağız. 

Bu arada ilk ve orta öğretimde müfredata 
paralel eğitim destek malzemesi olacak 
İNTERAKTİF CD ve EĞİTİM PORTALI 
hazırlıkları yürütülmektedir. Böylece hem 
öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz 
bilgi çağını yakalayacak, dünyaya bilgi 
otoyollarıyla bağlanmış olacak. Elbette 
teknolojinin nimetlerini masaya koymakla 
dimağlar zenginleşmiyor... 

Asıl dönüşüm beynimizin içinde. Ezberci 
değil, akıl yolunu kullanan araştırmacı, 
bir eğitim yaklaşımı ile eğitim sistemimizi 
kökten dönüşüme hazırlıyoruz. 

Değerli konuklar…

Bir yandan Hukuki altyapımızı bilgi toplu-
muna hazırlarken, diğer yandan ulusal yar-
gı sistemimizin veriminin artırılması çalış-
maları devam etmektedir. Uzayan davalar, 
geciken adalet, binlerce dosyaya gömülen 
hakimlerimiz ve savcılarımız, dava peşinde 
koşan avukatlarımız ve vatandaşlarımız… 
Devletimizin en önemli yapıtaşlarından 
biri olan adalet sistemimizin geliştirilmesi 
için yoğun çaba harcanmaktadır... Ulusal 
Yargı Ağı Projemiz-UYAP sonuçlanmak 
üzeredir. Zaman tasarrufu sağlayacak ve 
etkinliği artıracak bu proje ile yargı sistemi-
mizde de dönüşüm sağlanacak, soruşturma 
ve davalar daha hızlı sonuçlanacak. 

Bilgi toplumuna dönüşümün yapıtaşların-
dan biri de yasal düzenlemeler... Bu konu-

da iki önemli kanundan Elektronik İmza 
Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
da geçen yıl bizim iktidarımızda yürürlü-
ğe girdi. Şimdilerde Kamu kurumlarımız 
vatandaşlarımızın bilgi edinme talep-
lerini karşılayabilmek amacıyla gerekli 
düzenlemeleri gerçekleştiriyorlar. Maliye 
Bakanlığımızın Vergi Dairelerinin Oto-
masyonu Projesinin yeni başlayan ikinci 
etabı VEDOP II projesi sayesinde isteyen 
vatandaşlarımız vergi beyannamelerini 
internet üzerinden verebiliyor, artık vergi 
dairelerine gitmelerine gerek kalmadı. 
Türkiye’nin vergi dairesi internette hizme-
te girdi, böylece kayıtdışı ekonomi ve ka-
çaklar önlenecek. e-Dönüşümü kendi ken-
dini finanse eden projelerle yürütüyoruz, 
kaynak bulma problemini bu ve benzeri 
projelerle aşıyoruz. 

Kimlik numarası paylaşım sistemi de 2005 
yılında hayata geçirilecek. e-Türkiye’nin 
temel yapıtaşlarından birini oluşturan 
MERNİS’in tamamlayıcısı olacak proje 
ile nüfus sureti isteme işlemleri ortadan 
kalkacak, artık kurumlar Kimlik Paylaşım 
Sistemi’ne erişerek vatandaşın bilgilerini 
sistemden görebilecek. Sosyal güvenlik 
hizmetlerimizde de e-Dönüşüm devam 
ediyor. Artık vatandaşlarımız aylık prim ve 
hizmet bildirimlerini vakit kaybetmeden, 
Türkiye’nin her köşesinden, internet üze-
rinden yapabiliyor. 

Mayıs 2004 tarihinde hizmete giren 
“e-bildirge” hizmeti ile bildirimler kolay 
ve hızlı şekilde elektronik olarak gönde-
rilebilecek. Bu projeye bağlı olarak SSK-
Medikal. NET Projesi de başladı. Proje ile 
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kurum sağlık üniteleri ile hizmet satın 
alınan kuruluşların SSK ile bağlantıları 
sağlanacak, provizyon ile sadece hak sahi-
bi olanlar sağlık hizmetlerinden yararla-
nacak, sahte sağlık karnelerinin kullanımı 
önlenecek. Bu proje de kısa zamanda ken-
di kendini finanse edecek. 

Dış ticaret işlemlerinde büyük kolaylıklar 
sağlayan projelerimiz de hayata geçirildi. 
Halen e-Gümrük uygulamaları sayesinde 
68 gümrük idaremizde dış ticaret işlemle-
rinin % 99,5’i çevrim içi ve gerçek zamanlı 
olarak yürütülmektedir. Aynı şekilde itha-
lat-ihracat işlemlerinin büyük bir kısmı da 
Elektronik Veri Değişimi programı çerçe-
vesinde internet üzerinden gerçekleştiril-
mektedir. 

Tüm taşınmaz malların envanterini tu-
tacak ve ülke çapında tapu kadastro faa-
liyetlerinin otomasyonunu içeren Tapu 
Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) Proje-
sinin pilot kullanımı başarıyla sürüyor. 
Bu proje ile taşınmaz malların kayıtları 
sağlıklı tutulabilecek, en önemlisi hazine 
arazilerinin doğru ve sağlıklı bir envanteri 
oluşturulacak, böylece devlete çok önemli 
tasarruflar sağlanacaktır. Vatandaşımız 
gayrimenkulu ile ilgili bilgilere kolay ve 
hızlı bir şekilde erişebilecek. Kuyruklarda 
beklemeye gerek kalmayacak. Bayındırlık 
Bakanlığımızın hedefi bu projeyi Türkiye 
geneline 2 yıl içerisinde yaygınlaştırmak. 

Diğer bir hedefimiz de bilişim işçileri ye-
tiştirme, dünya bilişim endüstrisinde yer 
alma hedefimizdir. Yazılım üreticilerine, 
KOBİ’lere, genç iş ve bilim adamlarımıza 

bu konu ile ilgili teşviklerin verilmesi, 
bürokrasinin azaltılması amacıyla verdi-
ğimiz sözü yerine getirerek, teknoparkları 
çok daha cazip bir noktaya getirdik. Yeni 
iş fırsatları üretilmesi ile ilgili çalışmaları-
mız devam ediyor. 

e-Devlet hizmetlerini yalnızca ülkemizde 
yaşayan vatandaşlarımız için değil, yurt 
dışında yaşayan vatandaşlarımız için de 
sunmaya gayret ediyoruz. Diğer ülkelerde 
yaşayan vatandaşlarımızın doğum, nüfus, 
evlenme, pasaport, askerlik gibi işlemleri-
ni internet ortamından gerçekleştirebile-
cekleri e-Konsolosluk uygulamalarını da 
Haziran 2004’de başlatmış bulunuyoruz. 

Evet değerli dostlar;

Biliyorum, içimizde zaten milletçe geç 
çıktığımız bu yolda hala yeterince ilerleye-
mediğimizden kaygılananlar var. Ama ilan 
ediyorum, hiç kuşku duyulmasın ki hak 
ettiğimiz, layık olduğumuz yerde değilsek, 
bu asla siyasi irademizin kararsızlığından 
kaynaklanmıyor. Dönüşümün içten gelen, 
doğrudan dimağ ve alışkanlıklarımızı 
hedef almasından, ve çoğu kilit konumlar-
daki özel-tüzel kişilerin değişime direnme 
refleksinden kaynaklanıyor. 

Bilgi Toplumuna Dönüşümde hız kesmeye 
hiç mi hiç tahammüllümüz yoktur... Bunu 
siyasetçi, bürokrat, iş adamı veya sade 
vatandaş; hepimizin adına söylüyorum, 
ısrarla da söylemeye ve yakinen takip et-
meye devam edeceğim. Asıl önceliğimiz, 
entegre olmuş, verimli, birlikte çalışabilir 
parçalardan oluşan, maliyet etkin tek bir 
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e-Devlet vizyonu altında toplanmış e-Devlet 
uygulamalarının hayata geçirilmesi ve bu-
nun yaygın kullanımı... 

Bu anlayışla uygulamaları yönlendiren bir 
İcra Kurulu’muz, ihtiyaç sahibi konumun-
daki İcracı Bakanlıklarımız, uygulamaları 
gerçekleştirecek bilişim firmalarımız, pırıl 
pırıl mühendislerimiz, üniversitelerimiz 
mevcut... Şimdi sıra eldeki ulusal birikimi, 
sinerjiyi, uluslararası şirketlerle harman-
layıp e-Devlet projelerini hayata geçirecek 
mekanizmanın ateşlenmesi. Ki bu, sınırlı 
kaynaklarımızı en optimal kurgu altında ör-
gütleyecek, mükerrer yatırımları engelleye-
rek millete zaman ve para tasarrufu sağlaya-
cak, etkin, verimli, hızlı, esnek çalışabilecek 
profesyonel bir teşkilattır. 

Sanırım, Sayın Bill Gates de bizdeki bu 
heyecanı hissettiği için burada. Umarım 
bu gelişinden memnun kalır yine gelir... 
Hedeflediğimiz e-Dönüşüm, büyük ve Tür-
kiye için hayati bir proje... Deneyim, teknik 
bilgi ve vizyoner bir yönetim gerektiriyor... 
Bu işin altından ancak, bilişim gücümüzü 
bir araya getirip, etkin bir yönetim ile farklı 
yetenek ve deneyimlerin sinerjisini kulla-
narak kalkabiliriz. Bu model üzerinde çalı-
şılmalıdır. e-Dönüşümde yenilik ve değişim 
kaçınılmaz... Her toplumda olduğu gibi do-
ğal olarak değişime karşı direnç oluşmakta. 
Yıllardır bürokrasi ile boğulan devletimiz, 
vatandaşa karşı şeffaf olacak, süreçler hızla-
nacak, vatandaşımız oda oda imza peşinde 
koşmayacak. 

Bürokrasinin e-dönüşümü sancılı bir sü-
reçtir. Zira bilgi çağında, bilgisayar çağında 

sümen altı, bugün git yarın gel anlayışına yer 
yoktur. Bu yoldan geçmek zorundayız. Bu yıl 
bütçemizden Ar-Ge projelerini desteklemek 
için, ilk defa 450 milyon YTL kaynak ayırdık. 
Çoğunluğu teknoparklarda konuşlanmış 
yazılım endüstrisini reformlarla teşvik ettik. 

Türkiye’nin üretim sektörünü orta gelişmiş-
likteki teknolojilerden, yüksek teknolojilere 
yöneltmeye çalışıyoruz. Yazılım dünyasının 
baş mimarlarından olan Sayın Gates’in 
Türkiye’yi ziyaretinden fazlasıyla memnun 
olduk. 70 milyonluk iç pazarı, gümrük birli-
ği anlaşmasıyla başlayan ve müzakere süre-
cinde gelişecek olan Avrupa Birliği ile saygın 
ilişkilerimiz; coğrafi, tarihi, kültürel ve dini 
bağlarımızın kuvvetli olduğu Orta Asya, 
Rusya, Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya göz 
önüne alındığında; yatırım ve işbirliği için 
çok cazip bir ülkedir Türkiye. 

Global ölçekte yatırım ve iş fırsatları arayan-
lar, Türkiye’de misafirimizdir. Geleneksel 
Türk konukseverliği ülkemizde yatırım 
yapanları mutlu edeceğimizin güvencesidir. 
Bu nazik ziyaretin tetikleyeceği girişimleri 
ilgi ile yakinen izleyecek ve gereken desteği 
vereceğiz. Türkiye’ye göstereceğiniz ilginin 
katlanarak artacağına inanıyorum. Nihai he-
defimiz e-Dönüşümü tamamlamış, bilgi ça-
ğında yerini almış bir Türkiye... Bilişim sek-
töründe üretici ve ihracat yapan bir konuma 
gelmiş, toplum olarak elektronik hizmetleri 
yaygın olarak kullanan, yenilikçi yaklaşıma 
sahip genç bir nesil ile araştıran, üreten bir 
Türkiye... Bu konuda iddialıyız... Daha çok 
yolumuz var. Ama inancımız, cesaretimiz, 
kararlılığımız da var. Sevgi ve saygılarımla.
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Değerli başkanlar, değerli konuklar ve 
değerli basın mensupları, sizleri sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye, kalkınma ve büyüme yolunda 
büyük mesafeler aldıkça umutlarımıza 
her gün yeni umutlar, heyecanımıza yeni 
heyecanlar ekleniyor. şte bu umut ve he-
yecanımıza bugün burada bir yenisini ek-

liyor, yeni bir başlangıç yapıyoruz. Vadeli 
İşlemler ve Opsiyon Borsamızın bugün 
faaliyete geçecek olması dolayısıyla, bura-
da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti 
ifade ederek sözlerime başlıyorum.

Türkiye’yi bir baştan bir başa dolaşıyor, 
her yerdeki gelişme, büyüme ve kalkınma 
iradesini sevinçle, mutlulukla izliyoruz. 

Vadeli Işlem ve Opsiyon Borsası 
Açılış Konuşması

İzmir | 03 Şubat 2005
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Türkiye’nin büyüme iradesini kalıcı hale 
getirmek için, ülkemizin itibarı ve gücü 
için eşzamanlı olarak doğudan batıya 
dünyaya açılıyoruz. Dünyanın her yerinde 
muazzam bir ilgiyle karşılanıyoruz. Bu ilgi 
hem demokratik gelişmemizedir, hem eko-
nomik büyümemizedir hem de uluslar ara-
sı itibarımızadır. Zira, iki yıl gibi kısa bir 
zamanda en temel amacımız olan ekono-
mik istikrar sağlanmış ve ekonomi sağlam 
bir zemine oturmuştur. Krizden çıkan Tür-
kiye kendi ayakları üzerinde doğrulmuş ve 
süratle büyüme yoluna girmiştir. 

Bakınız son otuz yılın en düşük enflasyo-
nunu yakalamak bütün istikrarsızlıkların 
son bulmasının sembolü haline gelmiştir. 
Daha dün açıklanan son enflasyon rakam-
larıyla güven ve istikrar zemininin sağlam 
temellere oturduğu bir kez daha teyid 
edilmiştir. Nereden nereye geldiğimize iyi 
bakalım. TÜFE’de 0.55 artış olmuş, ÜFE’de 
0.41 azalma olmuştur. Yıllık enf lasyon 
TÜFE’de yüzde 9.2, ÜFE’de 10.7 olmuştur. 
Bu rakamları, bu düzeyi bundan üç yıl ön-
ceki karamsar ortamda merak ediyorum, 
acaba hangi ekonomist, yada ekonominin 
hangi aktörü tahayyül edebilirdi. Dünya 
Borsalarında ilk 10’a girebileceğimizi kim 
söyleseydi hangimiz inanırdık acaba? 

Değerli dostlarım…

Her alanda rekorlar kırılıyor. Üretimden 
ihracata, dış ticaret hacmimizden, yerli 
ve yabancı yatırımlara her alanda Türkiye 
yeni rekorlarla tanışıyor. Herkesin bu ge-
lişme, büyüme trendine katkıda bulunma-
sını, bu heyecanı paylaşmasını istiyoruz. 

Hükümet olarak biz, elde ettiğimiz başarı-
larla yetinmiyoruz. Biz çıtayı en yükseğe, 
yükseltebildiğimiz kadar yükseğe koyuyo-
ruz. Ekonominin bütün taraflarına, bütün 
aktörlerine de kendi gerçeğinizi hesaba 
katarak çıtayı yükseltin çağrısında bulu-
nuyoruz.

2003 ve 2004 yıllarını yaşayan, bizim 
iktidarımızı yaşayan Türkiye artık 2002 
öncesine dönmeyecektir. Çözümsüzlük, 
çaresizlik kapıları kapanmıştır.

Değerli dostlarım… 

Yola çıkarken Türkiye’nin ihtiyaçlarını, 
toplumun taleplerini bildiğimizi, halkın 
önceliklerine göre bir siyaset üreteceğimi-
zi söyledik. En temel önceliklerimizi adalet 
ve kalkınma olarak belirledik. Hukuk dev-
leti olma yolunda kararsızlık çekmezsek, 
adaleti vatandaşımızdan esirgemezsek 
büyüyeceğimizi, kalkınacağımızı, dünyay-
la itibarlı, dünya devletleriyle eşit ilişkiler 
kuracağımızı söyledik. Ve nitekim öyle 
yaptık. Başardıkça, mesafe aldıkça daha 
yapacak çok işimiz olduğunu, atalete düş-
memek gerektiğini, başarılarımızla asla 
yetinmemeyi şiar edindik. 

Evet, potansiyeli büyük, zenginlikleri 
büyük bir ülkenin, bir milletin mensup-
larıyız. Özgüven sorunları, güvensizlik 
krizleri yaşamak bize asla yakışmaz. Bu 
güveni, bu istikrarı kalıcı kılmak, daha ile-
ri mesafelere yol almak hepimizin elimizi 
taşın altına koymasıyla mümkündür. Biz 
heyecanınızı paylaşıyoruz, siz de bizim he-
yecanımızı paylaşın lütfen.
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Değerli dostlarım…

Ekonomik büyüme reel kesimin ihtiyaç 
duyduğu fonların sağlanması ile mümkün 
bulunmaktadır. Ekonomik büyümenin 
finansmanında sermaye piyasaları hayati 
bir öneme sahiptir. Sermaye piyasaları-
nın gelişmiş olduğu ekonomiler de daha 
gelişmiş ve daha zengindir. Yani borsalar 
sermaye birikiminin olmazsa olmaz şar-
tıdır. Ülkemizde de İMKB’nin kuruluş 
amacı ekonomideki atıl fonları reel sek-
töre aktarmaktır. IMKB son iki yıldaki 
işlem hacmi ve getirisi ile dünyanın en 
iyi borsalarından birisi olma başarısını 
yakalamıştır. Hükümetimizin uyguladığı 
isabetli ekonomik politikalar ve AB ile 
bütünleşme sürecini izleyen uluslar arası 
fonlar, İMKB’ye giderek artan miktarlarda 
yatırım yapmaktadır. Üstelik bu son döne-
min fonları uzun dönemli ve kalıcı olmak 
amacıyla gelmektedir. Bu süreç, yarınlar 
için büyük umutlar vadetmektedir.

Değerli dostlarım…

Malumunuz olduğu üzere risk, finansal 
piyasaların bir parçasıdır. Piyasaların gi-
derek liberalleşmesi ve eklemlenmesi bu 
riskleri daha da artırmıştır. Yani döviz kur-
ları, faiz oranları ve diğer fiyatlar her gün 
değişebilmektedir. Bazen bu değişimler 
ülke ekonomileri ve işletmeler için yıkıcı 
olabilmektedir. İşte bu tür etkilere karşı 
vadeli işlem ve opsiyon borsaları bir sigor-
ta görevi icra etmektedir.

Dünyada örnekleri 100 yılı aşkın bir za-
mandır işleyen vadeli işlem borsasının 

ülkemizde kurulması bizim hükümetimi-
ze nasip olmuştur. Kurduğumuz borsanın 
daha dinamik ve daha güvenli bir eko-
nomik ortama katkıda bulunacağından 
eminim. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. 
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İzmir’imizin çok değerli işadamları, Oda-
larımızın, Derneklerimizin, Sivil Toplum 
Örgütlerimizin değerli temsilcileri, say-
gıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, 
hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Ülkemizin üçüncü büyük ilinde, sanayi ve 
ticaret şehri İzmir’de bulunmaktan, sizlere 
hitap etme fırsatını yakalamış olmaktan 

büyük memnuniyet duyduğumu belirt-
mek isterim.

Değerli işadamları, saygıdeğer konuklar…

Biz, hükümet olarak ekonomi politikala-
rımız olsun, iç politika olsun, dış politika 
olsun, attığımız her adımda, yaptığımız 
her işte tam bir uyum ve uzlaşma olmasına 

Işadamları ve Sivil Toplum 
Örgütleri ile Toplantı

İzmir | 03 Şubat 2005
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büyük önem veriyoruz. “Ben yaptım oldu” 
anlayışının, her soruna masa başında yuka-
rıdan bakma anlayışının Türkiye’yi nerelere 
getirdiğini, hangi sıkıntılara sevk ettiğini 
her birimiz yaşayarak tecrübe ettik. Halkı-
na, işçisine, işverenine, esnafına, tüccarına 
sağır hükümetlerin Türkiye’ye ödettikleri 
bedelleri geçmişte maalesef ziyadesiyle öde-
mek zorunda kaldık. Bu acı tecrübelerden, 
gerek parti olarak, gerek hükümet olarak biz 
alacağımız dersi aldık ve politikalarımızı da 
buna göre şekillendirdik, şekillendiriyoruz. 
Dayatmacı olmadık, olmayacağız. Kendimizi 
milletimizden tecrit etmedik, etmeyeceğiz. 
Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
toplumun her kesiminin görüşlerine, eleşti-
rilerine, önerilerine kulak vereceğiz, adımla-
rımızı da buna göre atacağız.

Bakınız, bugünlerde bazı kesimlerde eko-
nomide elde ettiğimiz başarılara ilişkin aslı 
astarı olmayan yorumlara şahit olmaktayız. 
Ekonomideki başarının nedeni dış kon-
jonktürdür, başka faktörlerdir, şudur, budur 
şeklinde çok değişik yorumlar görüyoruz. 
Bu kanaatimce psikolojik bir sorundur. Bir 
özgüven sorunudur. Başarıyı kendine ya-
kıştıramayan, gücünün, sahip olduklarının 
farkında olmayan, başkalarının başarısını 
mucize gibi gören, özgüveni yaralı bir bakış 
açısıdır. 

Değerli dostlarım…

Kimse başarının kökünü başkalarında ara-
masın. Bu başarı bizimdir ve daha büyük 
başarılara ulaşmak için çıtayı her zaman 
yükseltiyoruz. Türkiye, ekonomide tartışma-
sız bir başarı grafiği çizmiştir, bu başarının 

altında da Türkiye’nin bizzat kendisi vardır. 
Biz Hükümet olarak Türkiye’nin yıllardır öz-
lediği güven ve istikrar ortamını tesis ettik. 
Bu güven ve istikrar zemininde, ekonominin 
tüm aktörleriyle işbirliği, el birliği yaptık. 
Her eleştiriye, her öneriye kulak verdik. Ki-
min bir planı, projesi, önerisi varsa, oturduk, 
dikkatle onu dinledik. Kimin eleştirisi, fer-
yadı, rahatsızlığı varsa, ona dikkat kesildik. 
Topyekun Türkiye’yi seferber ettik, işin içine 
dahil ettik, başarıyı da böylece elde ettik.

Tabii, Türkiye’ye inancı zayıf olanlar, bu 
ülkede güzel şeylerin de olabileceğine bir 
türlü aklı yatmayanlar var. İki yıldır üst üste 
yaşadığımız sevindirici gelişmelerden na-
sibini alamayanlar var. Hatta bu başarıları 
Türkiye’ye yakıştıramayanlar var. Varsın ol-
sun. Biz, kimseye cevap verme telaşına düş-
meden vaktimizi ve enerjimizi heba etmeye-
ceğiz. Kendimize güvenimiz tamdır, çünkü 
Türkiye’deki muazzam birikimi, heyecanı, 
büyüme iradesini görüyoruz. Görmekle ye-
tinmiyoruz, bu heyecanı paylaşıyoruz. Biz 
önümüze hedefler koyduk. Bu hedeflere 
doğru disiplinle, kararlılıkla ilerleyeceğiz. Bu 
hedef her anlamda büyümedir, üretimdir, 
kalitedir, rekabettir.

Değerli arkadaşlarım…

Sizler, büyük çoğunluğunuz her gün reel 
ekonominin içindesiniz. Alıyorsunuz, satı-
yorsunuz, üretiyorsunuz, istihdam ediyorsu-
nuz, ihraç ediyorsunuz. Sanırım Türkiye’nin 
iki yıldır nereden nereye geldiğinin de en 
iyi sizler farkındasınız. Şöyle gerilere doğru 
gidip, iki yıl öncesinin, hatta son on yılların 
gündem maddelerini bir hatırlayınız, sonra 
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da bugünle kıyaslayınız. Güven yok, istikrar 
yok, enflasyon, devalüasyon günlük hayatta 
herkesin kabusu olmuş. Öngörülebilir hedef-
ler yok. Türkiye’de bırakın üç beş yılı, üç beş 
gün sonra ne olacağını kestirmek mümkün 
değil. Faizler almış başını gidiyor, üretim 
yok, istihdam yok. Enflasyon yüzde 130’ları 
görmüş. Büyüme sürdürülebilir değil. Borç 
yükü artmış, borçlar çevrilemez duruma 
gelmiş...

Liste böylece uzayıp gidiyor. Peki bugün du-
rum nedir? Bakınız, daha birkaç gün önce, 
Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu’na katıl-
dım. Eminim hepiniz Türkiye’ye yönelik ilgi-
yi basından izlediniz. Dünyanın önde gelen 
yatırımcıları, işadamları artık Türkiye’yi çok 
yakından izliyor, Türkiye’de neler olup bit-
tiğini öğrenmek için can atıyor. Bugün dün-
yanın her köşesinde, ekonomi çevrelerinde 
Türkiye Başarısı, Türkiye Mucizesi konuşu-
luyor, Türkiye örnek ülke gösteriliyor. Öte 
yandan, ekonomik sorunlar listemizin artık 
çok değiştiğini, yıllarca listenin zirvesini 
terk etmemiş sorunların bugün artık günde-
mimizde bile olmadığını görüyoruz. Yüksek 
enflasyon, yüksek faiz, istikrarsız büyüme, 
düşük dış ticaret hacmi, bütçe açıkları, bor-
cun çevrilebilirliği gibi kronik sorunların 
bugün artık söz konusu bile edilmediğini 
görüyoruz.

Tabii ki, bunlarla yetinmiyoruz. İki yıl 
içinde göstergelerde, kimi zaman son on 
yılların, kimi zaman Cumhuriyet tarihimi-
zin rekorlarını elde ettik. Peki bunlar gelip 
geçici iyileşmeler midir? Ekonomimizdeki 
büyümeye, ilerlemeye, gelişmeye bu şekilde 
bakanlar kesinlikle yanılırlar. Hükümet ola-

rak önümüzdeki birkaç ayı, birkaç yılı değil, 
30 yılı, 50 yılı şekillendirmeye, Türkiye’nin 
geleceğini güvence altına almaya çalışıyo-
ruz. İş yapan herkesin de uzak mesafelere 
bakmasını, yeni ufuklara açılmasını öneri-
yoruz. Artık hiçbirimiz, hiçbir şekilde özgü-
ven sorunu yaşamayalım. 

Demokrasimiz geliştikçe, toplum ile devlet 
yönetimi aynı yöne baktıkça inanın, emin 
olun bütün zorlukların üstesinden gelece-
ğiz. Ekonomik gelişme sadece ekonomik 
dinamiklere bağlı değildir. Büyüme, kal-
kınma, refah demokrasiyle, hukukla, top-
lumsal uzlaşmayla, sosyal dokunun sağlam-
laşmasıyla doğrudan ilgilidir. Bunu lütfen 
kimse göz ardı etmesin. Zira bugünkü hu-
zur ortamını, güven ve istikrarı buna borç-
luyuz. Ekonominin aktörlerinin demokrasi 
konusunda, toplumsal uzlaşma konusunda 
azami katkıda bulunmaları gerekiyor. Bu-
nun için de yapısal reformlarımıza özel bir 
önem veriyor, temelleri sağlamlaştırmak 
için özel bir çaba harcıyoruz.

Değerli arkadaşlarım… saygıdeğer katılım-
cılar…

Şüphesiz bütün sorunları çözmüş, bütün 
meseleleri halletmiş değiliz. Tabii ki hala 
bazı sıkıntılar, bazı sorunlar var. Ekonomi-
nin aktörleri olarak bu sıkıntılarınızı, bu 
sorunlarınızı çok yakından biliyoruz. Ama 
bu sorunları da aşmanın, mevcut sıkıntıları 
da çözmenin samimi gayreti içindeyiz ve 
inşallah kısa süre içinde çözmüş de olaca-
ğız. Tabii, bunu da hep birlikte başaraca-
ğız. Uzun yıllar sonra başarılarını milletle 
paylaşan bir iktidara kavuştuk. Bu imkanı 
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ülkemiz için en iyi biçimde değerlendirmek 
zorundayız. 

Bir kere artık hiç kimsenin kollarını kavuş-
turup tribünden maçı seyretmek gibi lüksü 
yoktur, olamaz. Herkes, her kesim, gücü ora-
nında, birikimi oranında, tecrübesi oranın-
da bu mücadelede yerini alacak, ekonomik 
kalkınma yolundaki kararlı yürüyüşe destek 
olacaktır. İşte bu nedenle sokağın, çarşının, 
pazarın, fabrikaların seslerini çok yakından 
takip ediyoruz. Bu nedenle odalarımızın, 
derneklerimizin, birliklerimizin, sendika-
larımızın, kısacası sivil toplumun görüş ve 
önerilerine özel önem veriyoruz. Her fırsatta 
sizlerle birlikte olmaya, sevincinizi paylaş-
maya özen gösteriyoruz. 

Bakınız, hükümetimizi diğer hükümetler-
den ayıran, ekonomi politikalarımızı, ekono-
mik programımızı öncekilerden farklı kılan 
bu anlayış, bu yaklaşımdır. Biz Türkiye’ye bir 
ufuk çizmek, Türkiye’nin önüne bir hedef 
koymak ve bu ufkun, bu hedefin üzerinde-
ki yolu açmak için iş başındayız. Biz yolun 
üzerinde ne engel varsa, sizin ayağınıza 
takılan, elinizi kolunuzu bağlayan ne varsa 
onlardan kurtulmanız için çalışacağız. Sizler 
de yatırım yapacaksınız, üreteceksiniz, ihraç 
edeceksiniz, istihdam edeceksiniz ve böylece 
elbirliğiyle hedefimize ulaşacağız.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin katedeceği daha uzun bir yol 
var. Türkiye’nin zenginliklerini, potansiye-
lini tam anlamıyla harekete geçirmek için 
daha çok çalışmamız gerekiyor. Biz iki yıl 
boyunca bunun için yoğun bir mücadele ver-

dik, vermeye de devam edeceğiz. Bıkmadan, 
usanmadan, taviz vermeden bu mücadeleyi 
sürdüreceğiz. Her gün bir önceki günden, 
her yıl bir önceki yıldan inşallah daha iyi 
olacak. Ekonomik göstergelerde yaşadığımız 
olumlu ve sevindirici gelişmelerin inşal-
lah çok daha iyilerini birlikte yaşayacağız. 
Türkiye’nin bir üretim ve yatırım üssü ha-
line geldiğini, bir cazibe merkezi olduğunu 
inşallah hep birlikte göreceğiz.

Bunlar hayal diyenler olabilir. Bunlara inan-
mayanlar olabilir. Onlara da söyleyeceğim, 
buyursunlar enflasyona baksınlar. Sıfırları 
atılmış Yeni Türk Lirası’na baksınlar. Faiz 
oranlarına, büyüme oranlarına, bütçe 
gerçekleşmelerine baksınlar. Türkiye’nin 
dünyada artan itibarına baksınlar. Tabloları 
şöyle önlerine koyup, iki yıl öncesiyle bugü-
nün rakamlarını bir kıyaslasınlar. Onların da 
o zaman er ya da geç Türkiye’nin şahlanışını 
göreceklerine, anlayacaklarına inanıyorum.

Gelişmenin, büyümenin, kalkınmanın sade-
ce ekonomik göstergelerle sağlanamayacağı-
nı özellikle ifade ediyorum. Demokrasinin, 
hukukun, sosyal dokunun, moral ve manevi 
değerlerin, yediden yetmişe özgüvenin bu 
büyük ülke için önemini bir kez daha hatır-
latıyorum. Bu imkanlarla yeni ufuklara açı-
lıyoruz. Türkiye küresel bir güç olma yoluna 
girmiştir ve bu yoldan geri dönüş olmaya-
caktır. Gelin bu büyüme heyecanını hep bir-
likte ileri ufuklara taşıyalım. Bu heyecanıma 
ortak olduğunuz biliyorum ve bu duygularla 
sözlerime son verirken sizlere teşekkür edi-
yor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

288

Başbakan Erdoğan, Tayland’ın Phuket 
adasında düzenlediği basın toplantısında, 
Güney Asya’da meydana gelen tsunami ve 
deprem felaketinden sonra, deprem yaşa-
mış bir ülke olarak, zarar gören ülkelerin 
devlet başkanlarıyla ve başbakanlarıyla 
irtibat kurup neler yapabileceğini görüş-
meye başladıklarını söyledi. O günden bu-

güne atılacak adımlarla ilgili olarak, baş-
latılan kampanyalar ve bu kampanyaların 
sonucunda bölgeyi bizzat ilgili bakanlarla, 
kurum ve kuruluşların yöneticileriyle, 
hayırsever işadamlarıyla, medya temsil-
cileriyle birlikte görmek istediklerini ve 
bunun için bölgeye geldiklerini belirten 
Erdoğan, şunları kaydetti: 

Phuket Adası’nda  
Basın Toplantısı

Tayland | 08 Şubat 2005
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‘‘Bu gezinin ilk ayağı Açe bölgesi oldu. Ger-
çekten Açe bölgesini, şu ana kadar gezip 
gördüğümüz felaket bölgeleri içerisinde en 
ağır darbeyi yemiş bir bölge olarak gördük. 
Gerek fiziki, gerek insan kaybıolarak en 
büyük darbe maalesef orada. Devlet baş-
kanı, başbakan ve ilgili makamlarla geniş 
teferruatlı görüşmeler yaptık ve geleceğe 
yönelik ne gibi adımlara atabiliriz bunları 
müzakere ettik. Görünen o ki; bir mastır 
planın öncelikle yapılması gerekiyor ve 
ondan sonra acil olarak orada toplu konut 
sorunun halli, okul, kreş sağlık merkezi, 
hastane gibi yapılması gereken, atılması 
gereken bazı adımlar var. Atık su kanalları-
nı yapılmasının, içme suyu arıtma tesisle-
rinin yapılmasının bir gerek olduğunu biz 
de tespit ettik. Bölgede yaşayan insanları iş 
sahibi olmalarına yönelik bazı araç gereç-
lerin temini gereklidir diye düşünüyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanı, yaptığımız görüş-
mede sonra en geç Mart ayı sonuna kadar 
mastır planı çalışmalarını bitireceklerini 
söylediler. Biz de Türkiye olarak elimizden 
gelen azami desteği kendilerine vermeyi 
aramızda kararlaştırmış bulunuyoruz.’’ 

İkinci olarak Malezya’ya geçtiklerini be-
lirten Erdoğan, Malezya’nın bu felaketten 
kendisini etkilemeyecek bir darbe aldığını 
söyledi. ‘‘Bu bizler için de bir teselli’’ diyen 
Erdoğan, Malezya’nın kendi problemlerini 
çözmesinin yanında komşu ülkelere de 
yardımcı olma gayreti içinde olduğunu 
ve bundan memnuniyet duyduklarını 
kaydetti. Erdoğan, Tayland Başbakanı ile 
yaptıkları görüşmede ise Başbakan’ın, bu 
felaketin üzerine süratle gittiklerini ve 
tamamen kontrol altına aldıklarını ifade 

ettiğini aktardı. Başbakan Erdoğan, heli-
kopter ile bölgeyi gezdiklerini, felaketin 
büyük ölçüde kontrol altına alındığını gör-
düklerini, kısa sürede bölgenin eski haline 
döndürmenin hedeflendiğini söyledi. Er-
doğan, özellikle Phuket’ten Koala’ya doğru 
giderken oradaki tahribatın daha çok ol-
duğunu gördüğünü söyledi. Burada 5 bin 
500’e yakın kişinin öldüğünü hatırlatan 
Erdoğan, ‘‘Biz tüm Tayland halkına geçmiş 
olsun diyoruz, başsağlığı temennisinde 
bulunuyoruz’’ dedi. Tayland Hükümeti’nin 
felaket sonrasında ortaya koyduğu iradeyi 
takdirle karşıladıklarını ifade eden Erdo-
ğan, şöyle konuştu: 

‘‘Bundan sonra sizler, deprem geçirmiş bir 
ülke olarak mevcut tecrübelerimizi birleş-
tirmek ve bu tecrübelerle deprem felaket-
lerine karşı ne gibi bilimsel ön çalışmalar 
yapabiliriz, bunları dünya genelinde de ge-
nelleştirmek için ilk adımını da Türkiye’de 
Kandilli Rasathanemiz çalışmaları baş-
latmış bulunuyorlar. Erken haber alma 
sistemleri ile ilgili acaba ne gibi gelişmeler 
olabilir, bunun çalışmaları yürütülüyor. 
Temennim odur ki; erken uyarı sistemi ile 
daha önceden, deprem öncesi farkına va-
rıp ona göre tedbirleri alabilmek.’’ 

B a ş b a k a n  E r d o ğ a n ,  Ta y l a n d ’ d a n 
Maldivler’e, oradan da Srilanka’ya geçe-
ceklerini ve böylece felaket bölgesine yap-
tıkları bu ziyaretleri tamamlayacaklarını 
söyledi. Erdoğan, Türkiye’ye döndükten 
sonra, ilgili bakanlar, kurum ve kuruluş-
ların temsilcileri, Kızılay Başkanlığı ile 
görüşeceklerini ve neler yapacaklarını bir 
program dahilinde uygulamaya koyacak-
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larını kaydetti. Bu felaketi yaşayan ülkeleri 
halklarına tekrar başsağlığı dileğinde bu-
lunan Erdoğan, ‘‘Acıları acımızdır, dertleri 
derdimizdir diyorum. Bu dertleri paylaş-
mak için buralarda olduğumuzu tekrar 
ifade ediyorum’’ dedi.

Bir gazetecinin, ‘‘Ziyaret ettiğiniz ülkeler-
den Endonezya ve Malezya’nın, İslam Kon-
feransı Örgütü’nün (İKÖ) etkin bir hale 
getirilmesi yönünde planları var mı?’’ so-
rusu üzerine Erdoğan, İKÖ üyesi ülkelerin, 
İKÖ’nün yapacağı veya yapması gerekli 
çalışmalar konusunda daha etkin bir hale 
getirilmesini istediklerini söyledi. Başba-
kan Erdoğan, felaket bölgesindeki ülkelere 
yaptığı ziyaretlerde, üst düzey temaslarda 
bulunduğu anımsatılarak, ‘‘Bundan son-
raki süreçte stratejik ve ekonomik olarak 
bölgeye Türkiye’nin ilgisi nasıl devam ede-
cek?’’ sorusuna, şöyle karşılık verdi:

‘‘Bu gelişimizin gündemini ağırlıklı olarak 
tsunami felaketi oluşturuyor. Bu felaketin 
görüşülmesinin yanısıra, ziyaret ettiği-
miz ülkeler ile Türkiye arasındaki ticari, 
ekonomik ve kültürel ilişkileri de gözden 
geçirme fırsatımız oldu. Bundan sonra, 
bu ülkelerle olan ilişkilerimizi karşılıklı 
olarak daha sık üst düzeyde sürdürme ka-
rarını almış bulunuyoruz.’’ 

Başbakan Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı 
Kemal Harrazi ile görüşmesinde, ABD Dı-
şişleri Bakanı Condolizze Rice ile yaptığı 
görüşme ve bölgesel konuların ele alınıp 
alınmadığına ilişkin bir soru üzerine, ‘‘Sa-
yın Harrazi ile aynı otelde bulunmamız 
sebebiyle, Ortadoğu konulu, aynı zamanda 

İran, Türkiye arasındaki ticari ilişkiler ko-
nusunda görüşmemiz oldu’’ dedi.

Bir gazetecinin, ‘‘Bir Alman gazetesine ver-
diğiniz demeçte, ‘türban sorununa karşı 
bir çözüm bulacağınızı’ söylemişsiniz. Bu 
çözümün ne olacağını merak ediyoruz. 
Bu konuda bizi biraz aydınlatır mısınız?’’ 
sorusunu Erdoğan, ‘‘Konunun dışına çık-
manızı istemezdim ama... Maalesef, geneli 
itibariyle aslı astarı olmayan, açıklamalar, 
beyanlar var. Kimisi derleme toparlama 
cinsinden diyebileceğim haberler... Bu 
konuda da zaten benim kanaatim, düşün-
cem 3 Kasım seçimleri öncesinde ne ise 
bugünde odur. Onu o şekilde uygulamaya 
almanızı veya öyle düşünmenizi özellikle 
sizlerden isterim’’ diye yanıtladı.

Erdoğan, Güney Asya’daki ülkelerin, Kıb-
rıs ve KKTC’ye yönelik izolasyonun kaldı-
rılması konusuna nasıl baktıklarına ilişkin 
bir soruyu yanıtlarken de, bu ülkelerin, bu 
konuda Türkiye ile aynı duyarlılığı paylaş-
tıklarını, KKTC’ye uygulanan izolasyonu 
doğru bulmadıklarını söylediklerini an-
lattı. ‘‘KKTC’nin BM Güvenlik Konseyi’ne 
geçici üye olması konusunda bir destek 
bulabildiniz mi?’’ sorusu üzerine de Başba-
kan Erdoğan, İKÖ’nun konuyla ilgili adım 
attığını ifade ederek, ‘‘Attığı ilk adım, An-
nan Planı içerisindeki ismi ile KKTC’nin 
İKÖ’nun toplantılarına katılmalarını teyit 
etti. Bu, zaten çok çok önemli bir adımdı. 
Temennimiz odur ki bunun, diğer ülkeler 
tarafından çok daha farklı bir şekilde ele 
alınarak değerlendirilmesidir’’ diye konuş-
tu.
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Değerli vatandaşlarım...

Türkiye ekonomik olarak sıkıntılarını üs-
tünden atmış, gücünü tazelemiş ve gözünü 
parlak ufuklara dikmiştir. Krizlerle, dar-
boğazlarla, ekonomik sarsıntılarla geçen 
uzun yıllardan sonra bugün artık kötüm-
ser olmak için bir sebebimiz kalmamıştır. 
Üretmek isteyenin, ürettiğini dünyanın 
dört bir yanına satmak isteyenin, yeni yatı-
rımlarla büyümek isteyenin, bilgi teknolo-
jilerinden azami şekilde faydalanmak iste-
yenin önünde artık bir engel kalmamıştır.

İş yapmak isteyenin iflahını kesen mevzu-
at engelleri bir bir ortadan kaldırılmıştır, 
kaldırılmaya da devam ediliyor. Hükümet 
olarak, hemen bütün sektörlerde, şu anki 
ekonomik imkanlarımız çerçevesinde 
teşvik ve destek uygulamaları yürütüyor, 
üreticimizin, sanayicimizin, çiftçimizin, 
çalışanımızın yanında olmaya çalışıyoruz. 
Ülke ülke dolaşıp, ülkemizin büyük potan-
siyelini değerlendirmek adına temaslarda 
bulunuyor, dünyanın her yerine mal ve 
hizmet satmanın arayışı içinde oluyoruz. 

Bakınız 2004 yılında ihracatımız, bir önce-
ki yıla göre yüzde 30’un üzerinde artarak 

60 milyar doları geçmiştir. Önümüzdeki 
yıl yine sizlerle el ele, gönül gönüle vere-
rek bu rakamı daha da geliştirmenin, 70 
milyar doların üstüne çıkarmanın gayreti 
içinde olacağız. Bu rakamlar Cumhuriyet 
tarihimiz için rekor büyüklükteki bir tica-
ret hacmine işaret etmektedir. 2003 yılın-
da dünyanın en büyük 26. ihracatçı ülkesi 
konumuna yükselen Türkiye, inanıyorum 
ki 2004 rakamlarıyla daha da ön sıralarda 
yerini alacaktır. Bunun için hükümet ola-
rak üstümüze düşeni yapmak için bugüne 
kadar nasıl büyük bir enerji ve heyecanla 
gayret gösterdiysek, bundan sonra da bu 
gayretimiz artarak sürecektir. 

Bugün geldiğimiz bu nokta yeterli midir, 
hayır. Fakat şunu da görelim ki, iki buçuk 
yıl öncesinin kriz şartları ile bugünün şart-
ları kıyas kabul etmeyecek bir iyileşmeye 
işaret ediyor. Çok kısa bir zaman içinde, 
çok kısıtlı imkanlarla gelinen bu nokta 
takdir edilmesi gereken bir noktadır. Ülke 
olarak eksiklerimizi bu yeni dönem içinde 
hep birlikte çalışarak tamama erdireceğiz 
ve her geçen günü bir önceki günden daha 
iyi bir noktada tamamlamanın mücadele-
sini vereceğiz.

Ticaret ve Sanayi Odası 2004 
Yılı Başarı Ödülleri Töreni

Samsun | 11 Şubat 2005



Recep Tayyip ERDOĞAN

292

Değerli vatandaşlarım...

Herhalde takdir edersiniz; Türkiye artık 
bir iyi haberler ülkesi haline gelmiştir. 
Geçen yılı TÜFE’de yüzde 9.32, TEFE’de 
yüzde 13.84 gibi hedeflerimizin daha al-
tında enflasyon oranlarıyla geçtik. Geçen 
gün Ocak ayı enflasyon rakamları TÜFE’de 
yüzde 0.5 olarak açıklandı. İnşallah yüzde 
8’lik yıl sonu hedefimizi de bundan önce 
olduğu gibi yine yakalayacağız. Bu oran-
larla Türkiye, 30 küsur yıl sonra tek haneli 
enflasyon oranlarına geri dönmüştür. Yeni 
kuşaklarımız tek haneli enflasyon rakam-
larıyla ilk defa karşılaşıyorlar, inşallah 
bundan sonra da yüksek enflasyon fela-
ketlerini bir daha yaşamayacaklar. Bu yıl 
hedefimizi yüzde 8 olarak ilan ettik, önü-
müzdeki yıl yüzde 5, ardından da inşallah 
yüzde 4 oranını yakalayacağız.

Buna karşılık büyüme hedeflerimizden de 
vazgeçmeyeceğiz. OECD ülkeleri arasında-
ki en hızlı büyüyen ülke olma başarısını 
bu yıl da aynen sürdürme kararlılığı için-
deyiz. İnanıyorum ki bu aşk ve şevkle, bu 
birlik ve beraberlikle çalıştığımız takdir-
de, ülkemizin top yekûn gelişmesi adına 
önemli ilerlemeler, iyileşmeler sağlayaca-
ğız. Sermaye sahiplerini, sektör temsilcile-
rimizi bu bölgelerimize yatırım yapmaya, 
bu avantajlı imkanlardan yararlanmaya 
çağırıyorum.

Bu konuda biz hükümet olarak her açıdan 
elimizden gelen desteği vermeye hazırız. 
Unutmayınız Türkiye’nin büyük kalkınma 
atılımı için en büyük güvencemiz sizlersi-
niz, Türk yatırımcısı, üreticisi, girişimcisi-

dir. Bu güzel törende bu bölgenin medar-ı 
iftiharı olan iş adamlarımıza, sanayicileri-
mize, yatırımcılarımıza takdirlerimizi su-
nuyoruz. Türkiye onlarla ilerliyor, onlarla 
kalkınıyor ve onlardan bu ülkenin geleceği 
adına bu millet çok şey bekliyor. Allah 
Türkiye’nin yolunu açık etsin, bu ülkeye 
hizmet eden, bu ülkenin kalkınması için 
çaba gösteren herkesin tuttuğunu altın 
etsin. Bu duygularla hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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NATO zirvesinde Türkiye’yi temsil etmek 
üzere Brüksel’de bulunan Erdoğan, dü-
zenlediği basın toplantısında, zirve çalış-
maları ve ikili temasları hakkında bilgi 
verdi. Erdoğan, zirvede devlet ve hükümet 
başkanlarının üzerinde ısrarla durdukları 
ve paylaştıkları konuların ağırlıklı olarak 
‘‘NATO-AB ilişkileri’’, ‘‘Afganistan’’, ‘‘Irak’’, 
‘‘Ortadoğu’daki gelişmeler’’, ‘‘Akdeniz Diya-
logu’’ ve ‘‘İstanbul İnisiyatifi’’ gibi dosyalar-
dan oluştuğunu bildirdi.

Afganistan’da İttifak’ın müşterek bir ça-
lışma içinde olduğunu, Irak’ta NATO’nun 

kendi içinde farklı görüşler sergilediğini, 
Ortadoğu’da yeni sürecin barışa ulaşılması 
için değerlendirilmesi iradesinin yansıtıl-
dığını belirten Erdoğan, NATO-Ukrayna 
Komisyonu toplantısında mevcut stratejik 
ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş 
birliği sağlandığını söyledi ve ‘‘NATO’nun 
asıl dinamizmini demokratik değerlerin 
oluşturduğu ısrarla vurgulandı’’ dedi. İn-
giltere Başbakanı Tony Blair ile yaptığı ikili 
görüşmede Türkiye’nin AB sürecine yöne-
lik çalışmaları hakkında fikir alışverişinde 
bulunduğunu, bu yılın ikinci yarısında AB 
dönem başkanı olacak İngiltere’nin ‘‘farklı 

NATO Zirvesi  
Basın Toplantısı

Brüksel | 22 Şubat 2005
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bir önem’’ arz ettiğini belirten Erdoğan, 
‘‘İngiltere, 17 Aralık öncesinde çalışmala-
rımıza gerekli desteği verenlerin önünde 
gelenlerden bir tanesiydi. Birlikte çalışma-
larımızı sürdüreceğiz’’ dedi.

Erdoğan, bir soru üzerine, ‘‘Blair ile Kıbrıs 
konusunu da görüştük. Neler yapılabilece-
ğini gündeme getirdiler. Biz, bundan önce-
ki süreçte ifade ettiğimiz gibi, hep olumlu 
yaklaştık ve şimdi de olumlu bir yaklaşım 
içindeyiz. Çözüm istiyoruz, çözümsüzlüğü 
kabul etmiyoruz, ama köklü çözüm olsun. 
En idealinin, BM nezdinde çözüm olacağını 
ifade ettik. Böylece taraflar adil ve kalıcı bir 
neticeyi yakalamış olacaktır. Garantör ülke-
ler de rahat edecektir’’ dedi.

Başbakan Erdoğan, Danimarka Başbakanı 
Anders Fogh Rasmussen ile yaptığı ikili gö-
rüşmede de AB süreci konusunun ele alın-
dığını, Rasmussen’in bu süreçte yakın ilgi-
lerinin aynen devam edeceğini bildirdiğini 
belirtti. Başbakan Erdoğan, Rasmussen’in, 
önümüzdeki dönemde, işadamları grubuy-
la birlikte Türkiye’ye ziyarette bulunacağını 
açıkladı. 

Zirve esnasında ABD Başkanı George Bush, 
Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Bel-
çika Başbakanı Guy Verhofstadt ve İtalya 
Başbakanı Silvio Berlusconi gibi liderlerle 
de temaslarda bulunduğunu belirten Erdo-
ğan, bir soru üzerine, zirve sırasında Kıbrıs 
konusunun gündemde yer bulmadığını 
ve bu konuda kendisine bir talep gelmedi-
ğini bildirdi. Erdoğan, Ankara Anlaşması 
protokolünün imzalanmasına ilişkin ça-
lışmaların da, Dışişleri Bakanı Abdullah 

Gül nezaretinde sürdürüldüğünü belirtti 
ve ‘‘Çalışmalar sonuçlanınca konuyla ilgili 
kararımızı açıklayacağız’’ dedi.

Irak’ta güvenlik birimlerinin eğitimi konu-
sunda, NATO Emanet Fonu’na 100 bin avro 
taahhüt edildiğini belirten Erdoğan, ‘‘Eği-
tim için tesislerimizi açmaya hazır olduğu-
muzu da bildirdik’’ diye konuştu. Erdoğan, 
Türkiye-ABD ilişkileri hakkında bir soruyu 
yanıtlarken, özetle şöyle konuştu:

‘‘Bir ülke dünya genelinde verdiği karar-
larıyla sempati veya antipati toplayabilir. 
Buna yönelik değişik ülkelerden değişik 
sesler çıkabilir. Fakat bu, özellikle Türkiye 
ile ABD arasındaki stratejik ortaklığımızı 
etkilemez. Hükümetler olarak aramız, mü-
nasebetlerimiz gayet iyidir. Başkan Bush 
ile, bu anlayışla görüşmelerimizi yaptık. 
Stratejik ortak durumunda olduğumuz, 
NATO içinde müttefikimiz olan bir ülke ile 
olumsuz bir zemin meydana getirmek gibi 
bir gayretimiz olamaz. Maalesef alakasız 
şeyler gündeme getiriliyor. Bunlar bana 
göre yanlış şeyler. Bunlar üzerine yoğun-
laşmayıp, dostlarımızın adedini çoğaltma 
gayretine girersek çok daha isabetli olacak. 
Bugünkü görüşmemiz de dostça geçmiştir.’’

Erdoğan, Ortadoğu konusunda, ‘‘Her iki 
tarafın barışa yönelik attıkları adımlar bir 
fırsattır. Bu fırsatın, başta ABD tarafından 
olmak üzere iyi değerlendirilmesi gereğini 
biz de ortaya koyduk. Biz yapabileceğimizi 
yapmaya hazır olduğumuzu, elimizden ge-
leni yapacağımızı söyledik, ama tarafların 
bizi talep etmesi önemli’’ diye konuştu.
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Başbakan Erdoğan, televizyonlardan ya-
yınlanan ‘‘Ulusa Sesleniş’’ programında 
konuştu. Türkiye’nin, son yıllar içerisinde 
çok önemli mesafeler aldığını belirten 
Erdoğan, bunu 70 milyonu aşkın Türk 
insanı ile birlikte başardıklarını ifade etti. 
Türkiye’yi layık olduğu yarınlara ulaştır-
mak için halkla elele verilerek, güç birliği 
yapılarak, bunun başarıldığını kaydeden 
Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin bu gayret-
ler sonucunda uzun yıllardır arzulanan 
istikrar ortamını yakaladığını bildirdi.

Şimdi geleceğe güvenle bakan bir ülkenin 
insanları olarak yarınları çok daha büyük 
bir azim ve şevkle inşa ettiklerini dile ge-
tiren Erdoğan, ‘‘İnsanlarımızdaki bu umut 
ve heyecan, tazelenen bu özgüven duygu-
su, Türkiye’yi her zaman olduğundan daha 
güçlü, daha muktedir kılmaktır’’ dedi. 
‘‘Bugün artık hepimiz biliyoruz ki; ülke 
olarak ayağımızı bastığımız zemin sağlam 
bir zemindir’’ diyen Erdoğan, Türkiye’nin, 
dünyanın yarınlarında belirleyici bir aktör 
olmanın gerektirdiği potansiyele, enerjiye, 
birikime, inanca sahip olduğunu söyledi. 
Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Sahip olduğumuz birikimleri geliştirme-
nin; ülkemizin her köşesini, ama her kö-
şesini çağdaş hayat standartlarına kavuş-
turmanın çabası içerisindeyiz. Türkiye’nin 

geçmiş dönemlerde yaşadığı ekonomik 
sıkıntıları, siyasi çalkantıları, acziyet ve 
karamsarlıkları bir daha yaşamaması 
için, bugün sahip olduğumuz güven ve 
istikrar ortamının kıymetini bilmeliyiz. 
Geçen iki buçuk yıl içinde edindiğimiz 
ekonomik, siyasi ve sosyal kazanımları bir 
daha kaybetmemek için, ülkemiz ve mille-
timiz adına büyük bir dikkat göstermeli, 
enerjimizi Türkiye’nin geleceğinin inşası 
için harcamalıyız. Bu birlik ve beraberlik 
ruhuyla yola devam ettiğimiz takdirde 
Türkiye gelecek hedeflerinin tamamına 
ulaşacak, gelişmiş dünyada hak ettiği 
yeri mutlaka alacaktır. Hükümet olarak 
biz bu aydınlık geleceğin yaklaşmakta 
olduğuna samimiyetle inanıyor, bu uğur-
da durmadan, dinlenmeden çalışıyoruz. 
Türkiye’nin bugün geldiği pozitif noktayı 
kalıcı hale getirmesi, içerideki güven ve 
istikrar ortamını korumasına bağlı olduğu 
kadar, dış dünyayla doğru ve etkin ilişkiler 
kurmasına da bağlıdır. Bugün dünyadaki 
hiçbir devlet, bu büyük gezegende tek ba-
şına yaşadığını vehmetme lüksüne sahip 
değildir. Bilgi çağının imkanları, gelişen 
kitle iletişim teknolojileri ve kaynakların 
paylaşımı konusundaki hassas hesaplar, 
bir yandan bütün ülkeleri birbirine yak-
laştırırken, bir yandan da global ilişkileri 
daha da karmaşık hale getirmiştir. Bugü-

Ulusa Sesleniş

Ankara | 28 Şubat 2005
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nün dünyasında, artık bırakınız geçen yüz-
yılın diplomatik kriterlerini, bundan on 
yıl öncesinin dış politika stratejileriyle bile 
bugünü anlamak, bugünü tanımlamak, 
bugünün diplomatik düğümlerini çözmek 
imkanı yoktur. Her gün değişmekte olan 
bir dünyada, statik bir dış politika anlayışı 
ile, dünün dünyasına ait tezlerle ve güncel-
lenmemiş stratejilerle bir yere varılama-
yacağı aşikardır. Hükümet olarak göreve 
geldiğimizde bu gerçekten hareket ettik ve 
Türkiye’yi geleceğe taşıyacak, etkili, güçlü 
bir dünya ülkesi haline getirecek dış politi-
ka vizyonumuzu en baştan ortaya koyduk. 
Dış politika konularının gündemdeki ağır-
lığını da vesile kılarak, geçen iki buçuk yıl 
içinde Türkiye’nin dış politikadaki seyri 
ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejileri 
hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 
Bu sayede Türkiye’nin yeni diplomatik viz-
yonunu da ana hatlarıyla özetleme fırsatı 
bulmuş olacağım.’’

2002 yı l ında  göreve  geldikler inde 
Türkiye’nin içeride bütün siyasi çözüm 
kanallarının tıkanmış olduğunu, ekono-
mik düzeninin tamamen bozulduğunu, 
neredeyse dış dünyaya ayıracak vaktinin 
kalmadığını anlatan Başbakan Erdoğan, 
‘‘kendi içine kapanmış, dünyanın genel gi-
dişinden kopmuş; bırakınız dünyayı, adeta 
komşularıyla bile selamı sabahı kesmiş; 
hiçbir konuda fikri sorulmayan, sorulsa da 
kısır siyasi çekişmelerden başını kaldırıp 
cevap vermeye mecali olmayan bir üçüncü 
dünya ülkesi’’ dedi.

‘‘O günleri en iyi sizler biliyorsunuz, sı-
kıntılarını en derinden yaşayan da yine 

sizlersiniz’’ diyen Başbakan Erdoğan, şöyle 
devam etti:

‘‘Hal böyleyken; milletimizin her alandaki 
değişim talebini siyasetinin en temel daya-
nağı kılmış bir hükümet olarak, işe önce 
yıkılanı ayağa kaldırmak, bozulanı tamir 
etmek, işlemeyeni işler hale getirmekle 
başladık. Cesur ama dikkatli politikalarla, 
hem Türkiye’nin siyasi düzeni çağdaş bir 
işlerliğe kavuştu, hem parlamentomuz 
yeniden çözüm üretir hale geldi, hem de 
ekonomimiz kendi ayakları üzerinde dura-
bilir hale geldi. Türkiye, yeniden dünyayla 
buluştu. Evet, Allah’a şükürler olsun, çok 
kısa bir zamanda, birlik ve beraberlik 
içinde, sizlerin de büyük desteğiniz ve kat-
kılarınızla ülkemiz yeniden dünyayla bu-
luştu; bütün dünyada kendinden övgüyle, 
takdirle söz edilen bir ülke haline geldi. Bu 
dinamik atılım ruhu sadece krizleri sona 
erdirmedi, Türkiye’yi kırk yıldır beklediği 
AB üyeliği hedefine çok yaklaştıracak ha-
reket ve bereketi de üretti. Çağın gerisinde 
kalmayan bir Türkiye hedefine ulaşmak 
için gerekli olan yapısal değişim, büyük 
ölçüde gerçekleştirildi; AB normları yaka-
landı. Bu gayretlerin bir sonucu olarak 17 
Aralık 2004 tarihinde Brüksel’de Türkiye 
ile AB arasında üyelik müzakerelerinin 
bu yılın 3 Ekimi’nde başlatılması karara 
bağlandı. Bu karar, Türkiye’nin yönünü 
çevirdiği yeni dış hedeflerin, izlediği yeni 
dış politika stratejilerinin ne kadar isabetli 
olduğunun da göstergesi olmuştur. 17 Ara-
lık tarihinin Türkiye için tarihi bir kavşak 
olduğu; Türkiye-AB ilişkilerinin ötesine 
taşan bir anlam taşıdığı önümüzdeki yıl-
larda çok daha iyi anlaşılacaktır.’’
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Türkiye’nin gelecek döneme ilişkin ih-
tiyaçlarını da hassasiyetle dikkate alan 
çok boyutlu, aktif bir dış politika izleme 
konusunda kararlı olduklarını kaydeden 
Başbakan Erdoğan, bu anlayışın; yeni dün-
ya gerçeklerini, Türkiye’nin menfaatlerini, 
bölgesel bağlarını, barış önceliklerini, milli 
hedeflerini temel alan bir stratejik plana, 
bir gerçekçi vizyona dayandığını kaydetti. 
Türkiye’nin yeni dış politika vizyonunun, 
iki temel tespite dayanan, iki önemli 
başlık çevresinde şekillendiğini belirten 
Başbakan Erdoğan, ‘‘Bu tespitlerden ilki, 
Türkiye’nin bir “merkez ülke” olduğu ger-
çeğidir’’ diye konuştu. Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

‘‘Türkiye Avrupa Birliği’nin, Ortadoğu’nun 
ya da Asya’nın çevre ülkesi değildir, bu 
coğrafyaların periferisinde yer almaz. Ak-
sine yüzyıllar boyunca büyük medeniyet-
lere beşiklik etmiş, farklı inanç ve kültürle-
rin mirasıyla beslenmiş, üç kıtaya yayılan 
geniş bir coğrafyayı etkileme gücüne sahip 
bir merkez ülkedir. Türkiye bu birikime, 
bu ağırlığa, bu tarihi misyona sahip çık-
mak, bu zengin arka plana uygun bir rol 
üstlenmek borcundadır. Hem Türkiye’nin 
konumunu doğru değerlendirmek, hem de 
bölgesel denklemde boşluk bırakmamak 
adına, bu vizyon genişliğini yakalamak; bir 
nehrin yatağını bulması gibi kendi mecra-
mızda en gür şekilde akmak mecburiyetin-
deyiz. Bu tarihin bize gösterdiği yöndür. 
Aktif bir diplomasiyle, gerçekçi bir strate-
jiyle ve azami donanımla kalıbımızı doldu-
racağız. Türkiye’nin bu merkezi konumu, 
ülke olarak hem gücümüzü ve ağırlığımızı, 
hem de bölge içindeki etkinliğimizi artı-

racaktır. Bununla beraber bir merkez ülke 
olarak Türkiye, sahip olduğu birikim ve 
değerlerle hem bölgesel, hem küresel barı-
şın tesisine de en üst seviyede katkıda bu-
lunma imkanı yakalayacaktır. Dış politika 
vizyonumuzu oluştururken temel aldığı-
mız bir başka gerçek de Türkiye’nin bugün 
artık sadece bölgesel bir güç olarak tanım-
lanamayacağıdır. Türkiye, şartların kendi-
sini getirdiği bu tarihi dönemeçte, küresel 
bir güç olma yolunda ilerlemelidir. Ancak 
bu hedefi, içi boş hamasi sloganlarla yaka-
layamayız. Bu hedefi, ancak kısa, orta ve 
uzun vadeli hesapları iyi yapılmış, kendini 
sürekli yenileyen, dikkatli ama cesur bir 
diplomasiyle, üstün temsil kabiliyetiyle ve 
en önemlisi sağlam bir ekonomiyle adım 
adım gerçeğe dönüştürebiliriz. Bu başarıl-
dığı takdirde, inanıyorum ki bu yüzyılın 
ilk yarısı tamamlanmadan önce, Türkiye 
küresel bir güç olarak bütün dünya tara-
fından kabul edilen bir öneme ve ağırlığa 
kavuşacaktır. Türkiye, büyük birikim ve 
potansiyelini üretime dönüştürdüğü za-
man, Türkiye genç ve dinamik nüfusunu 
sağlıklı, eğitimli, donanımlı kılacak yapısal 
dönüşümün meyvalarını almaya başladığı 
zaman, Türkiye, tarihinin ve coğrafyasının 
icaplarına, sorumluluklarına sahip çıktığı 
zaman, Türkiye, kendisine inandığı ve 
güvendiği zaman, Türkiye, bugün olduğu 
gibi önüne büyük hedefler koyduğu za-
man, bu hedeflere ulaşma iradesini, geç-
mişte olduğu gibi, bugün de gösterebilecek 
bir ülkedir.’’

Başbakan Erdoğan, Ulusa Sesleniş progra-
mında yaptığı konuşmada, geçen iki buçuk 
yıllık dönem içinde, dış politika anlayışını 
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hayata geçirmek için gerçekten çok ça-
lıştıklarını ifade ederek, içeride istikrarı 
korumak; vatandaşların eğitim, sağlık, 
adalet, güvenlik ve özgürlük taleplerine 
karşılık vermek için gayret gösterirken, 
dışarıda bu meşruiyet zemini üzerinden 
çok önemli diplomatik adımlar atıldı-
ğını söyledi. Türkiye’nin çevresinde bir 
güvenlik halesi oluşturmak adına çevre 
ülkelerle önemli diyalog mekanizmaları 
oluşturulduğunu anlatan Başbakan Erdo-
ğan, yıllardır çözümsüzlüğe terk edilen 
meselelere cesaretle çözüm arama ira-
desi gösterildiğini belirtti. Bu çerçevede, 
özellikle çevre ve komşu ülkelerle yoğun 
bir ziyaret trafiği başlattıklarını; Rusya, 
Suriye, Ukrayna, Yunanistan, Romanya, 
Bulgaristan, Gürcistan, İran, Bosna-Her-
sek ve Arnavutluk’la her alanda işbirliği 
imkanlarını geliştiren çok sıcak ilişkiler 
kurulduğunu anımsatan Başbakan Erdo-
ğan, BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın 
hazırlamış olduğu plan çerçevesinde, Kıb-
rıs konusunda atılan iyi niyet adımlarının 
dünya tarafından takdirle karşılandığı, 
Ada’da çözüme yakın duran tarafın Türk 
tarafı olduğu gerçeğinin dünya kamuoyu 
tarafından kabul edildiğini bildirdi. Erdo-
ğan, şöyle konuştu:

‘‘Bütün bu gayretler sonunda Türkiye, 
dünyaya, çevresiyle sorun yaşamak iste-
meyen, dostane ilişkiler sürdürmek iste-
yen, ayrıca dünya barışına en üst düzeyde 
katkı sağlayan bir ülke olduğu mesajını 
net olarak verdi. Yine aynı dönem içinde 
küresel aktörler dediğimiz ABD, Avrupa 
Birliği ülkeleri, Rusya, Çin ve Japonya 
ile de yakın ilişkiler geliştirdik. Bu süre 

zarfında hem biz bu ülkelere ziyaretlerde 
bulunduk, hem de Almanya Başbakanı 
Schröder, AB Komisyon Başkanı Prodi, 
ABD Başkanı Sayın Bush, Avrupa Parla-
mentosu Başkanı Sayın Borrell, Rusya 
Devlet Başkanı Sayın Putin ülkemizi zi-
yaret ettiler. Bu çerçevede Dışişleri Baka-
nımız Sayın Abdullah Gül’ün Çin ziyareti 
de iki ülke arasındaki ilişkilere önemli 
bir açılım getirdi. Aynı etkinlik çeşitli 
uluslararası platformlarda da sürdürül-
dü. Geçen yıl içinde hem NATO, hem 
OECD, hem de İslam Konferansı Örgütü 
ve İSEDAK zirvelerinin Türkiye’de yapıl-
mış olması; ayrıca İKÖ genel sekreterliği 
görevine Türkiye’nin adayının seçilmesi 
çok önemli diplomatik başarılar olarak 
kayda geçmiştir. Yine göreve geldiğimiz 
günden bu yana yaptığımız rekor sayıda 
dış geziyle dünyanın pek çok bölgesine, 
pek çok ülkesine giderek, hem yılların 
ihmali, ataleti yüzünden bozulan, askıya 
alınan ilişkilerimizi iyileştirdik, hem de 
yeni siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliği 
imkanları tesis ettik. Bugün Türkiye ihra-
catta rekor üstüne rekor kırıyorsa; turizm 
gelirlerinde patlama yaşanıyorsa; dünya 
medyasında Türkiye hiç olmadığı kadar 
geniş yer alıyorsa, bütün bu gelişmelerde, 
çoğunu iş dünyamızın temsilcileriyle bir-
likte yaptığımız bu yoğun dış temasların 
elbette büyük payı vardır. Türkiye dünya-
ya açıldıkça, insanımızın önünde de yeni 
ufuklar, yeni kapılar açılmaktadır. Dış po-
litikada bu çok yönlü, aktif ve kompleks-
siz tavrımızı önümüzdeki dönemde de 
sürdürecek, Türkiye’nin dünyayla enteg-
rasyonunu sağlayacağız. Çünkü bunu ba-
şarmak, Türkiye’nin de önünü açacaktır.’’



299

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-2

Biraz da bugünün pratik meselelerine 
Hükümet’in bakış açısını vatandaşlarla 
paylaşmak, gelecek döneme ilişkin bek-
lenti ve hedefleri ortaya koymak istediğini 
ifade eden Başbakan Erdoğan, bu sayede 
kamuoyunda merak uyandıran bazı nok-
taları da açıklığa kavuşturmanın mümkün 
olacağını söyledi. Türkiye’de artık, Soğuk 
Savaş dönemini geride bırakan, yepyeni 
ve çok hareketli bir dünyada yaşadığının 
farkında olan bir yönetimin iş başında ol-
duğunun bilinmesi gerektiğini ifade eden 
Başbakan Erdoğan, ‘‘Bugün artık dünyaya 
bakarken, 30-40 yıl öncesinin gözlükleriy-
le bakamazsınız. Bugün kurulmakta olan 
dünya dengeleri, bugün işleyen uluslara-
rası dinamikler, bırakın 30-40 yılı, 20 yıl 
öncesiyle bile karşılaştırılamaz’’ dedi.

O yüzden, bugünün dünyasını, otuz yıl 
öncesinin parametreleriyle, soğuk savaş 
döneminin gözlükleriyle, iki kutuplu dün-
yanın söylemleriyle anlamlandırılamaya-
cağını belirten Başbakan, şöyle konuştu:

‘‘Bu büyük değişim, Türkiye’nin, her alan-
da olduğu gibi, bilhassa dış politika alanın-
da, çok yönlü, çok boyutlu, çok aktif ama 
çok da dikkatli bir seyir izlemesini zorunlu 
kılmaktadır. Biz bir ülkeyle veya bir böl-
geyle ilişkilerimizi daha fazla geliştirme-
nin imkanlarını ararken, bunu bir başka 
ülkeyle veya bir başka bölgeyle ilişkileri-
mizi soğutmak; bunları birbirinin yerine 
ikame etmek amacıyla yapmıyoruz. Bizim 
derdimiz, bir merkez ülke, bir küresel güç 
olma yolunda ilerleyen Türkiye’nin ulusla-
rarası ilişkilerini, etkinliğini olabildiğince 
arttırmak; bunun için de imkanlarımızı 

sonuna kadar zorlamaktır. Bu bakımdan 
Türkiye’nin bu dış politika açılımlarını, bu 
çok yönlü ilişkilerini, bu dış pazar arayış-
larını bir rota değişikliği olarak değerlen-
dirmemek gerekir. Türkiye, geleneksel dış 
politikasında radikal bir rota değişikliği 
yapma ihtiyacında değildir. Ancak, mevcut 
rotamızı, küresel bir vizyonla, yeni dünya 
gerçeklerini göz önüne alarak bilinçli bir 
biçimde geliştirmek zorundayız. Biz dış 
politikada olayları kopuk kopuk değer-
lendirmemek suretiyle, resmin bütününü 
gözden kaçırmamaya çalışıyoruz. Ayrıca 
bütün ilişkilerimizde, karşılıklı saygıyı, 
iyi niyeti, ahde vefayı ve dürüstlüğü esas 
alıyoruz. Bu da bizim binlerce yıllık devlet 
geleneğimizin tabii bir sonucudur.’’

Son günlerde Türkiye’nin Avrupa Birliği 
ile ilişkilerinde rehavet, ABD ile ilişkile-
rinde de bazı problemler yaşadığı yolunda 
spekülasyonlar yapıldığını ifade eden Baş-
bakan Erdoğan, ‘‘Şunu hemen söyleyeyim: 
Sağlam temeller üzerinde bina edilmiş, 
çok uzun yıllara dayalı bu ilişkilerde za-
man zaman bazı konjoktürel görüş fark-
lılıkları olması son derece doğaldır’’ dedi. 
Nitekim, evvelki gün NATO Zirvesi’nde de 
vurgulandığı gibi, buna benzer spekülas-
yonların, ‘‘transatlantik ilişkiler’’ denilen 
Batı Avrupa-Amerika ilişkileri bağlamında 
da olduğunu ifade eden Başbakan Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

‘‘Ancak, Türkiye ile ABD uzun yıllar boyun-
ca dost ve müttefik olarak beraberliklerini 
sürdürmüş iki ülkedir. Bugün de bu yakın 
ilişkiler rasyonel bir zeminde devam et-
mektedir. Zaman zaman, çeşitli bölgesel ve 
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konjonktürel sorunlara yaklaşımlarımızda 
üslup farklılıklarımız olabilir. Ancak, iki 
ülke arasındaki ilişkilerin gerek tarihi de-
rinliği, gerekse herhangi bir spesifik soruna 
indirgenemeyecek çok boyutlu niteliği, 
dostluğumuzun ve işbirliğimizin artarak 
devam etmesini de sağlayacak güçtedir. 
Bu dostluk ve işbirliğinin artarak devam 
etmesi için, medya ve sivil toplum kuru-
luşlarının da her iki ülkenin kamuoyunda 
olumsuz ve mesnetsiz önyargılara zemin 
hazırlamaması gerekir.’’

Sadece Türkiye’nin değil, bütün bölge ülke-
lerinin ve hatta bütün dünyanın gündemin-
de çok kritik bir yer tutan Irak sorununa da 
kısaca değinmek istediğini belirten Başba-
kan Erdoğan, Türkiye’nin, bölgede istikrar-
sızlığın ve savaş şartlarının bir an önce sona 
erdirilmesinden, Irak’ın bütünlüğünün bo-
zulmasına yol açacak girişimlere meydan 
verilmemesinden yana olduğunu söyledi. 
Başbakan Erdoğan, ‘‘Bunun için de, bütün 
ulusal kaynaklara Irak halkının tümünün 
sahip olacağı; hiçbir etnik, dini veya mez-
hebi kesimin diğerleri üzerinde egemenlik 
kurmayacağı; terör gruplarının antrenman 
sahası gibi kullanmayacağı hür ve demok-
ratik bir Irak idealinin bir an önce hayata 
geçirilmesi gerektiğini savunduk’’ dedi.

Bu nedenle 30 Ocak’ta yapılan seçimlere 
en büyük desteği Türkiye’nin verdiğini 
anlatan Başbakan Erdoğan, bu seçimlerde 
bütün kesimlerin en geniş katılımla oy 
kullanabilmesinin sağlanması için çağrıda 
bulunulduğunu belirtti. Ülkedeki olağanüs-
tü şartlar sebebiyle, seçimlere katılım ve 
temsilde ortaya çıkan zafiyetlerin, yeni Irak 

Anayasasının hazırlık sürecinde giderilebi-
leceğini; bunun da bütün Irak halkının ve 
müstakbel Irak demokrasisinin hayrına ola-
cağını ifade ettiklerini anımsattı. Erdoğan, 
‘‘Yani biz bu sürecin, bütün Irak halkını ku-
şatacak bir yaklaşımla, Irak’ın bütünlüğüne 
halel getirecek niyetlerden arındırılarak 
devam etmesini diliyoruz’’ diye konuştu. 
Irak’ta doğru çözümün, halkın yönünü 
Bağdat’a çevirmekle mümkün olduğunu, 
Iraklılık bilincinin güçlendirilmesi gerek-
tiğini vurguladıklarını bildiren Başbakan 
Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Irak’ın ve yakın çevresinin kendine mah-
sus tarihi, kültürel, siyasi, beşeri şartları 
iyi değerlendirilirse, Türkiye’nin bu bek-
lentilerinin hem Irak’taki bütün etnik ve 
mezhebi kesimlerin, hem bölgenin, hem 
de dünyanın lehine beklentiler olduğu 
da anlaşılacaktır. Biz güney komşumuzu, 
barışın tesis edildiği, bütünlüğünün bozul-
madığı, komşularıyla barış içinde yaşayan 
hür ve demokratik bir ülke olarak görmek 
istiyoruz. Irak halkı yıllar yılı büyük zorluk-
lar yaşayarak olgunlaşmış bir halk olarak 
kendi geleceğine en doğru şekilde karar 
verecektir, bu süreci zedeleyecek her türlü 
niyete dur denmelidir. Biz, bu konuda, dost-
larımızın da paylaştıklarını söyledikleri 
hassasiyetlerimizi ortaya koymak, ülkemi-
zin menfaatlerini korumak ve bölgede barı-
şın tesisini sağlamak adına beklentilerimizi 
seslendiriyoruz. Aynı anlayış ve gayretin il-
gili bütün taraflarca da gösterilmesini arzu 
ediyoruz.’’

Dış politika gündeminin en öncelikli ve 
ağırlıklı konularından birinin de AB ile 
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ilişkiler olduğuna dikkati çeken Erdo-
ğan, göreve geldikleri günden bu yana 
Türkiye’nin AB üyeliği konusunda ne 
büyük bir gayret gösterdiklerini, kırk yıl-
da atılamayan adımları son iki yıl içinde 
nasıl ardı ardına attıklarını vatandaşların 
bildiğini söyledi. Bugün de aynı dikkat ve 
hassasiyet içinde çalışma ve hazırlıkların 
sürdüğünü belirten Başbakan Erdoğan, 
müzakere süreci boyunca AB zemininde 
Türkiye’yi temsil edecek olan heyeti oluş-
turmak konusunda önemli mesafe katedil-
diğini bildirdi.

Kısa zaman sonra bu konudaki açıklama-
nın yapılacağını, kamuoyunun bilgilen-
dirileceğini belirten Başbakan Erdoğan, 
müzakere sürecinin, çeşitli alanlardan pek 
çok konunun masaya geleceği, teknik de-
taylar üzerinde yoğun hazırlıkların gerekli 
olduğu bir süreç olacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bu 
sürece en iyi, en ciddi şekilde hazırlandık-
larını, vakti gelince müzakere masasında-
ki yeri en donanımlı, en güvenli şekilde 
alacaklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, 
Kıbrıs konusuna değindi. Bu konuda da 
Türkiye’yi üzen bazı iç ve dış kaynaklı 
iddialar ortaya konduğunu, kafalarda is-
tifhamlar oluşturulduğunu anlatan Başba-
kan Erdoğan, şunları söyledi:

‘‘Bizim açımızdan 17 Aralık’ta Brüksel’de 
açıklanan karar, bu türden spekülasyon-
lara meydan vermeyecek bir açıklık ve 
netliğe sahiptir. Türkiye, Güney Kıbrıs’ı 
tanımak konusunda herhangi bir yasal 
yükümlülük altına girmemiştir. Türkiye, 

Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda 
Birleşmiş Milletler zeminini esas alarak, 
daha önce olduğu gibi, bugün de, bu 
zeminde çözüm için gayret göstermeye 
hazırdır. Türkiye ve KKTC, Birleşmiş Mil-
letler Genel Sekreteri Annan’ın hazırladığı 
Planı onaylayarak, çözümü isteyen taraf 
olduklarını ortaya koymuşlardır. Ne var 
ki, Ada’daki bu referandumun ardından, 
bizim bu iyi niyetimiz, uluslararası cami-
adan, vaad edilen ve hak ettiği karşılığı 
görememiştir. KKTC üzerindeki izolasyo-
nun kaldırılması konusunda beklediğimiz 
adımlar ne yazık ki atılmamıştır. AB’de 
yaşanan Kıbrıs ikilemi, BM nezdinde 
halen sorunlu bir alan olan Kıbrıs’ın bir 
parçasını, nihai çözümü beklemeden üye 
olarak kabul etmesinden kaynaklanmak-
tadır. Türkiye şu anda, çözüme dönük 
uluslararası adımlar atılmadan, adil ve 
kalıcı bir çözümün zemini oluşmadan bir 
adım atmak durumunda değildir. Şu anda 
atılması gereken adım; uluslararası cami-
anın bir an önce Kuzey Kıbrıs üzerinde 
uygulanan izolasyonu kaldırmak üzere 
harekete geçmesidir. Bu adımlar atılır, 
BM şemsiyesi altında Ada’da adil ve kalı-
cı bir barışın zemini oluşturulursa, Türk 
tarafı asla çözüm aramak üzere masaya 
oturmaktan kaçmayacaktır. Dış dünyaya 
ilişkin diplomatik gayretlerimiz elbette bu 
kadarla sınırlı değil.’’

Türkiye’nin, bütün dünyada ve herkes için 
samimiyetle barış istediğini, bu konuda 
üzerine düşen görevi, Afganistan örneğin-
de görüldüğü üzere en aktif, en etkili ve en 
yaygın şekilde yapmak konusunda kararlı 
olduğunu anlatan Başbakan Erdoğan, 
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‘‘Bölgemizden başlayarak şu anda kana-
makta olan bütün yaralara merhem olmak, 
özellikle Ortadoğu’da bir arabulucu olarak 
üzerine düşen görevi en ideal şekliyle 
yerine getirmek, çatışmalara uzlaşma ge-
tirmek ve dünyadaki barış ihtiyacını gür 
şekilde seslendirmek adına gayretlerimizi 
sürdüreceğiz’’ dedi. Dünyanın her köşesiy-
le temas kurmak; daha önce diplomatik 
ilişkilerin yeterince güçlü olmadığı ülke-
lerle de kaynaşmak, Türkiye’yi küresel bir 
güç olarak tanıtmak için dünyayı dolaşma-
ya da devam edeceğini anlatan Başbakan 
Erdoğan, gelecek hafta Afrika programı-
nın olduğunu, Sahra’nın güneyine inerek 
Türkiye’nin üst düzeyde resmen daha önce 
gitmediği coğrafyalara açılacaklarını ifade 
etti. Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnanıyorum ki bu ziyaret de hem bizim, 
hem de Afrikalı dostlarımızın önünde ha-
yırlı, bereketli kapılar açacaktır. Türkiye 
adına bu yeni ufuklardan yeni dostluk-
larla, yeni işbirliği imkanlarıyla, yeni ka-
zançlarla döneceğimize inanıyoruz. Bütün 
gayretlerimiz, Türkiye’yi büyüklüğüne 
yakışır, tarihi birikimine yakışır, insani 
zenginliklerine yakışır bir küresel güç 
haline getirmek içindir. Çünkü Türkiye 
güçlendikçe, insanlığın barış umudu da 
güçlenecektir.”
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Sayın Bakan arkadaşlarım... değerli kurul 
üyeleri... Sevgili davetliler... Hepinizi en de-
rin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Geçen yıl Eylül ayında yaptığımız Kurul 
toplantısında, TÜBİTAK’ın ve diğer bilim 
üreten kuruluşlarımızın, ülkemizin ge-
leceğine katkı yapacak bir sinerji ortaya 
koymalarının gereğini vurgulamıştım. O 
toplantıdan bu yana yaklaşık 6 ay geçti. Bu 
süre içinde, geçen toplantıda aldığımız ka-
rarlarla ilgili çalışmaların tamamlandığını 
memnuniyetle müşahede ediyorum. 

Geçen toplantıda benim kendi himayeme 
aldığımı ilan ettiğim öncelikli alanlardan 
savunma ve uzay araştırmaları konusunda 
ciddi hazırlıklar yapılmıştır. Dünyada ve 
uzayda güçlü bir Türkiye için uzmanlar bir 
araya geldi; aylarca çalışıp yüzlerce ön proje 
hazırladılar, stratejiler belirlediler. Bütün 
stratejileri, gelişme yolundaki bütün büyük 
atılımları hayata geçirecek olmazsa olmaz 
unsur elbette insan unsurudur. 

Bilim insanı yetiştirmek ve geliştirmek, 
onca kaynak, onca emek, onca enerji har-
cadığımız bu işlerin semere vermesi için 

Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu toplantısı

Ankara | 10 Mart 2005
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temel şarttır. Çok iyi sistemler tasarlayabi-
liriz, mükemmel kanunlar hazırlayabiliriz, 
yeni kurumlar tesis edebiliriz; ancak iyi in-
san, iyi yetişmiş insan, iyi donanmış insan 
olmadan bunların hiçbiri amacını yerine 
getiremez. O yüzden ben, önce insan diyo-
rum.

TÜBİTAK, geçtiğimiz aylarda bilim insanı 
yetiştirme konusunda uzmanları bir araya 
getirerek özel bir çalışma yaptırdı. Bu ça-
lışmayı da bugün konuşacağız. TÜBİTAK 
ayrıca yeni ve çok başarılı bilim insanı yetiş-
tirme ve geliştirme programları başlatıyor. 
Hem TÜBİTAK’a, hem de bu çalışmalarda 
emeği geçen herkese burada teşekkür et-
mek isterim.

Sayın üyeler… değerli davetliler...

Geçen toplantımızda da ifade etmiştim; en 
çok ihtiyaç duyduğumuz şey, bilgi ile hayatı 
buluşturmaktır. Bunu sağlayacak olan şey, 
ne yapacağını, nasıl yapacağını ve niçin 
yapacağını çok iyi bilmektir. Yani kısacası, 
stratejik davranmaktır. Ülkemizde gerçek-
leştirmeye çalıştığımız reform sürecinin en 
önemli boyutu stratejik bir yönetim anlayı-
şı ve yapısı oluşturmaktır. Yani, işlerin ilgili 
tüm kesimlerin katılımıyla ortak bir hedefe 
yönelmesi, uyumlu faaliyetlerle ve perfor-
mans getirecek şekilde yapılmasıdır. Bun-
dan muradımız bu ülkenin kaynaklarından 
ve potansiyelinden en az kayıpla en yüksek 
verimi alabilmektir.

Bilim ve teknoloji alanı stratejik bakışın 
en etkin olması gereken bir alandır. Geçen 
toplantıda aldığımız kararla, önümüzdeki 

5 yıl için bilim ve teknoloji ile Ar-Ge çabala-
rımızın uyumlu, koordineli ve sonuç doğu-
rucu bir tarzda yürütülmesi için bir strateji 
çerçevesi belirlemiştik. 2010’a kadarki bir 
perspektifte temel amaçlarımızı, ilkelerimi-
zi, hedeflerimizi netleştirmiş olduk.

Bu stratejinin ülkemize topyekun atılım 
kazandırması için hepimizin aynı hedefe 
yönelmesi gerekiyor. Bu amaçla yine geçen 
toplantımızda ortak stratejimizi hayata 
geçirmek için bir alan belirledik, yani ürün 
almak için bir arazi, bir saha seçtik seçtik. 
Bütün Ar-Ge yapan, yaptıran ve kullanan 
aktörlerin içinde olduğu birbiriyle ilişki-
li, aynı stratejik hedefe doğru çalışan bir 
Türkiye Araştırma Alanı, yani TARAL’ı 
tanımladık. TARAL bir anlamda ülkemizin 
gelecek tarlasıdır. 

Ar-Ge’nin ülkelerin ekonomisi, yaşam kali-
tesi ve siyasi gücü için ne anlama geldiğini 
bilenler bilir ki, bu tarla çok mümbit bir 
tarladır. Önceki toplantımızda, bu tarladan 
2010’a kadar hangi mahsulleri hasat etme-
miz gerektiğini de belirledik. Tarlada ekim 
yapacak ve ürün alacak insan gücümüzü, 
yani bilim insanı sayısı hedefini ve tarlaya 
ne kadar su vermemiz gerektiğini, yani Gay-
ri Safi Yurtiçi Harcamanın ne kadarını Ar-
Ge’ye ayırmamız gerektiğini de belirledik. 

Bu toplantımızda ise tarlaya hangi tohumu, 
nasıl ve hangi araçları kullanarak ekeceği-
mizi kararlaştıracağız. Yani önceliklerimizi 
tespit edecek ve gerek kamunun, gerek 
özel sektörün, gerekse üniversitelerin bu 
tarladan mahsul almamız için kullanacağı 
politika ve araçları belirleyeceğiz. 
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Değerli arkadaşlarım...

Bu arada biliyorsunuz, vakit geçirmeden 
biz bu mümbit tarlamızı sulamaya başladık; 
tarihimizin en büyük Ar-Ge ödeneğini tahsis 
ettik. Bu kaynak, Türkiye’nin bilgiyi refaha 
dönüştürme sermayesidir. Bu gür su, tarla 
sürüldükçe, işler yapıldıkça, kaliteli ürün 
alındıkça hep akmalıdır ki mahsulümüz 
sürekli ve verimli olsun. Hükümet olarak, 
Ar-Ge’nin tüm dünyada üretim ve refah için 
anahtar olduğunun farkındayız; bu yüzden 
de bu alana geçmişle kıyaslanamayacak bü-
yüklükte kaynaklar ayırmakta kararlıyız. Ar-
Ge’ye verilen kaynakların, 3-5 yıl içinde ül-
keye ihracat geliri, sosyal refah, istihdam ve 
siyasi güç olarak geri döneceğini biliyoruz. 

Ülkemizde refahın artması, kalkınmanın 
sağlanması için bilim ve teknoloji üretimi 
vazgeçilmezdir. “Bilgi güçtür” ilkesinden 
hareketle diyoruz ki; bilim ve teknoloji 
gelecek demektir, bağımsızlık demektir, 
refah demektir, güç demektir. Bu nedenle, 
gelişmiş tüm ülkeler şartlar ne olursa olsun, 
Ar-Ge’ye ayırmaları gereken kaynaktan 
asla vazgeçmezler. Zira bu alana ayrılacak 
kaynak ülkenbin geleceğine ayrılacak en 
önemli yatırım unsurudur. 

Bizim Ar-Ge alanına verdiğimiz bu önem, 
tesadüfi veya geçici bir anlayışın eseri de-
ğildir. Ar-Ge, ülkemizin üretim ve rekabet 
gücü için, yani kendi ayakları üzerinde dur-
ması için vazgeçilmez bir alandır. Bilim ve 
teknolojiye ayırdığımız bu kaynak, varmak 
istediğimiz AB ve gelişmiş dünya düzeyine 
göre elbette mütevazıdır. Ama unutmaya-
lım ki, hiç bir idealin kestirme yolu yoktur; 

ideal demek sabretmek, çalışmak, aynı he-
defe doğru odaklanmak demektir. Hepimiz 
toplum olarak dünyada lâyık olduğumuz 
yere sabırla ve taş üstüne taş koyarak gele-
bileceğimizin, çalışarak varabileceğimizin 
şuuruna varmak durumundayız.

Biz bu mümbit Ar-Ge tarlasından Allah’ın 
izniyle çok iyi bir mahsül bekliyoruz. Ma-
dem vatandaşlarımızdan topladığımız 
vergileri, vatandaşımızın alınterini bilimi 
ve teknolojiyi desteklemek için harcıyoruz; 
o zaman desteklediğimiz araştırmaların 
toplumumuza stratejik ve ekonomik güç, 
yaşam ve insan kalitesi kazandırmasını da 
beklemeliyiz. 

Değerli üyeler...

Önceki toplantıda belirlediğimiz amaçları, 
hedefleri, ilkeleri işe dönüştürecek olan şey 
Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama 
Planı’dır. Bu plan, bütün kamu kuruluşları-
mız, üniversitelerimiz, sanayi kuruluşları-
mız ve sivil toplum kuruluşlarımız için te-
mel bir eylem belgesidir. Verdiğimiz büyük 
kaynağın toplumumuzu daha zengin, daha 
eğitimli, daha güçlü ve yaşam kalitesi daha 
yüksek bir hale getirmesi için izlenecek 
yol haritası bu Uygulama Planı’dır. Plan’ın 
harekete geçireceği öncelikli alanları ise bu 
toplantıda karara bağlayacağız. 

Vizyon 2023 çalışması bu önceliklere temel 
oluşturacaktır. Binlerce uzmanın uzun za-
man boyunca çalışarak hazırladığı bu bel-
gede atılım alanları belirtiliyor. Bu alanlara 
kaynak aktarmak kadar, bu alanları yönet-
mek de önemlidir; bu konuda TÜBİTAK’ın 
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çabalarına tüm ilgili kuruluşlarımızın des-
tek vermesi gerekir. 

Sayın üyeler...

Ülkemizin yenilik, bilim, teknoloji ve Ar-Ge 
bakımından dünyada hak ettiği yerde olma-
dığı açıktır. Böylesine güçlü ve potansiyeli 
yüksek bir ülkeyi dağınıklığa mahkum et-
mek en büyük hata olur. Türkiye Araştırma 
Alanı, yani TARAL işte ihtiyacımız olan 
bu bütünlüğü sağlıyor; ülkemizin kendini 
yenilemesi, teknolojinin gelişmesi, bilimin 
ilerlemesi için bu ülkenin bütün güçlerinin 
aynı hedefe, aynı işe ortak olmasını sağlıyor. 

Herkes kendi köşesinde iyi işler yapsın; evet 
ama, kimse kendi köşesine hapsolmasın. 
Hepimiz aynı hedefe bakarken, aynı safta 
çalışan ve yanımızda duranlara da bakabil-
meliyiz. Amacımız, yaptığımız bütün işle-
rin dağınık değil, odaklı olmasını sağlamak; 
adımlarımızın küçük de olsa, yan yana, art 
arda atılmasını temin etmektir. 

Bunun için Uygulama Planı ülke bütünün-
deki işbirliğinin rotasını çiziyor. Kamu, 
sanayi, üniversite, sivil toplum hep birlikte 
hareket ederek, sorunlara beraber el atarak, 
aynı amaca doğru beraberce yürüyerek 
ülkemize daha güzel bir gelecek kazandıra-
biliriz. Bunu yapmaya, elbirliğini, işbirliğini 
ve güçbirliğini bir hayat tarzı olarak benim-
semeye mecburuz. 

Sayın üyeler...

Son bir yıl içinde TÜBİTAK, Sayın Başkan’ın 
önderliğinde pek çok güzel işe imza attı. 

TÜBİTAK’ın kurumsallaşması, diğer kamu 
ve özel sektör kuruluşlarıyla, üniversiteleri-
mizle sağlam ve kalıcı işbirlikleri kurması, 
dünya örneklerinden yararlanarak etkin ve 
hızlı proje süreçleri geliştirmesi bizi mem-
nun ediyor.

Yine bu kurumumuzun destek programları-
nı zenginleştirmesi, bilim insanlarımız için 
yeni destekler tasarlaması da hayati öneme 
ve değere sahip kazanımlar sağlamaktadır. 
Ülkemizin gündemine Ar-Ge’nin, bilimin 
ve teknolojinin girmesi TÜBİTAK’ın yoğun 
ve odaklı çalışmasıyla mümkün oldu. TÜ-
BİTAK, Türkiye’nin akıl merkezi, akıl adresi 
olma yolunda önemli aşamalar kaydetti; 
doğrudan sorumlu olduğum bu kuruluşun 
yönetimini gösterdikleri performanstan do-
layı kutluyorum. Çalışmalarına desteğimiz 
bundan sonra da artarak devam edecektir. 

Yeri gelmişken bilim ve teknolojik geliş-
meye gösterdiğimiz özeni sosyal bilimlere 
de göstermemiz gerektiğini dikkatlerinize 
sunmak istiyorum. Zira, gelişme ve kal-
kınma, büyüme ve ilerleme hayatın bütün 
alanlarında gösterilmediği takdirde sosyal 
gelişme bilimsel gelişmenin, teknolojik 
gelişmenin gerisinde kalabiliyor. Muazzam 
bir kültür ve medeniyet havzası olarak 
dünyanın gözleri üzerimizdeyken Türkiye, 
tarihten edebiyata, sosyolojiden eğitim 
bilimlerine, siyaset biliminden evrensel hu-
kuka, uluslar arası ilişkilerden dil eğitimine 
kadar entelektüel iddiasını bir bütünlük 
içinde ileri doğru götürmek zorundadır. 

Tek yönlü, tek boyutlu bir büyüme ve ge-
lişme stratejisi kalkınmamız için yetmez. 
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Ülkelerin gelişme kriterleri bütün bilimsel 
alanlarda var olmalarıyla, bütün alanların 
birbirini tamamlamasıyla mümkündür. 
TÜBİTAK burada durmamalı, Türkiye’nin 
kabiliyetlerini belirleyen, onları destekle-
yen bir adres olma hedefini mutlaka ger-
çekleştirmelidir. Atılan bu sağlam temeller 
üzerinde hepimize gurur verecek işleri bina 
etmelidir.

Sayın üyeler...

TÜBİTAK’ın bugüne dek yaptığı yoğun ha-
zırlıklar, işte bizlere gurur ve güç verecek 
o işlerin altyapısını oluşturuyor. Hepimiz 
bugünden başlayarak bir Bilim ve Teknoloji 
Seferberliği’ne giriyoruz. Bu seferberlik bir 
gelecek ve güç seferberliğidir. Bu seferber-
lik hepimizin geleceğini inşa projesidir. Bu 
seferberlikle ülkemiz, artık kendi özgün 
ürünlerini üreten, kendi özgün çarelerini 
üreten, kendi özgün bilgisini üreten bir 
ülke olacak. Bu seferberlikle insanımızın 
günlük sorunlarına çare bulunacak, dün-
yadaki gelişmeleri öğrenmeye, tanımaya 
ve bu bilgiyi kullanarak güçlenmeye bilim 
ve teknoloji sayesinde erişilecek. Bu sefer-
berlikle daha çok ve kaliteli bilim insanı ye-
tiştirecek, daha rekabetçi bir üretime sahip 
olacağız. Bu seferberlikle dünyada söz söy-
leyen insanlarımız, şirketlerimiz, kurum-
larımız, gençlerimiz, akademisyenlerimiz 
çoğalacak. Bu seferberlikle güvenliğimiz 
güçlenecek, uzaya açılacağız, herkese bilimi 
ve bilmeyi sevdirecek işler yapacağız.

TÜBİTAK bu seferberliğin hazırlıklarını 
tamamlamıştır. Yarından itibaren bilim 
ve teknoloji ile Ar-Ge desteklerine yeni bir 

ivme kazandırmaya başlıyor. Tüm kamu 
kurumlarımız ve özel sektörümüz bu çağ 
açan seferberliğimizde TÜBİTAK’a güç ve 
katkı vermelidir. Bu atılım sürekli yenilen-
meli ve bizlerin heyecanını yenileyecek so-
nuçları ortaya koymalıdır. Dünyada sadece 
tarihi, insanı, coğrafyası ile değil, bilgisi, 
ürünü, kalitesi ve markalarıyla yükselen bir 
Türkiye için imkanlarımızı sonuna kadar 
zorlayacağız. Bu başarı, ülkemizin, hepi-
mizin başarısıdır. Gençlerimizin, bilgi ve 
ürün üretenlerimizin başarısıdır. Bilmeyi, 
bildirmeyi, sevmeyi, üretmeyi, çalışmayı 
ismine sıfat yapmış herkese hayırlı olsun. 
Devletimize ve milletimize hayırlı olsun...

Geçen toplantımız gibi, bu toplantımızın 
da geleceğimizi aydınlatacak, milletimize 
refah ve güç kazandıracak kararlara zemin 
olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli iş adamlarımız... sevgili dostlar... 
Hepinizi en kalbi hislerimle selamlıyorum. 
Öncelikle sizlerle bir araya gelmekten 
büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. 

Bu ülkenin zenginliklerine ve insanımı-
zın taşıdığı büyük meziyetlere her zaman 
güvenmiş bir insan olarak rahatlıkla söy-
leyebilirim ki, Türkiye’yi bugünlerden çok 
daha güzel günler beklemektedir. Allah’ın 

Bayburtlu Işadamları ile 
Toplantı

İstanbul | 12 Mart 2005
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izniyle Türkiye’nin önü açılmış, bu mille-
tin tarihinde sayısız örneği bulunan mede-
niyet kervanı geleceğe doğru bir kere daha 
yola çıkmıştır. Gelinen bu noktada hükü-
met olarak bizim milletimizin yüzünü gül-
dürmek için attığımız kararlı adımların et-
kisi olduğu kadar, sizlerin büyük destek ve 
gayretlerinizin de çok büyük rolü vardır.

Zaten bu ülke ne zaman başını kaldırıp 
ileri hedeflere doğru yöneldiyse, bu hep 
devletle milletin el ele gönül gönüle verme 
iradesini ortaya koyduğu zamanlarda ol-
muştur. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi, 
Türkiye’nin adil ve kalkınmış yarınları 
için ortaya koyduğumuz bu büyük sefer-
berlik ruhunu asla kaybetmemeli, toplum 
olarak dikkatimizi dağıtmak isteyenlere 
meydan vermemeliyiz. Bunu başarırsak, 
Türkiye’nin gelişme ve ilerleme yolundaki 
koşusunu kimse durduramayacaktır.

Başarının yolu; devlet millet el ele vere-
rek Türkiye’yi dünyanın parlayan yıldızı 
haline getirecek ekonomik ve sosyal bir 
seferberlik içinde olmaktır. Yeni tesislerle, 
ticaret merkezleriyle, fabrikalarla, ter-
sane ve limanlarla büyüyerek gelişmek 
ve her günü bir öncekinden daha ileride 
yaşamaktır. Hepimiz kendimizi yediden 
yetmişe bu millet seferberliğinin erleri 
saymalıyız. Bu aşk, bu heyecan, bu mede-
niyet ilhamı, bu toprakların hangi köşe-
sinde yaşarsa yaşasın, her bir insanımızın 
ruh derinliklerinde fazlasıyla vardır. İşte 
hükümet olarak bizler bu ruhtan güç ala-
rak Türkiye’yi kalkındırma yolunda emin 
adımlarla ilerliyoruz.

Değerli arkadaşlar...

Türkiye ekonomik olarak sıkıntılarını üs-
tünden atmış, yeni hedeflere yeni perspek-
tiflerle koşar adım ilerlemeye başlamıştır. 
Krizlerle, darboğazlarla, ekonomik sarsın-
tılarla geçen uzun yıllardan sonra bugün 
artık kalkınma yolunun taşlarını yeniden 
döşeyecek bir güce ve iradeye nihayet ka-
vuşulmuştur. Üretmek isteyenin, ürettiği-
ni dünyanın dört bir yanına satmak isteye-
nin, vizyonunu geliştirmek isteyenin, yeni 
yatırımlara girişmek isteyenin önünde 
artık bir mani kalmamıştır. Girişimcimizin 
önünü kesen mevzuat engelleri, ağır bü-
rokratik işlemler kolaylaştırılmıştır.

Hükümet olarak, hemen bütün sektörler-
de, şu anki ekonomik imkanlarımız çer-
çevesinde teşvik ve destek uygulamaları 
yürütüyoruz. Bütün gücümüz, kaynak-
larımız ve kararlılığımızla üreticimizin, 
sanayicimizin, çiftçimizin, çalışanımızın 
yanında olmaya çalışıyoruz. Ülke ülke 
dolaşıp, ülkemizin büyük potansiyelini 
değerlendirmek adına temaslarda bulu-
nuyor, dünyanın her yerine mal ve hizmet 
satmanın arayışı içinde oluyoruz. Bakınız 
2004 yılında ihracatımız, bir önceki yıla 
göre yüzde 30’un üzerinde artarak 64 
milyar dolara ulaşmıştır. Önümüzdeki yıl 
yine sizlerle el ele vererek bu rakamı daha 
da geliştirmenin, 70 milyar doların üstüne 
çıkarmanın gayreti içinde olacağız.

Burada iş biraz da sizlere düşüyor. Bili-
yorsunuz Bayburt, teşvik kapsamındaki 
illerimiz arasında... Ancak maalesef bu 
imkandan en az yararlanan illerimizin 
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de başında geliyor. Bayburtlu iş adamları 
olarak önce sizlerden, daha sonra da özel 
sektörümüzün tamamından Bayburt’a ve 
benzer durumdaki diğer illerimize yatırım 
bekliyoruz. Bu yatırımlar olacak ki bu şe-
hirler kalkınacak, yeni istihdam ortaya çı-
kacak, Bayburtlunun karnı yine Bayburt’ta 
doyacak, göç duracak.

Açıkça ifade edeyim ki, biz bu dengeyi ku-
ramaz, ülkemizin her bir köşesini makul 
bir ekonomik canlanma içerisine soka-
mazsak, uzun vadede makro ekonomik he-
deflerimizi tutturmakta da zaafa düşeriz. 
Bakınız yabancı sermaye ile ortak girişim-
lerde bulunmak için en uygun zemin şu 
anda mevcuttur. Türkiye yabancı sermaye 
için son derece cazip bir ülke... Bir tek is-
tikrarla ilgili şüpheleri vardı, o da bugün 
giderilmiş durumdadır. Ama önceliği bi-
zim almamız lazım, aramamız, araştırma-
mız, onları işbirliğine çağırmamız lazım. 
Kapılarını çalıp, makul projelerimizi, kârlı 
fikirlerimizi onlara açmamız lazım.

Buradan söz veriyorum; kimin bana veya 
herhangi bir bakan arkadaşıma bu anlam-
da bir ihtiyacı olursa hazırız, hazır olaca-
ğız. Yeter ki Türkiye’yi kalkındıracak olan 
adımlar hızlansın. Buna bu ülkenin ihti-
yacı var, Bayburt’un, Muş’un, Bingöl’ün 
ihtiyacı var. İş bekleyen gençlerimizin bu 
yatırımlara, bu ortak girişimlere ihtiyacı 
var. Bakınız işsizlik rakamlarında düşme 
eğilimi başlamıştır, henüz rakamlar tatmin 
edici değil ama Türkiye bugün en azından 
işsizler ordusuna yeni işsizler ekleyen bir 
ülke değildir. Yavaş yavaş işsizlerine iş, aş, 
ekmek vermeye başlamış bir ülkedir.

İşte bu nokta umudun yeşerdiği noktadır. 
Türkiye’de artık herkesin umudu var, ki 
hükümet olarak biz bunu en büyük kazanç 
sayıyoruz. Çünkü eğer Türkiye umudunu 
ve heyecanını yeniden kuşanırsa, kalkın-
ma yolunda önümüzde hiçbir engel kalma-
yacaktır. Sizlerin benimle aynı ideali, aynı 
hayali paylaştığınızdan şüphe duymuyo-
rum. Problemleriniz, dertleriniz olduğunu 
da biliyorum. Yavaş yavaş hepsini çözece-
ğiz, bu toplantılar bunun için...

Bu ülkede nihayet devletle millet arasın-
daki, kamu yönetimi ile özel sektör ara-
sındaki, yönetenle yönetilen arasındaki 
iletişimsizlik sona eriyor. Önce birbirimizi 
dinleyeceğiz, anlayacağız, sonra elbirli-
ğiyle bu ülkeyi kalkındıracağız. Başka bir 
şansımız yoktur. Türkiye adaletle, demok-
rasiyle, engellerinden, yüklerinden arındı-
rılmış bir ekonomiyle mutlaka kalkınma 
hedef lerine doğru yol alacaktır. Güzel 
günler yakındır. Hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyor, hayırlı ve bereketli 
yatırımlar, kazançlar diliyorum.
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Değerli davetliler... Türkiye Halkla İlişkiler 
Derneği’nin seçkin temsilcileri. Hepinizi en 
derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Böylesine önemli bir buluşmada sizlerle ol-
maktan son derece mutluyum. Burada şahit 
olduğumuz atmosfer de bir kez daha teyid 
ediyor ki, Türkiye bütün alanlarda artık 
kabuğunu kırıyor ve yakaladığı özgüveni 
sağlamlaştırıyor. Günden güne renklenen, 
canlanan ve zenginleşen bu tablo, ülkemi-
zin ekonomik yönelimlerinin, bugünün ve 
geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda şekil-
lenmekte olduğunun da açık bir delilidir. 

Biz bu değişimi Türkiye için kaçınılamaz, 
vazgeçilemez, ertelenemez bir gereklilik 
olarak görüyoruz. Hızla büyümekte olan bir 
ekonominin çağın gereklerine uyum göster-
mek, çağın kazanımlarına yeni kazanımlar 
eklemek dışında bir rotası olamaz.

Biz bu ülkenin büyük potansiyeline, zen-
ginliklerine, insani değerlerine her zaman 
inandık ve güvendik. İşte o potansiyel bu-
gün harekete geçmiş durumdadır. Bütün 
ekonomik göstergelerin dile getirdiği tek 
bir gerçek var: Türkiye hızla büyüyor. Şehir 
şehir geziyor ve Türkiye’nin nasıl bir can-

Türkiye Halkla Ilişkiler Derneği 
“4. Altın Pusula” Ödül Töreni

İstanbul | 17 Mart 2005
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lanma içinde olduğunu görüyoruz. Artık 
özel sektörümüz, her şeyi devletten bekle-
meden yapmanın imkanlarını araştırıyor, 
yatırımcımız kendi geleceğini çizmek üzere 
harekete geçiyor. Ne yapılıyor? Mevcut şart-
ların sağladığı güven ve istikrarın nimetleri 
değerlendiriliyor. Artık yatırımcımız, giri-
şimcimiz, kendi potansiyelini ortaya koyu-
yor, kendi vizyonunu şekillendirmek için 
gayret gösteriyor, inisiyatif kullanıyor. 

Şurası bir gerçek ki bugün Türkiye’de, bi-
linçli, etkili, donanımlı insanlarımızın ka-
tılımıyla çağdaş sektörel adımlar atılmak-
tadır. Sözün özü Türkiye ekonomisi, kamu 
ve özel sektörüyle sadece büyümüyor, aynı 
zamanda bilinçleniyor, ilerliyor, gelecek 
adına çok değerli mesafeler kazanıyor.

Değerli konuklar...

Avrupa Birliği üyeliği konusundaki takvi-
mimiz, bu önemli atılım tablosunu daha da 
hızlandıracak, zenginleştirecek, renklen-
direcektir. Güçlerimizi birleştirerek, çağın 
ihtiyaçlarına cevaplar arayarak ve daima 
kendimizi geliştirerek geleceğe açılan yolu 
hep birlikte inşa edeceğiz. Bilgi çağının ge-
rektirdiği donanımı, perspektifi ve enerjiyi 
bir araya getirip durmadan yorulmadan 
çalışacağız. Dünyanın ileri ülkelerinin bilgi 
toplumu olma yolunda çok ciddi kazanım-
lar elde ettiği bir zamanda Türkiye’nin bu 
kafasını kuma görerek bu gelişme yarışının 
dışında kalmak gibi bir seçeneği yoktur, 
olamaz.

Bilgi toplumuna adım adım ilerlemeyi, 
Türkiye’nin aydınlığa giden yolunun 

en önemli adımları olarak görüyoruz. 
Türkiye’nin bilgi toplumu olmanın gerek-
lerini yerine getirmeden, uzmanlaşmaya 
yönelmeden, her alanda donanımlı insanla-
rının sayısını arttırmadan geleceğin dünya-
sında ağırlıklı bir rol alamayacağının bilinci 
içerisindeyiz.

Bu gerçekten hareketle gerek devlet yöne-
timinde, gerek eğitimde, gerek diğer alan-
larda bilgi toplumu olma hedefini gerçek-
leştirmeye dönük planlamalar yapıyoruz, 
adımlar atıyoruz. Elbette özel sektörümüz 
de çağın gereklerine en uygun yapılanmayı 
hayata geçirmek üzere büyük gayret göste-
riyorlar. Ülkemiz insanının çok az millette 
rastlayabileceğimiz bir kendini yenileme 
yeteneği var. 

Bugün bizi bir araya getiren hizmet ala-
nında son yıllarda kaydedilen ilerlemeler, 
bu ülkeye özgü bu yenilenme yeteneğinin 
çarpıcı örnekleri arasındadır. Ben halkla 
ilişkiler faaliyetini insanla medeniyet ara-
sındaki bir köprü gibi görüyorum. Yeni 
dünyaya, yeni dünyanın ortaya koyduğu 
gerekliliklere, yeniliklere bu köprülerden 
geçerek yakınlaşıyoruz. Ticari aklın, idari 
aklın, bilimsel aklın sağladığı kazanımların 
insanlarla buluşmasını sağlayan bu hizmet 
alanı, öyle görünüyor ki ağırlığını arttırma-
ya da devam edecektir.

Değerli konuklar...

Bugünün dünyasında “marka oluşturmak” 
misyonu çok değerli bir misyon olarak or-
taya çıkmaktadır. Ben siyasetçi olarak işim 
gereği bu kavramla sık sık karşılaşıyorum. 



313

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-2

Hemen her iş kolunda çalışan insanlar da 
meslekleri ne olursa olsun halkla ilişkiler 
alanının sağladığı imkan ve fırsatlardan her 
geçen gün artan bir yoğunlukla yararlanma 
noktasına geliyorlar. Bunun ötesinde, ülke-
lerin de bugün dünyada bir marka olmak, 
bir imaj oluşturmak gibi ihtiyaçları ortaya 
çıkmıştır.

Bugün teknolojik yenilikler ve yoğunlaşan 
ilişkiler nedeniyle bir ülke hem dünya 
pazarındaki yerini, hem insanlık medeni-
yeti içindeki rengini, hem dostluk ve barış 
zeminindeki tavrını bir şekilde ortaya koy-
mak durumundadır. Şirketleri, iş kollarını, 
yönetim mekanizmalarını, üretilen malları, 
sosyal ilişkileri, hayatın her alanındaki 
hemen her olguya anlam giydirecek olan 
sizlersiniz.

Daha güzel bir dünya için sizin bu anlam 
arayışınıza özellikle ihtiyacımız var. Bu 
toplantı vesilesiyle bir kere daha şahit olu-
yorum ki, Türkiye’de halkla ilişkiler faali-
yetini yürüten insanlar, dünya çapında bir 
zenginliğe ve kaliteye sahiptirler. Bu geceye, 
bu geceyi anlamlandıran bu ödüllere, bugü-
ne kadar Türkiye’ye yaptığınız ve bundan 
sonra yapacağınız bütün katkılara teşek-
kürü borç biliyorum. Hepinize sevgilerimi 
saygılarımı sunuyorum.
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Erdoğan, Brüksel’de düzenlediği basın 
toplantısında, Çanakkale şehitlerini anma 
vesilesiyle yaptığı konuşmada, bir şeyi 
özellikle vurguladığını belirterek, şöyle 
konuştu:

‘‘Bayrağımız; milletimizin, ortak tarihimi-
zin, kültürümüzün bir simgesidir. Bayrağı-
mızın üzerinde herhangi bir spekülasyona, 
farklı tasarruflara girilmesini, bayrağımıza 
yönelik bu tür çirkin ve alçakça yaklaşım-
lar içerisinde bulunulmasını, bu milletin 
birer ferdi ve evladı olarak hiçbir zaman 
kabul etmemiz mümkün değildir.’’

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun he-
men gerekli takibatı başlattığını belirten 
Erdoğan, ‘‘yazılı ve görsel medyadaki 
fotoğraflardan hareketle soruşturma yapı-

lıyor. Bayrağı bu çocukların elinden alan 
polislerin ifadesine göre bunlar çocuk, 
kısa zamanda yakalanacakları bize bildi-
rildi’’ dedi. ‘‘Nevruz gösterileri bizim ortak 
kültürümüzün ortaya konulduğu kutlama 
günlerimizdir’’ diyen Erdoğan, ‘‘maalesef 
bu yıl da nedense ağırlıklı olarak Mersin 
merkez seçildi. Mersin’de, kutlamalar ön-
cesi provokasyon amacıyla hazırlanmış 
malzemelerle 12 kişi yakalandı, tutuk-
landı. Ardından olaylar esnasında 18 kişi 
tutuklandı. Ankara, Eskişehir, Kocaeli, 
Muş, İstanbul’da da bu tür tutuklamalar 
yapıldı. Masumane gösteriler adı altında 
olayın illegal bir yapıya döndürülmesi bizi 
üzmektedir. Hükümet olarak tamamımız 
gereken adımları kararlılıkla atıyoruz ve 
atacağız’’ diye konuştu.

Basın Toplantısı

Brüksel | 22 Mart 2005
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Erdoğan, bu olaya hükümetin duyarsız kal-
masının mümkün olmadığını, yasal çerçeve 
içinde yapılması gerekenlerin yapılacağını 
belirterek, ‘‘biz bunun için varız ve bunun 
için bu yolda yürüyoruz. Hiçbir zaman bay-
rağımıza laf ettirmeyiz’’ ifadelerini kullandı. 
Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, 
Avrupa Halk Partileri (EPP) zirvesinde AK 
Parti’yi temsil etmek üzere geldiği Belçi-
ka’daki temasları hakkında ayrıntılı bilgiler 
veren Erdoğan, dün akşam, Yunanistan 
Başbakanı Kostas Karamanlis ile bir çalışma 
yemeğinde buluştuğunu belirterek, şunları 
söyledi:

‘‘Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri 
gözden geçirme fırsatımız oldu. Enerji ve tu-
rizm başta olmak üzere ekonomik ilişkileri-
mizi ele aldık. Aramızdaki mevcut dış ticaret 
hacmini kısa zamanda 1,8 milyar dolardan 5 
milyar dolara nasıl çıkaracağımızı görüştük. 
Enerji koridoru ve doğalgaz hattı konusunda 
da hattı bir an önce bitirip en kısa zamanda 
Karamanlis ile birlikte hudutta bunun açılı-
şını yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda siyasi 
iradeyi ortaya koyduk.’’

Yunanistan’ın 17 Aralık öncesinde Tür-
kiye’ye verdiği desteğin, Türkiye’nin AB’ye 
katılım sürecinde de devam edeceğini 
belirten Erdoğan, bu sürecin hangi aşa-
masında olunduğunu Karamanlis ile bir-
likte değerlendirdiklerini bildirdi. Ankara 
Antlaşması’nın ek protokolünün imzalan-
ması konusunun da gündeme geldiğini be-
lirten Erdoğan, ‘‘Verdiğimiz sözün arkasında 
olduğumuzu bildirdim’’ dedi ve uzmanların 
çalışmalarının tamamlanmasının ardından 
bu adımın atılacağını ifade etti.

EPP liderler zirvesi toplantısında AK Parti’yi 
temsil ettiğini belirten Erdoğan, zirvede, son 
zamanlarda Maastricht kriterleri konusun-
da yaşanan sıkıntıların, bütçe açıkları konu-
sunun müzakere edildiğini, Hırvatistan’ın 
durumuyla ilgili son gelişmelerin ele alın-
dığını bildirdi. ‘‘AK Parti olarak gözlemci 
üye sıfatıyla bu toplantıya katıldık’’ diyen 
Erdoğan, Türkiye’nin AB’ye katılım müza-
kerelerinin başlamasının ardından ortak 
üyeliğe geçiş sürecinin de başlayacağını, EPP 
Başkanı Wilfired Martens’in bunu ifade etti-
ğini belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Bu çalışmalarda, Türkiye’nin dünyaya açık 
bir dış politika anlayışını geliştirmek gay-
retinde olduğumuzu vurgulamak isterim. 
Bu, uzun soluklu bir süreçtir. Adımlarımızı 
emin, güvenli bir şekilde atmak durumun-
dayız. Bunun sonucunda Türkiye içte ve 
dışta güven ve istikrarını geliştirerek devam 
ettirecektir. Son dönemde bu güven ve is-
tikrarın oluşu ülkemizi ekonomide belli bir 
noktaya taşımıştır. Enflasyon rakamlarında, 
faiz oranlarının düşüşünde, büyüme hızın-
da, kişi başına milli gelirin ciddi manada 
yükselmesinde kendini ortaya koymuştur. 
Artık sadece projede kalan bir Türkiye değil, 
raflarda yarım kalmış projelerin tamamlan-
dığı bir Türkiye var. Bunları yaparken sosyal 
politikalar noktasındaki anlayışını geliştiren 
bir Türkiye olarak yatırımlara çok daha 
ağırlık veriyoruz. Dostlarımızla bir dayanış-
ma içinde, onları Türkiye’ye çekme gayreti 
içindeyiz.’’

Brüksel’deki temasları hakkında basını 
bilgilendiren Erdoğan, bir soru üzerine, 17 
Aralık’tan sonra Türkiye’de rehavet görüldü-
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ğüne ilişkin söylentilerin asılsız olduğunu 
belirterek, şöyle dedi:

‘‘Görüştüğüm Avrupalı meslektaşlarım-
dan rehavet konusunda en ufak bir eleştiri 
gelmedi. Bunlar arasında AB Komisyonu 
Başkanı, AB Dönem Başkanı da var. İşlerin 
tamamen belirlenen yol haritası çerçevesin-
de yürütüldüğünü, en ufak bir sıkıntı olma-
dığını söylediler. Gelişmeleri takip ettiklerini 
belirttiler. Ankara’da, 8 Şubat’ta toplanan 
Troyka’dan sonra AB Komisyonu üyesi Olli 
Rehn de, uluslararası basının karşısında 
açıklama yaptı. Herhangi bir rehavetin söz 
konusu olmadığını, yol haritasının uygulan-
makta olduğunu ifade etti. Benim anlama-
dığım bir şey var: İşin sorumlusu, takipçisi 
olan kişiler, liderler bunu söylerken, öbür 
tarafta rehavet gibi ifadeler kullanılıyor. Biz 
işimizi biliyoruz, dersimizi çok iyi çalıştık.’’

Bugün görüştüğü AB Dönem Başkanı Lük-
semburg Başbakanı Jean-Claude Juncker’in 
de her şeyin iyi gittiğini ifade ettiğini belir-
ten Erdoğan, ‘‘Bunun dışında duyduklarıma 
itibar etmiyorum. İşin muhatabı kimse 
onunla konuşur, bu işi değerlendiririm. Gö-
nül huzuru içerisindeyiz’’ dedi. Erdoğan, 17 
Aralık öncesi ve sonrası atmosferlerinin ka-
rıştırılmaması gerektiğini belirtterek, ‘‘önce 
atılması gereken tohumlar tarlaya atıldı. 
Uyum yasaları gerçekleşti. Şimdi uygulama 
süreci içerisindeyiz. Yoğun bir gayret içeri-
sindeyiz’’ diye konuştu. Erdoğan, 8 Mart’taki 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nden iki gün 
önce İstanbul’da yapılan gösteriye polisin 
müdahelesiyle ilgili olarak sorulan bir soru 
üzerine, şunları söyledi:

‘‘6 Mart’ta, İstanbul’da bir olay cereyan et-
miştir. Gönlümüz böyle bir olayın cereyan 
etmesini istemezdi ama olaya tek taraflı ba-
karsak hata ederiz. Olay yasal bir gösteri de-
ğil, tamamen illegal bir gösteridir. Bir terör 
örgütünün başındaki şahsın propagandasını 
yapmaya yöneliktir. Orada bir bayana karşı 
tavır asla tasvip edilecek gibi değildir. Nite-
kim tespitler yapılmış, tahkikat neticesinde 
6 polis açığa alınmıştır. Avrupa Parlamen-
tosu Başkanı Josep Borrell dahil herkesle 
bunları konuştuk. Biz bu yola işkenceye sıfır 
tolerans anlayışıyla çıktık, bu şekilde götüre-
ceğiz. Farklı bir yaklaşım mümkün değildir. 
Her zaman söylüyorum: Biz damdan düşe-
rek geldik, bu işin inceliklerini, hassasiyetini 
iyi biliriz. Özgürlükçülük anlayışımızı en 
ideal şekilde uygulamanın gayreti içerisin-
de olacağız. AB ülkelerinin liderlerine de 
bunu söylüyoruz. Bizi, ideolojik yaklaşımlar 
içerisinde olan kurum veya kuruluşlardan 
izlemesinler, kendi elemanlarını göndersin-
ler. Bireysel hataları Türkiye Cumhuriyeti’ne 
fatura etmeye kalkarsanız, bu da insaf dışı 
olur diye düşünüyorum.’’

‘‘Dedikodulara iltifat ediyorsak ülkemize 
yazık ederiz’’ diyen Erdoğan, reformların ya-
pıldığını, uyum yasalarının çıktığını, bu ya-
saların uygulamaya sokulmakta olduğunu 
belirterek, ‘‘Devlet ciddiyeti içerisinde bu işi 
yürütüyoruz. Bu işin takvimi belirlenmiştir’’ 
dedi. Erdoğan, ‘‘Biz nasıl üzerimize düşeni 
yapıyorsak, muhataplarımız da muhakkak 
üzerlerine düşeni yapacaklardır’’ diyerek, 
yasaların uygulamasında aksaklıklar gö-
rülmesi, zaman içinde eksikliklerin ortaya 
çıkması halinde bunların düzeltilmesi için 
gerekenin yapılacağını söyledi.
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Türkiye, Ak Parti iktidarıyla ekonomide hiç 
tartışmasız tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bu-
gün Hangi ekonomik göstergeyi ele alırsanız 
alın, tarihimizde hiç görülmemiş derecede 
iyileşme kaydettiğini görürsünüz. Biz Tür-
kiye olarak maalesef geçmişi çok çabuk 
unutuyoruz. İki buçuk sene önceki siyasi or-
tamı, ekonomik ortamı, o günün sorunlarını, 
gündem maddelerini bir hatırlayınız, bu-
günle bir kıyaslayınız. O zaman Türkiye’nin 
iki buçuk sene içinde ne kadar uzun bir yol 
aldığını ve ne kadar büyük bir başarı fırsatı 
yakaladığını çok daha net görürsünüz. 

Bakınız çok önemli bir veriyi açıklıyorum: 
2003 yılının ilk üç çeyreğinde 17 katrilyon 
olan toplam yatırım harcamaları 2004 yı-
lının ilk 9 ayında 24 katrilyona ulaşmıştır. 

Bunun 21 katrilyonu özel sektör yatırımıdır. 
Ekonomideki sevindirici göstergelerden bir 
tanesi de, sorunlar listesinin, öncelikli gün-
dem maddelerinin, öncelikli problemlerin 
değişmiş olmasıdır. İki buçuk yıl önce neler 
tartışılıyordu, bugün neler konuşuluyor, tar-
tışılıyor? Karşılaştırdığınızda başarıyı daha 
somut göreceksiniz. 

O gün siyasi istikrarsızlık, güvensizlik, 
kararsızlık, belirsizlik gündemin ilk sırala-
rındaydı. Bugün ülkemize istikrar, güven, 
kararlılık hakim. Hem vatandaşlarımız, hem 
yerli-yabancı yatırımcılar Türkiye’nin gele-
ceğini daha net görüyor ve buna göre pozis-
yon alıyorlar. O günlerde, ve hatta bizim ikti-
darımıza kadar olan 35 yıl boyunca yüksek 
ve belirsiz enflasyon Türkiye’nin en önemli 

TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı

Ankara | 23 Mart 2005
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sorunları arasındaydı. Bugün ise enflasyon 
sorunlar listesinin en alt sıralarına kaymış 
durumda. İnşallah bu yılsonunda TÜFE’de 
yüzde 8 hedefimize ulaşacak ve önümüzdeki 
yıllarda bu sorun listeden tamamen çıkmış 
olacak.

Daha birkaç ay öncesine kadar paramızdaki 
çok sıfırlardan dolayı yakınıyorduk. Ulus-
lararası platformlarda zorluk çekiyorduk. 
Bugün YTL piyasalar tarafından, halkımız 
tarafından tam anlamıyla benimsenmiş du-
rumda. Bugün itibariyle piyasadaki toplam 
banknot değerinin yüzde 67’si, madeni para 
değerinin ise yüzde 56’sı YTL’ye dönüşmüş 
durumdadır. Dün paramızdaki sıfırların 
çokluğundan dolayı Türkiye’ye yatırıma 
sıcak bakmayanlar, bugün artık YTL’yle bir-
likte Türkiye’ye yönelmiş durumdalar.

İktidarımız döneminde Türkiye büyüme 
oranlarında çok istikrarlı bir seyir izlemiş ve 
tüm dünyanın dikkatlerini üzerine toplamış-
tır. 2004 yılı büyüme oranları henüz açıklan-
madı. Ancak yüzde 8-9 oranında bir büyüme 
oranı tahmin ediyoruz. Bu oranlarla Türkiye 
OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek bü-
yüme oranına sahip ülkeler arasında yerini 
almaktadır. İşsizlik konusunun Türkiye’nin 
önemli bir sorunu olmaya devam ettiğini 
biliyoruz. Bu konuda küçük de olsa ilerleme 
kaydettik. 2003 yılında yüzde 10.3 olan iş-
sizlik oranı, 2004 yılında yüzde 10’a geriledi. 
Ancak çok daha önemlisi, artan nüfusla bir-
likte 1 milyon 59 bin kişi istihdama katılmış, 
iş sahibi olmuştur. Yani hem işgücüne katı-
lan 1 milyona yakın kişiye iş sağlanmış, hem 
de bir miktar işsiz işe kavuşmuştur.

Bu eğilim artarak devam edecek, önümüz-
deki dönemde Türkiye hem işsizlikle mü-
cadelede, hem de istihdam oluşturmada 
hedeflenen başarıyı mutlaka yakalayacaktır. 
2003 yılı sonunda 47 milyar dolar olan 
ihracatımız, 2004 yılı sonu itibariyle yüzde 
33,7’lik bir artışla 64 milyar dolara yüksel-
miştir. 1 Ocak – 15 Mart arası dönemde, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız 
yüzde 26 artışla 13,8 milyar dolar seviyesine 
ulaşmıştır. Komşu ülkelerimize yaptığımız 
ihracat, 2002 yılında 4 milyar dolar sevi-
yesinde iken, 2004 yılında 10 milyar dolar 
seviyesine ulaşmış, yani yüzde 139 oranında 
artış göstermiştir. Yine Afrika ülkelerine 
yönelik ihracatımız, 2004 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 43; çevre ülkelere ihracatı-
mız ise yüzde 34,2 oranında artmıştır.

Ekonominin diğer birçok göstergesine bak-
tığımızda, borçlanma verilerinde, bütçe 
verilerinde, faizlerde, turizm gelirlerinde, 
yatırımlarda, uluslar arası doğrudan serma-
ye girişlerinde yine çok tarihi seviyelerin 
yakalandığını görüyoruz. Şimdi tüm bu 
tartışılmaz manzaraya, tartışılmaz başarıya 
rağmen, ısrarla bir olumsuzluk ve kötümser-
lik atmosferinin oluşturulmaya çalışıldığını 
görüyoruz.

Bir kere şunu açıklıkla söylemek istiyorum. 
Başarıyı hazmedeceksiniz. Bükemediğiniz 
bileği öpeceksiniz. Kuşkusuz henüz çözüm-
lenmemiş sorunlar olabilir. Henüz hedef-
lediğimiz noktalara ulaşamadığımız bazı 
konular olabilir. Biz bunları çok iyi biliyoruz 
ve bu hedefleri de yakalamak için azami 
gayret gösteriyoruz. Ama sürekli olumsuz-
luklara işaret ederek, kaosa, krize methiyeler 
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düzerek, topluma, piyasalara kötümserlik 
pompalayarak kim nereye varabilir?

Türkiye’de uzunca bir dönem istikrarsızlık-
tan ve belirsizlikten rant elde edenler, kazanç 
sağlayanlar oldu. Bu dönemleri özleyenler, 
bulanık suda balık avlamak isteyenler bu-
gün de var. Ancak şunu net olarak ve altını 
çizerek vurgulamak istiyorum: Türkiye’de 
bu türden dönemler geride kalmıştır. Artık 
çalışmadan, ter dökmeden, gayret sarf etme-
den para kazanma dönemi geride kalmıştır. 
Türkiye olarak topyekun bir gayretin için-
deyiz. 7’den 70’e, her kesimden insanımız el 
birliğiyle Türkiye’ye güçlü ve aydınlık yarın-
lara taşımak istiyor.

Bu motivasyonu, bu umudu kırmaya, 
Türkiye’ye kötü senaryolar biçmeye kimse-
nin gücü yetmez. Ak Parti olarak bunun kar-
şısınıda dimdik durduk ve durmaya devam 
edeceğiz. Ekonomiye ilişkin yaptıklarımız, 
yapacaklarımızın en somut garantisidir. İki 
buçuk yıllık süre boyunca hem iç piyasalara, 
hem dış piyasalara güven verdik. Disiplinin, 
kararlılığın, istikrar ve güven ortamının ka-
lıcı olduğunu ispat ettik. Bugün artık bizim 
ağzımızdan çıkan söz, senet olarak kabul 
görmektedir. Bunun içindir ki Türkiye eko-
nomisi gerek ulusal, gerekse uluslar arası 
dalgalanmalardan artık eskisi gibi etkilen-
memektedir.

Buna şaşıranlar var. Dünyada olaylar oluyor, 
Türkiye’de olaylar oluyor. Ekonomi niye 
etkilenmiyor diye soranlar var. Çünkü eko-
nomi sağlam bir zemine oturmuştur. Çünkü 
Ekonominin kırılganlığı minimum seviyeye 
çekilmiştir. Çünkü ekonominin arkasında 

güçlü, ne yaptığını bilen bir iktidar; Ak Parti 
iktidarı vardır. Onun için, kimse politikala-
rımızdan, programımızdan bir sapma bek-
lemesin.

İki buçuk yıl boyunca kararlılıkla, disiplinle 
sürdürdüğümüz yolculuğumuzu, aynı ka-
rarlılıkla, aynı disiplinle sürdüreceğiz. Tür-
kiye, dünyanın güçlü ekonomileri arasında 
yer alacak güce, kaynağa, zenginliğe, vizyona 
ve perspektife sahiptir. Biz bunu başaracağız. 
Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada bir yatı-
rım ve üretim merkezi, bir cazibe merkezi 
haline getireceğiz.
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Değerli valiler… Hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. Ülkemizin dört bir yanın-
dan hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin “muasır mede-
niyet” yolunda adımlarını hızlandırdığı 
şu günlerde bu toplantı ülkemiz açısın-
dan büyük önem taşıyor. Biliyorum ki, 
Türkiye’nin ertelenmiş meselelerini telafi 
etmek için her biriniz yoğun bir çalışma 
temposunun içinden geliyorsunuz. Ülke-
mizin huzuru, mutluluğu, refahı, kalkın-
ması için yaptığınız büyük katkılar bugün 
olduğu gibi gelecek nesiller tarafından da 
şükranla yâd edilecektir.

Çok iyi bildiğiniz gibi Türkiye, uzun yıl-
lar güven ve istikrarın, büyümenin ve 
kalkınmanın özlemini duydu. Bu süreci 
yöneten esas aktörler olarak birçok projeyi 
bizzat yürüttüğünüz ve 24 saat boyunca 
81 ilimizin kalbini tuttuğunuz için iyi bili-
yorsunuz ki, Türkiye büyük bir değişim ve 
dönüşüm yaşıyor. 

Değerli valilerimiz…

Ülkenin kalkınması için çevreden merke-
ze, merkezden çevreye aynı yöne bakmak, 
aynı heyecanları taşımak en büyük rüya-
mızdır. Bizim nesillerimiz, bizden önceki 
nesiller kemal yaşlarına gelinceye kadar 

ülkenin zaaf alanlarında zaman ve enerji 
kaybettiler. Hepimiz daha çok adaletin, 
daha çok demokrasinin, daha çok refahın 
hasretini çektik. Toplum olarak, devlet ola-
rak, idare olarak, vatandaş olarak zaman 
zaman büyük iletişim sorunları yaşadık, 
birbirimize sesimizi duyurmakta zorlan-
dık. Sorunlar bir yandan zaaf alanlarını 
büyütürken merkezden çevrenin meselele-
rini çözmeye çalıştık. 

Bu gayretler ne kadar iyi niyetli olursa 
olsun çözüme yetmedi. Bazı sorunları 
erteleyerek, sebep sonuç ilişkisinden ayı-
rarak ele aldık. Artık meselelerimizi bir 
bütünlük içinde çözme zamanıdır diyo-
rum. Artık, devlet ile toplum, toplum ile 
devlet arasında iletişim sorunlarını aşma 
zamanı geldi diyoruz. Bütün gayretimiz-
le Türkiye’yi kalkındırmaya, büyütmeye 
çalışıyoruz. Bunun için sizlerin çabaları, 
gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. 
Zira, meselelerin çözümü tek tek sorunla-
ra eğilmekle mümkün değildir. 

Tabii ki, tek tek sorunları çözeceğiz ama, 
bütünlüğü daima gözeterek, her yaptı-
ğımız işin sosyal faydasını hesap ederek 
çözeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde ne 
asayiş sorunu, ne üretim sorunu, ne adalet 
sorunu tek başına bir meslek grubuna, bir 

81 Il Valisini Kabul

Ankara | 24 Mart 2005
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kesime havale edilerek çözülmüyor. Sosyo-
lojinin verileri, sosyal psikolojinin verileri, 
hukukun, güvenliğin, yönetim biliminin, 
siyasetin bütün verileri sorunların da, çö-
zümlerin de iç içe olduğunu gösteriyor. 

Biz, bir bütünlük anlayışı içinde şehirle-
rimizin kalkınmasından, bireyin hak ve 
özgürlüklerine kadar, ülkemizin dış itiba-
rının artmasından insanımızın konut, ula-
şım, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik sorun-
larına kadar bütün meselelerini çözmeye 
çalışıyoruz. İki buçuk yıllık hükümetimiz 
döneminde büyük mesafeler aldığımızı bi-
liyorsunuz. Keza bu dönemde Türkiye’nin, 
tam üyelik için kırk yıldır bir devlet poli-
tikası olarak yürüttüğü Avrupa Birliği he-
definde aldığımız mesafe de malumlarıdır. 

Avrupa Birliğinin yörüngesinde tutulan 
bir devlet olmak için değil, AB’ye tam üye 
bir ülke olmak için sessiz devrimler ger-
çekleştirdik. Enflasyondan büyümeye, dış 
ticaretten turizme, üretimden yatırıma 
şimdiden ülkemize kazandırdıklarımız gu-
rur duyulacak bir tablo ortaya çıkarmıştır.

Değerli valiler…

Her zaman ifade ettiğim gibi, bunlarla 
yetinmeyeceğiz. Önümüz açık ve uf ku-
muz geniş. Güven ve istikrarın doğrudan 
vatandaşa yansıması için AB süreci başta 
olmak üzere önümüzdeki süreci iyi yönet-
mek bütün kamu yöneticileri ile birlikte 
toplumsal sorumluluk alan herkesin kat-
kılarıyla mümkün olacaktır. Mesele sadece 
yasal düzenleme yapmak, hukuku metin 
üzerinde düzeltmek değil, esas mesele 

uygulamayla semere almaktır. Bu yüzden 
biz kamu yönetimini her zaman toplumla 
birlikte düşünüyoruz. 

Unutmayın ki, toplumla birlikte düşün-
mek ve birlikte yönetmek daima gücünü-
ze güç katacaktır. Sorumluluk duygusunu 
toplumla paylaşmak zorundayız. Bütün 
valilerimizin bu emaneti yüreklerinde 
hissettiklerinden emin olduğum halde 
bazı temel ilkeleri birlikte paylaşmak adı-
na ifade ediyorum. Türkiye demokratik 
standartlarını yükseltme yönünde bütün 
dünyada yankılanan dev adımlar atmış-
tır. Bu adımlardan geriye dönüş olmaya-
caktır. 

Bildiğiniz gibi insan hak ve hürriyetleri, 
hukukun üstünlüğü, demokrasi ve adalet 
sürekli bir duyarlılık zemininde gelişiyor. 
Hepimiz azami duyarlılık içinde ülkemize 
bu yönde hizmet ediyoruz. Sizlerden ri-
cam, maiyetinizdeki devlet görevlilerinin 
topluma daha yakın olmalarını sağlama 
yönünde daha çok katkı sağlamanızdır. 
Toplumla birliktelik, aynı hissiyatı taşı-
mak, heyecanınızın vatandaş tarafından 
bizzat görülmesi, takibinizin sadece devlet 
memurları tarafından değil vatandaş nez-
dinde bilinmesi çok ama çok büyük önem 
taşıyor.

Zira, muhatabınızla empati kurmak, ken-
dini muhatabının yerine koymak, onu 
doğru anladığınızı muhatabınızın bilmesi 
çağdaş yönetimin esasını oluşturuyor. Bu 
doğrultuda geleneksel yönetim tarzları 
sorgulamalı ve yenilikler getirmeliyiz. 
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Değerli valilerimiz…

Bildiğiniz gibi, yıllardır konuşulan merke-
zi yönetimin yükünü paylaşma sorununa 
adım adım çözümler üretiyoruz. Eğitim, 
sağlık, konut, yol, sosyal yardım ve asayiş 
sorunlarını çözmek en büyük öncelikleri-
mizdir. Toplumun, vatandaşın güçlenme-
si devletin gücüyle paralel bir gelişme gös-
termelidir. Birer yönetici olarak bilirsiniz 
ki, vatandaşın gücü hiçbir zaman istatis-
tiklere sığmaz. Halkın bu gücü, bu enerjisi 
onlarla birlikte bir iş yapıncaya kadar tam 
olarak test edilemez. 

Vatandaşla birlikteliğin doğuracağı mu-
azzam sinerji yapılacak her işte en büyük 
servetimizdir. Bunu tespit etmek büyük 
maharet değildir ama, bunu hayata geçir-
mek hem akıl hem de yürek işidir. Kana-
atimce temel kriter şudur: Siz vatandaşa 
güveneceksiniz, vatandaş da size güvene-
cek. 

Değerli valiler…

Bakınız, göçten istihdama, eğitimden sağ-
lığa, çevrenin korunmasından gençleri-
mizin topluma sağlıklı olarak katılmasına 
kadar sosyal alanlarda önemli sorunları-
mız var. Bu sorunlar sadece bizim sorun-
larımız değil. Değişen dünyanın her tara-
fında bu sorunlar yaşanıyor ama, ne her 
şeyi devletten bekleyen ülkeler, ne de her 
şeyi toplumdan bekleyen devletler sosyal 
sorunlarını çözüme kavuşturabiliyor. 

Biz hep birliğe, birlikte düşünmeye, birlik-
te çözmeye vurgu yapıyoruz. Çünkü çözü-

mün adresi birliktir, bütünlüktür. Bizim, 
çözümsüz hiçbir sorunumuz yok. Sağlam 
bir milletimiz var. Eşsiz bir ülkemiz var. 
Onurlu ve itibarlı bir devletimiz var. Yeter 
ki bu aidiyeti birlikte derinleştirelim. 

Değerli valilerimiz… 

“Sosyal devlet” ilkesini tam olarak hayata 
geçirmek için hepimize yeni büyük so-
rumluluklar düşüyor. Her imza, her kırta-
siye işlemi vatandaş ile devlet arasındaki 
ilişkiyi, yani sosyal devlet ilkesini zedeli-
yor. Kamu yönetiminde başarının yegane 
kriteri üretim olmalıdır. Sizin başarınız, 
benim başarım, bakanlarımızın, belediye 
başkanlarımızın, emniyet müdürlerimi-
zin başarısını ölçmek hiç de zor değildir. 
Bu başarıyı ölçmek isteyen herkes ülkemi-
ze, şehrimize ne kadar katma değer kattı-
ğımıza, ne ürettiğimize bakmalıdır. 

Bu üretim bazen fabrikalar açmaktır, 
binlerce insan için istihdam alanı oluş-
turmaktır, bazen çiftçiye yol göstermektir, 
bazen eğitimde kaliteyi yükseltmektir, 
bazen huzur ve sükunu sağlamaktır. Ba-
kınız ülke olarak büyük krizden çıkışımız 
bütün dünyada büyük yankılar buldu. Bu 
dönemde dünyadaki itibarımız arttı, milli 
gelirimiz neredeyse iki yılda ikiye katlan-
dı, enflasyon dizginlendi, herkese özgüven 
geldi. 

Krizden çıkabilme iradesini ortaya koyan 
toplumdur. Dolayısıyla bu başarı, bu ülke-
nin, bu toplumun, bu milletin başarısıdır. 
Herkes katkıda bulunduğu için, demokra-
si, yani güven ve istikrar yerleştiği için bu 
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başarı elde edildi. Bakınız hükümet olarak 
en büyük yatırımı demokrasiye ve hukuk 
devletine yaptık ve yaptığımız işin seme-
resini ekonomide aldık. 

Bütün bunları sosyal devlet ilkesi bahsin-
de ifade ediyorum. Zira, bu ilke devletin 
de milletin de bekası için hayati derecede 
önemlidir. Bu yüzden demokrasinin beşiği 
olan şehirlerimizi mamur hale getirmek, 
yatırım ve üretim ortamını geliştirmek, 
her şehri medeniyet merkezi, azibe merke-
zi kılmak hepimizin katkılarıyla sağlana-
caktır. Bu başarıyı sizlerle elde edeceğiz. 

Sözlerimi bitirmeden bir kaç hususu dik-
katlerinize sunmak istiyorum. Bildiğiniz 
gibi Toplu Konut İdaremiz büyük bir 
seferberlik içindedir. Öncelikli ihtiyaç sa-
hiplerini ev sahibi yapmak için sizlerden 
azami gayret göstermenizi rica ediyorum. 
Şehirlerimizi, ilçelerimizi birbirine ulaştı-
ran duble yol projelerimize ne kadar özen 
gösterdiğimizi biliyorsunuz. Bu konular-
daki gayretlerinize hem teşekkür ediyo-
rum hem de devam eden projelere daha 
çok katkınızı istiyorum.

Keza, son zamanlarda kamuoyunun gün-
deminde yer alan şehirlerimizdeki asayiş 
meselelerine mutlaka sebep sonuç ilişkisi 
içinde bakarak üretilecek çözümlerde 
azami katkı sağlamanızı istiyorum. Sosyal 
yardımların öncelikli ihtiyaç sahiplerine 
ulaşması üzerinde en çok durmamız ge-
reken bir meseledir. Zira, vatandaş devlet 
ilişkilerinin zedelenmesi telafisi en zor 
meseledir.

Azami özen gösterdiğinizden emin oldu-
ğum meseleleri sadece başlıklar halinde 
sizlerle paylaştım. Bu son derece saygın 
makamlarda Türkiye Cumhuriyeti dev-
leti ve hükümetinin temsilcileri olarak 
Türkiye’nin büyüme iradesine yaptığınız 
önemli katkılardan dolayı teşekkür edi-
yor, burada bulanan bütün valilerimizi, 
maiyetlerinizdeki kaymakamlarımızı ve 
81 vilayetimizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. 
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Değerli katılımcılar... sevgili dostlar... Hepini-
zi en derin muhabbetlerimle selamlıyorum.

Uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gel-
miş bulunuyoruz. En son yaptığımız Ekono-
mik ve Sosyal Konsey toplantımızda ESK’ya 
ilişkin yapılacak düzenlemelere göre yeni-
den toplanmayı kararlaştırmıştık. Ancak, 
gerek hükümetimizin programının yoğunlu-
ğu, gerekse ESK’nın yeniden yapılanmasına 
ilişkin çalışmaların uzaması nedeniyle bu 
imkanı bulamadık. 

Hepimizin bildiği gibi, geçen bu süre zarfın-
da Türkiye’de önemli değişimler yaşanmış 
bulunmaktadır. Yıllardır üstesinden geline-

meyen ekonomik sorunların çözümünde 
çok önemli mesafeler alınmış ve Türkiye 
ekonomisi kırılgan bir yapıdan çıkarak dış 
dünyada ve uluslararası kuruluşlar nezdin-
de güven kazanmıştır. 

Diğer taraftan, AB’ye giden yolda da önemli 
kazanımlar sağlanmıştır. Bilindiği üzere, 
AB’ye tam üyelik müzakereleri 3 Ekim 
2005 tarihinde başlayacaktır. Bu nedenle 
AB’ye tam üyelik için gerekli olan müktese-
bat ile ekonomik ve sosyal uyum konuları 
Türkiye’nin önündeki en önemli gündem 
maddesini oluşturmaktadır. Bugünkü top-
lantımızın kapsamı da bu yöndeki çalışma-
larımızla yakından ilgilidir. 

Ekonomik ve Sosyal Konsey 
Toplantısı

Ankara | 25 Mart 2005
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Konseyimizin gündeminde iki önemli konu 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki ESK’nın yeni-
den yapılandırılmasıdır. Diğer konumuz ise 
Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye’nin AB’ye 
katılım sürecine ilişkin 2004 yılı İlerleme 
Raporu’nun müktesebat başlıklarından 
13.’sü olan “Sosyal Politika ve İstihdam” 
konusunun değerlendirilmesidir. Hükümet 
olarak biz bugüne kadar yapmış olduğumuz 
icraatlarda katılımcı yönetim anlayışına 
büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda, 
toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin, 
hükümetin politikalarının oluşturulması-
na katılımlarını sağlamada ve hükümet ile 
toplumsal kesimler arasında uzlaşma ve 
işbirliğini güçlendirmede ESK’yı önemli bir 
platform olarak gördüğümüzü bir kez daha 
belirtmek istiyorum. 

Ancak, gerek ESK’nın daha etkin ve düzenli 
çalışmasını sağlamak, gerekse Avrupa Ko-
misyonunun Türkiye hakkındaki İlerleme 
Raporlarında yer alan eleştirileri gidermek 
açısından ESK’nın yeniden yapılanması 
önem arz etmektedir. Bu bağlamda, AB İler-
leme Raporlarında ESK’ya ilişkin eleştirileri 
hatırlatmakta fayda görüyorum. 2003 ve 
2004 yılı İlerleme Raporlarında, Ekonomik 
ve Sosyal Konseyin, sosyal taraflara ulusal 
düzeyde danışılması işlevini yerine getirme 
konusunda yetersiz olduğu ve Hükümetin 
ESK’daki ağırlıklı rolü eleştirilmektedir. Av-
rupa Birliği Komisyonu tarafından, ESK’nın 
yapısının tüm sosyal taraflarla bir araya 
gelinerek gözden geçirilmesi tavsiye edil-
mektedir. 

Bu nedenle, ESK’nın yeniden yapılandırıl-
ması ve sivil toplum kesimlerinin daha ağır-

lıklı olduğu ve daha iyi işleyen bir ESK’nın 
oluşturulması olumlu bir adım olacaktır. 
Bu oluşumun tamamlanması sadece AB 
süreci açısından değil, Türkiye’de sivil top-
lum kesimlerinin sosyo-ekonomik ilerleme 
hedeflerimize ulaşmamızda doğrudan rol 
sahibi olmaları, dolayısıyla katılımın en üst 
seviyede hayata geçmesi açısından da fevka-
lade önemlidir. Bu konuda biz hükümet ola-
rak üstümüze düşeni yapmaya hazırız, bunu 
daha önce de zaten ifade etmiştim.

Değerli arkadaşlar...

Gündemimizin 2’nci maddesi 2004 yılı 
İlerleme Raporunun “Sosyal Politika ve 
İstihdam” başlığı ile ilgilidir. Bildiğiniz gibi 
ilerleme raporları; Avrupa Komisyonu ta-
rafından yıllık bazda hazırlanan ve aday 
ülkelerin üyelik yolunda kaydettiği ilerleme-
lerin değerlendirildiği raporlardır. Türkiye 
hakkındaki son rapor 6 Ekim 2004 tarihinde 
yayımlanmıştır. Son İlerleme Raporundaki 
“Sosyal Politika ve İstihdam” başlığı altında 
ele alınan konular; iş kanunu, kadın ve erkek 
arasında muamele eşitliği, iş sağlığı ve gü-
venliği, sosyal diyalog, halk sağlığı, istihdam 
politikası, sosyal içerme, sosyal koruma ve 
ayırımcılıkla mücadeledir. 

Bu konularda sağlanacak gelişmeler, 
Türkiye’nin üyelikten kaynaklanan yüküm-
lülükleri üstlenebilme yeteneğinin gösterge-
lerinden biri olacaktır. Ancak, daha da önem-
lisi, çok öncelerden tamamlanmış olması 
gereken bir dizi reformun hayata geçirilme-
sini sağlayacak, bu alandaki aksaklıklarımızı 
düzeltmemize vesile olacaktır. 
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Şunu da ifade etmek isterim ki hükümeti-
mizin göreve başlamasından bu yana bu 
konuda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 
İş Kanunu’nun kabul edilmesini takiben 
gerekli uygulama mevzuatı da çıkartılmış, 
kadın ve erkek arasında muamele eşitliğine 
ilişkin olarak Anayasa değişikliği yapılmış-
tır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği alanında 
müktesebatın öngördüğü yönetmelikler de 
çıkartılmıştır. Sosyal diyalog ile ilgili olarak, 
geçtiğimiz yılın Nisan ayında “Üçlü Danış-
ma Kurulu”nun çalışma esas ve usullerini 
düzenleyen yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

Bu gelişmenin ardından; işçi sendikaları, 
işveren sendikaları, kamu çalışanları sendi-
kaları ve hükümet temsilcilerinden oluşan 
Kurul Mayıs 2004’te ilk toplantısını yapmış-
tır. Kaydedilen bu olumlu gelişmelere rağ-
men ilgili müktesebatın AB ile uyumlu hale 
getirilmesi ve etkili bir biçimde uygulanması 
için daha fazla çabaya ihtiyaç bulunmak-
tadır. Özellikle kadınların istihdama katı-
lımının düşük olması, yüksek düzeylerde 
seyreden genç işsizliği, kayıtdışı ekonominin 
büyüklüğü ve kırsal/kentsel işgücü piyasa-
sının önemli ölçüde bölünmüşlüğü başlıca 
sorun alanlarıdır. 

Hükümetimiz, bu sorunların çözümü için 
gerekli tüm reformları uygulamaya koyma-
ya kararlıdır. Bu kısa girişten sonra, hepinize 
sevgi ve saygılarımı sunarak Ekonomik ve 
Sosyal Konseyi açıyor, katkılarınız için şim-
diden teşekkür ediyorum.
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Erdoğan, televizyonlardan yayınlanan ‘‘Ulu-
sa Sesleniş’’ konuşmasında, Türkiye’nin 
geleceği adına çok önemli bir dönemeçten 
geçtiğini ifade etti. Türkiye ekonomisinin 
geçmişinde hiçbir dönemde görülmemiş 
bir şekilde, emin ve kararlı adımlarla belir-
ledikleri hedefler doğrultusunda iyileşmeye 
devam ettiğini kaydeden Erdoğan, iki buçuk 
yıl gibi kısa bir süre zarfında ekonominin 
birçok göstergesinde tarihi rekorlar elde 
edildiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin, ik-
tidarları döneminde enflasyonda gerçekten 
parlak bir başarı elde ettiğini, bir dönem 
ülkenin üzerine adeta kabus gibi çöken, bir 
neslin hayallerini, umutlarını ipotek altına 
alan enflasyonun, nihayet kontrol altına 
alındığını belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Şöyle enflasyonla yaşadığımız günleri bir 
bir hatırlayınız... Ürünlerin fiyatları sürekli 
değişiyordu; 100 liraya aldığınız bir ürün 
bir ay sonra 110 lira oluyor, bir yıl sonra 
200 bin lirayı aşıyordu. Ücretlerimiz sürekli 
eriyor, alım gücümüz her geçen gün düşü-
yordu. Üretim, yatırım yapılamıyor; işsizlik, 
yoksulluk, gelir dağılımındaki eşitsizlik her 
geçen gün büyüyordu. Enflasyonla müca-
deleyi en önemli hedef olarak ortaya koyan 
yönetimler, başarı sağlamak bir yana, enflas-
yonu daha da artırıyordu. Enflasyon siyasi 
istikrarsızlığı, siyasi istikrarsızlık ekonomik 

krizleri getiriyor, Türkiye bu kısırdöngü 
içinde mütemadiyen bocalıyordu. Enflasyon 
oranlarının yüksekliğiyle Türkiye dünya 
sıralamalarında hep ilk sıralarda yer alıyor; 
dünya milletleri nezdinde itibarını ve en 
önemlisi öz güvenini yitiriyordu.’’

Bu tabloyu tersine çevirmek için hükümet 
olarak çok yoğun bir çaba sarf ettiklerini, 
bunda da büyük başarı sağladıklarını dile ge-
tiren Erdoğan, görevi devraldıklarında yüz-
de 34 seviyesinde olan enflasyonun, 2003 
yılında yüzde 18.4’e, 2004 yılında da yüzde 
9.32’ye gerilediğini kaydetti. Başbakan 
Erdoğan, 2005 yılsonu itibariyle de hedef-
lerini yüzde 8 olarak belirlediklerini anım-
satarak, ‘‘İnşallah bu hedefimize de ulaşacak 
ve önümüzdeki yıllarda artık enflasyonu 
Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız’’ dedi.

Bugün bazı çevrelerin bu pozitif tabloyu gör-
memekte ısrar ettiğini, ‘‘enflasyon düşüyor, 
ama biz hissetmiyoruz’’ dediklerini ifade 
eden Erdoğan, enflasyonun düşmesinin, 
fiyatların düşmesi değil, fiyat artış hızlarının 
düşmesi olduğuna işaret etti. Erdoğan, şun-
ları söyledi:

‘‘Lütfen, çarşıya, pazara çıktığınızda fiyatları 
şöyle geçmişle bir karşılaştırın. Ürün ve hiz-
metlerin geçmişte ne kadar arttığını, son iki 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Mart 2005
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buçuk yıl içinde fiyatların nereden nereye 
geldiğini bir inceleyin. Sizler de göreceksiniz 
ki, Türkiye fiyat artışları konusunda çok 
farklı, çok yeni bir sürece girmiştir. Enflas-
yondaki düşüş yalnızca fiyatlara yansımakla 
kalmamış, Türkiye’nin uluslararası itibarın-
dan ekonomimizin canlanmasına kadar bir 
dizi alanda kendisini hissettirmiştir.’’

Başbakan Erdoğan, 1 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren halkın YTL kullanmaya başladığını 
anımsatarak, bugün itibariyle piyasadaki 
toplam banknot değerinin yüzde 67’sinin, 
madeni para değerinin ise yüzde 56’sının 
YTL’ye dönüştüğünü kaydetti. YTL’ye geçiş 
operasyonunun, hiçbir aksaklık çıkmadan 
tam bir başarıyla tamamlandığını, kötümser 
çevrelerin kötü senaryolarının boşa çıktığını 
belirten Erdoğan, ‘‘Paramızdan sıfırların 
atılmasıyla birlikte, Türkiye ekonomisinin 
uluslararası platformlardaki imajı da değiş-
miştir’’ dedi.

Erdoğan, sağladıkları güven ve istikrar or-
tamının bir başka yansımasının da büyüme 
oranlarında görüldüğünü belirterek, 2001 
yılında yüzde 9.5 oranında küçülen Türkiye 
ekonomisinin, 2002 yılında yüzde 7.9, 2003 
yılında ise yüzde 5.9 oranında büyüdüğünü 
ifade etti. 2004 yılında da Türkiye’nin, hedef-
ledikleri yüzde 5’in çok üzerinde bir büyü-
me oranına ulaşacağını kaydeden Erdoğan, 
bu büyüme oranlarıyla Türkiye’nin, gerek 
OECD ülkeleri arasında, gerekse Avrupa 
Birliği ülkeleri arasında ilk sıraya yükseldi-
ğini anlattı. Erdoğan, bu tablonun, gurur, 
umut ve heyecan veren bir tablo olduğunu 
kaydetti.

Bugüne kadar dünya ekonomilerinde, enf-
lasyonun düşürülmesi sürecinde işsizliğin 
daima arttığını, Türkiye’de ise bunun tam 
tersinin gerçekleştiğini, enflasyon düşerken 
ekonominin büyüdüğünü, işsizlik oranla-
rının da azaldığını ifade eden Başbakan Er-
doğan, 2003 yılında yüzde 10.3 olan işsizlik 
oranının, 2004 yılında yüzde 10’a geriledi-
ğini anlattı. ‘‘Kuşkusuz işsizlikteki azalma 
henüz istediğimiz ölçüde değildir’’ diyen 
Erdoğan, Türkiye’nin, nüfusu hızla artan 
bir ülke olduğunu; dolayısıyla işgücünün de 
her yıl arttığını vurguladı. Erdoğan, ‘‘2004 
yılında, işsizlik oranında küçük bir düşüş ya-
şanmış; ancak 1 milyon 59 bin insanımız da 
aynı zamanda iş sahibi olmuştur. Yani gerçek 
istihdam, bu oranlarda görünenden daha 
fazladır. Hem iş gücüne yeni katılan insanla-
rımıza iş bulunmuş, hem de işsizlik oranı bir 
miktar düşürülmüştür. İnşallah ekonomide-
ki kararlı ve disiplinli uygulamalarımız ne-
ticesinde işsizlik oranlarını çok daha makul 
bir seviyeye indireceğiz’’ diye konuştu.

Erdoğan, ekonomiyi grafiklerin, gösterge-
lerin, rakamların, oranların arkasından 
izlemediklerini, çarşıda, pazarda, fabrikada, 
işçinin, memurun, çiftçinin, sanayicinin 
arasından izlediklerini kaydetti. Başbakan 
Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Göstergeler ekonomi için tabii ki önemli 
kriterler, ancak asıl önemlisi, bunların size, 
yani çarşıya, pazara, mutfağa nasıl ve ne 
kadar yansıdığıdır. İşte bu nedenle attığımız 
her adımda, yaptığımız her faaliyette, belir-
lediğimiz her hedefte, sizlerin mutluluğunu, 
refahını gözetiyor, bunun için mücadele 
veriyoruz. Geçmişte yapıldığı gibi, halkın-
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dan kopuk, vatandaştan uzak, ayağı yere 
basmayan, gerçekçi olmayan ekonomi politi-
kalarıyla Türkiye’nin vaktini, enerjisini boşa 
harcamıyoruz. Ülkemizin her köşesini kal-
kındıracak, işsizliği, yoksulluğu giderecek, 
Türkiye’yi hak ettiği yarınlara ulaştıracak bir 
ekonomi anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu 
hedefe doğru büyük bir kararlılıkla, büyük 
bir disiplinle yürüyoruz. Şunu özellikle bil-
menizi isterim ki Türkiye için, hiçbir gelişme 
seviyesini yeterli görmeyeceğiz. Her gün 
çıtayı bir önceki günden daha yükseğe ko-
yacağız. İnşallah Türkiye’yi en kısa zamanda 
dünyanın en güçlü ekonomileri arasına kata-
cağız. Bu nedenle hiç kimse bizden popülizm 
yapmamızı beklemesin, hiç kimse rehavete 
kapılmamızı ummasın.’’

Türkiye’nin, geçen ikibuçuk yıllık değişim 
döneminde geleceğe doğru çok büyük bir 
atılım başlattığını, bu atılımın akamete uğ-
ramasına asla izin vermeyeceklerini ifade 
eden Erdoğan, son zamanlarda bazı çevrele-
rin ısrarla ve inatla ekonomiye ilişkin kötü 
senaryolar ürettiklerini belirti. ‘‘İşlerin iyi 
gitmesinden, Türkiye ekonomisinin güçlü, 
sağlam, dirençli bir yapıya kavuşmasından 
adeta rahatsız olanlar var’’ diyen Başbakan 
Erdoğan, bu çevrelerin sürekli olarak olum-
suzluk, kötümserlik pompalamaya, piyasa-
ları tedirgin etmeye çalıştıklarını kaydetti. 
Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Sizlerin huzurunda bu çevrelere bir kez 
daha seslenmek istiyorum: Türkiye ekono-
misi köklü bir değişim ve dönüşüm geçir-
miştir. Türkiye ekonomisi sağlam bir yapıya 
kavuşmuş, sarsılmaz bir zemine oturmuştur. 
Artık bu ülkede yaşayan herkes bu yeni 

duruma alışmak, kötümserliği terk etmek, 
milletimizin gelecek heyecanını ayniyle pay-
laşmak zorundadır. Geçmişte sıkça görülen 
yap-boz politikaları, istikrarsızlık, güven-
sizlik, belirsizlik tamamen sona ermiştir. 
Türkiye’ye artık güçlü bir hükümet, güçlü 
bir ekonomi, kararlılık, istikrar ve disiplin 
hakimdir.’’

Erdoğan, bunun en somut kanıtlarından 
birinin de Türkiye’nin dış ticaretinde ger-
çekleştirdikleri büyük sıçrama olduğunu 
belirtti. 2004 yılında ihracatın yeni bir reko-
ra imza attığını ve bir önceki yıla göre yüzde 
33,7 oranında artışla 64 milyar doları buldu-
ğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin, 2003 
yılında dünyanın en büyük 26. ihracatçı ül-
kesi olduğunu bildirdi. Türkiye’nin, 1980’li 
yıllarda bir yılda yaptığı ihracat miktarını, 
bugün artık 15 günde gerçekleştirdiğini an-
latan Erdoğan, ihracatta ürünlerin çeşitlen-
mesinin yanı sıra pazar ülkelerin de arttığını 
kaydetti. Türkiye’nin komşu, çevre, Afrika 
ülkelere yaptığı ihracat ile bazıbatılı ülkele-
rin bu ülkelere yaptığı ihracat konusunda 
rakamsal bilgiler veren ve karşılaştırmalar 
yapan Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Bu rakamları neden veriyorum biliyor mu-
sunuz sevgili vatandaşlarım? Bu ülkelerin 
çoğu bizim yanı başımızda olan, ya da tarihi, 
kültürel bağlarımız olan ülkeler... Bu ülkele-
rin ithalatlarında Türkiye’nin ön sıralarda 
yer almasından daha doğal bir şey olamaz. 
Ama bakıyoruz ki Türkiye bu ülkelerle ti-
cari ilişkilerinde diğer ülkelerin gerisinde 
kalmış. İşte bunu kabullenemediğimiz için 
dünya genelinde, gerek bizzat ben, gerekse il-
gili bakan arkadaşlarım çok yoğun bir temas 
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ve diyalog programını uygulamaya koyduk. 
2004 rakamlarına bakıldığında, bizim bu 
yoğun ziyaretlerimizin meyvelerini vermeye 
başladığı da görülecektir. Nitekim; İran’a ih-
racatımız 2004 yılında yüzde 51.9 oranında 
artarak 812 milyon dolara, Romanya’ya ihra-
catımız yüzde 40.7 oranında artarak 1 milyar 
260 milyon dolara, birkaç hafta önce ziyaret 
ettiğimiz Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ihra-
catımız yüzde 57 artışla 202 milyon dolara 
ve Azerbaycan’la ihracatımız yüzde 28 ora-
nında artışla 403 milyon dolara ulaşmıştır.’’

Dünya genelinde birçok ülkeyle ihracatın 
aşağı yukarı bu oranlarda artış gösterdiğini 
ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin ihracatının 
artmasının, makroekonomik istikrar, ekono-
mide iyileşme, Türkiye’nin bir belirsizlikler 
ülkesi olmaktan çıkmış olması ve bu konu-
daki gayretli çalışmalarının sonucu olduğu-
nu anlattı. Ancak en az bunlar kadar önemli 
olan bir başka faktörün de, Türkiye’nin son 
iki buçuk yıl içinde dünya ülkeleriyle kurdu-
ğu sıkı diyalog olduğunu belirten Erdoğan, 
Türkiye bir yandan ekonomisini hızla iyileş-
tirerek krizin etkilerini üzerinden attığını 
ve diğer ekonomik uygulamalarla da tüm 
dünyanın ilgisini topladığını söyledi. Erdo-
ğan, AB’ye üyelik yolunda yapılan yoğun 
çalışmalar ve 17 Aralık’ta üyelik tarihinin 
alınmasının Türkiye’nin uluslararası imajını 
daha da perçinlediğini dile getirdi.

İki yıl içinde tam 58 ülkeye yaptıkları ziya-
retlerin de etkisini dış ticaret rakamlarında 
somut olarak gösterdiğini anlatan Erdoğan, 
ihracatın, 2010 yılında 100 milyar dolar; 
Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönü-
mü olan 2023 yılında ise 500 milyar dolara 

ulaşmasının hedeflendiğini belirtti. Erdo-
ğan, Bu hedeflere ulaşmak için de bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da yoğun 
temaslarımız devam edecek. Türkiye, yakın 
komşularına, en az Fransa kadar, Almanya 
kadar ihracat yapabilecek; özellikle de kar-
deş ülkelere, kültürel, tarihi bağlarımızın 
olduğu ülkelere ihracatımız olması gereken 
düzeye çıkarılacaktır’’ diye konuştu. Başba-
kan Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Şundan hepimiz emin olmalıyız ki de-
mokrasimizi eksiklerinden arındırmadan, 
insanlarımıza onurlu bir hayat sağlamadan, 
adaleti bütün kurumlarıyla tesis etmeden bu 
ekonomik istikrarı ve büyümeyi kalıcı hale 
getiremeyiz. Bugün ekonomide kaydettiği-
miz başarıların ardında, siyasette, yönetim 
alanında gerçekleştirdiğimiz yapısal dönü-
şümlerin olumlu etkileri vardır. Bu ikisini 
bir arada düşünmeden, Türkiye’nin ağır 
ekonomik sıkıntılarını aşmamız mümkün 
olamazdı, bundan sonra da buna imkan ol-
mayacaktır. Bu sebeple Türkiye’nin önüne 
yeni ekonomik hedefler koyarken, bunu 
demokratik kazanımlarımızı korumak ve 
geliştirmek şartına bağlıyoruz. Türkiye’nin 
ekonomik gelişmesi ne kadar bizim görevi-
mizse, demokratik tekamülü de bir o kadar 
görevimiz olacaktır. Ancak maalesef burada 
da bazı eski alışkanlıklar, kirli hesaplar önü-
müze çıkmaktadır. Attığımız cesur ve kararlı 
adımlarla bugün gerçekçi ve sağlam bir eko-
nomik düzen kurma yönünde çok önemli 
mesafeler almış durumdayız. Piyasa kuralla-
rı zemininde işleyen, rekabetçi, dünyaya açık 
bu ekonomik düzenden geri dönmeye niye-
timiz yoktur. Türkiye, hem siyasette, hem de 
ekonomide kurumsallaşan, meşruiyet teme-
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linde kalkınan, adaletin vazgeçilmezliğini 
hayatın ekseni sayan bir ülke olarak yoluna 
devam edecektir.’’

Erdoğan, televizyonlardan yayınlanan 
‘‘Ulusa Sesleniş’’ konuşmasında, gözünü 
geleceğin hedeflerine çevirmiş bir ülkenin 
insanları olarak, yarınları tehdit edebilecek 
bazı sosyal yaraları da büyümeden, habisleş-
meden, kangrene dönüşmeden bugünden 
iyileştirmek gerektiğini ifade etti. Son dö-
nemde özellikle büyük şehirlerde yaşanan 
asayiş problemlerinde artış yaşandığına işa-
ret eden Erdoğan, ‘‘Hükümet olarak bütün 
vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini en 
üst düzeyde sağlamak; bu üzücü olayları en 
aza indirmek için büyük bir gayret ve has-
sasiyetle çalışmakta olduğumuzu özellikle 
bilmenizi istiyorum’’ diye konuştu. 

Bu konuda ilgili mercilerin gerekli bütün 
tedbirleri aldıklarını ifade eden Erdoğan, 
kısa bir süre önce toplantılar düzenleyerek 
durumu değerlendirdiklerini ve gerekli 
adımları hemen attıklarını anlattı. Özellikle 
büyük şehirlerde olayların seyrine uygun 
ilave önlemlerin de hızla alındığını belirten 
Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Bu gayretlerin neticeleri kısmen ortaya çık-
maya başlamıştır, yani güvenlik güçlerimiz 
artık şehirlere, ilçelere, beldelere köylere 
daha da hakim duruma gelmişlerdir. Polisi-
miz, jandarmamız ele ele bir koordinasyon 
içinde istihbarat örgütlerimiz ele ele koordi-
nasyon içerisinde bu çalışmaları sürdürmek-
tedirler. Hiç endişeniz olmasın bunu aşmak-
ta kararlı olan bir hükümet işbaşındadır. 
Bundan sonra da bu şehir suçlarıyla azami 

seviyede mücadele sürecektir. Ancak popü-
list yaklaşımlara kapılarak bu problemin sos-
yal niteliğini göz ardı etmememiz gerekiyor.’’ 

Geçtiğimiz günlerde TBMM çatısı altında 
yaptığı bir konuşmada bu konuya değindi-
ğini, ancak kamuoyunda sözlerini doğru 
algılamayanlar, çarpıtanlar ve bu surette me-
selenin özünü gözden kaçıranlar olduğunu 
anlatan Erdoğan, asayiş problemlerinin, bu-
gün dünyanın bütün önemli metropollerin-
de artış seyri gösterdiğini kaydetti. ‘‘Bugün 
New York’ta, Moskova’da, Amsterdam’da, 
Tokyo’da asayişin tam olarak denetleneme-
diği, güvenlik güçlerinin kontrol edemediği 
ve hatta giremediği semtler, mahalleler, 
bölgeler vardır’’ diyen Erdoğan, bu konuda 
bütün ülke yönetimleri gibi kendilerinin 
sorumlu durumda olduklarını ifade etti. Er-
doğan, şöyle konuştu: 

‘‘Bunları bahane ederek işimizi hafife ala-
mayız. Elimizden gelen bütün tedbirleri 
kullanmak suretiyle asayişi sağlamak adına 
özellikle büyük şehirlerimizde mevcut prob-
lemleri çözmek, geleceğe dönük projeksi-
yonlar geliştirmek için çalışıyoruz. Ancak 
şu gerçeği özellikle vurgulamak istiyorum; 
bugün bütün dünyada güvenliğin tesisi 
sosyal bir çerçevede ele alınır hale gelmiş-
tir. Yönetimler bir yandan güvenlik güçleri 
marifetiyle olayların üstüne giderken, diğer 
yandan sıradan insanları suça sevk eden sos-
yal yaraların tespiti ve iyileştirilmesi konu-
sunda stratejiler belirliyorlar. Milli ve insani 
özelliklerimiz, sosyal dokumuz, toplumu-
muzu çok uzun zaman boyunca dostluk ve 
hemşehrilik zemininde bir arada tutan o sı-
cak insani ilişkilerimiz, Türkiye’nin teminatı 
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olan temel değerlerimizdir. Bugün ortaya 
çıkan suç tablosu, bu konuda sosyal bazda 
bazı kırılmalar ve zafiyetler ortaya çıktığı-
nı gösteriyor. Her insanın başına bir polis 
dikemeyeceğimize göre suç alışkanlığını 
besleyen sosyal şartları ortadan kaldır-
mak, gelir dengesizliklerini dengelemek, 
toplumsal dokumuzda meydana gelen 
zayıflıkları gidermek durumundayız. Öz 
değerlerimizi, ahlaki hislerimizi, vicdani 
ölçülerimizi tekrar gündemimize almalı, 
sosyal erozyona neden olan toplumsal 
kayıplarımızı sorgulamalıyız. Dünyadaki 
hiçbir yönetim bu toplumsal ödevin tek 
başına altından kalkamaz. Toplumsal bir 
erozyondan söz ediyorsak, bu sıkıntıyı top-
lum olarak gidermeliyiz. Bu konuda hü-
kümet olarak üstümüze düşen görevlerin 
farkındayız; aynı hassasiyeti siyasi kurum-
larımızdan, sivil toplum örgütlerimizden, 
medyamızdan da bekliyoruz.’’ 

Bu sorumluluğu üstlerinden atma kolay-
cılığına asla sapmadıkları gibi, kimseyi 
asla suçlamadıklarını ifade eden Erdoğan, 
sözlerini şöyle tamamladı: 

‘‘Suçu doğru tanımlamak, suçun üstüne 
doğru biçimde gitmek, en önemlisi de suçu 
oluşturan sosyal sebepleri toplum olarak 
aşmak zorunluluğumuz vardır. Bu sebep-
le toplumsal kültüre etki eden her unsur, 
tıpkı hükümet gibi, tıpkı siyaset gibi, tıpkı 
güvenlik güçleri gibi, kendi sorumluluğu-
nu almalı ve kendi muhasebesini yapma-
lıdır. Bunu başarabilirsek, suçun kökünü 
kaynağında kurutmanın, toplumsal barışı 
ve dayanışmayı sağlamanın, yüksek ahlak 
duygusu ile adaleti her zemine yaymanın 

anahtarını da edinmiş oluruz. Türkiye’yi 
mutlu ve müreffeh kılacak olan kimya 
budur. Ben inanıyorum ki bu ülkede yaşa-
yan herkes, elbirliğiyle inşa edeceğimiz bu 
ortak insani zeminde olgunlaşarak kısa bir 
zaman içinde suçu ve şiddeti bu ülkenin 
gündeminden çıkaracaktır. Gelin gönül 
gönüle verelim ve sadece bugünler adına 
değil, yarınlar adına da hayat hakkımıza, 
millet olma bilincimize, sosyal hasletleri-
mize, toplumsal dayanışma geleneğimize 
sahip çıkalım. Çünkü dünyada tek bir Tür-
kiye vardır. Ve bu Türkiye’yi yüceltmek, 
tek tek hepimizin, ama hepimizin boynu-
nun borcudur.’’ 
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Değerli arkadaşlarım... Hepinizi en içten 
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Biliyorum ki şu an Türkiye’ye ve yüce 
milletimize hizmet etmek üzere yola çık-
mış olmanın heyecanını yaşıyorsunuz. 
Bu heyecanınızı paylaşmak bana gurur ve 
mutluluk veriyor. Türkiye’nin yeni ufukla-
ra doğru yol aldığı şu dönemde, ülkemizin 
her alanda kalkınmasında çok önemli 
rollere sahip olacağınıza bütün samimi-
yetimle inanıyorum. Her biriniz devletin 
gülen yüzü, şefkatli eli olarak bu ülkenin 
her köşesinde hizmete koşuyorsunuz. 

Milletimizden aldığınız emaneti hakkıyla 
koruyacağınıza ve görev süreniz boyunca 
gönlünüzdeki memleket sevdasını bir an 
bile kaybetmeyeceğinize şüphe yoktur. 
Sizlerle el ele vererek bu ülkeyi çağdaş 
uygarlık seviyesinin ötesine taşımanın 
gayreti içinde olacağız. Aldığınız sorumlu-
luk tarihsel bir sorumluluk, üstlendiğiniz 
misyon hayati bir misyondur. 

Yolumuz uzun... Her alanda yapmamız 
gereken çok iş var. Türkiye’yi kalkındır-
mak istiyorsak, bilmeliyiz ki hepimize çok 
önemli görevler düşüyor. Türkiye’nin şe-

hirlerini, bu ülkenin zengin geçmişine ve 
bu milletin büyük dinamizmine yakışan 
bir medeniyet çizgisine taşımalıyız.

Değerli arkadaşlarım...

Türkiye son dönemde demokratik stan-
dardını yükseltmek konusunda önemli 
adımlar atmıştır. Unutmamalıyız ki de-
mokrasiyi en önce yetkiyi elinde bulundu-
ranlar olarak bizim içimize sindirmemiz 
gerekiyor. Sizlerden gittiğiniz her vatan 
köşesinde demokrasi fikrini, insanlık onu-
runu ve hukukun üstünlüğünü korumayı 
en büyük göreviniz saymanızı bekliyorum. 
Ülkemizde zaman zaman devletimizle va-
tandaşlarımız arasında sağlıklı bir iletişim 
sürdürülemiyor.

Bu iletişimi en sağlıklı şekliyle kurmamız, 
vatandaşımızın derdinden haberdar olma-
mız lazım... Türkiye’nin pek çok problemi 
var; dolayısıyla bu millete hizmet etmekle 
görevli olan her yetişmiş vatan evladının 
da bu ülkenin problemlerini kendi prob-
lemiymiş gibi görmesi gerekir. Bu ülkenin 
bütün şehirlerini aynı ekonomik ve de-
mokratik standarda yükseltmek kaçama-
yacağımız bir sorumluluğumuzdur. 

Yeni Kaymakamları Kabul 
Konuşması

Ankara | 05 Nisan 2005
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Türkiye’nin her köşesindeki vatandaşları-
mıza ihtiyaç duydukları hizmeti eksiksiz 
ve zamanında götürmemiz gerekiyor. 
Sizlerin bu hassasiyet ve olgunluk içinde 
hareket edeceğinizden en ufak bir şüphem 
yoktur. Sizlere inanıyor ve güveniyorum. 
Hizmetlerinizle ve kişiliklerinizle bu mil-
letin gurur duyduğu evlatları olmak için 
var gücünüzle çalışınız. Bu yolda hepinize 
hayırlı görevler diliyor, Allah yardımcınız 
olsun diyorum.
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Değerli davetliler… medyamızın sevgili 
temsilcileri… Hepinizi en samimi duygula-
rımla selamlıyorum.

İMEDYA’nın geleneksel hale getirdiği bu 
güzel buluşmada sizlerle birlikte olmak-
tan büyük bir keyif aldığımı ifade ederek 
sözlerime başlamak istiyorum. Sizlerde 
farkındasınızdır, Türkiye bugün, geçen 
yıl yine böyle bir ödül akşamında sizlerle 
paylaştığım pozitif manzaradan çok daha 
iyi, çok daha güneşli, çok daha aydınlık 
bir görünüm içindedir. Çünkü Türkiye son 
iki buçuk yıl içinde tek bir gününü zayi 

etmeden, tek bir saatini boşa harcamadan 
kaybettiği zamanları geri kazanmanın mü-
cadelesini veriyor.

Geçen yıl Temmuz ayında sizlerle pay-
laşt ığım ekonomik göstergeler  son 
derece olumluydu. Bu sene aynı göster-
geler Türkiye’nin gelişmeye, iyileşmeye, 
kalkınmaya devam ettiğini göstermekle 
kalmıyor, artık elde edilen kazanımların 
istikrarla korunduğunu da ortaya koyuyor. 
Bizi asıl sevindiren nokta budur. Çünkü 
lokal başarıların, dönemsel iyileşmelerin 
istikrarlı bir yönetim anlayışıyla, seviyeli 

IMEDYA “Ekonominin Yıldızları” 
Ödül Töreni

Ankara | 14 Nisan 2005
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bir siyasetle, dünyaya açık bir demokrasi 
vizyonuyla desteklenmemesi durumunda 
uzun ömürlü olmayacaklarını biliyoruz.

Türkiye bu üzücü tabloları sıklıkla yaşa-
mış, insanlarımızın gelecek hayalleri bir 
çok defa hayal kırıklıklarıyla kararmıştır. 
Bugün öyle görünüyor ki, milletimizin 
ilerleme iradesi, sürdürülebilir bir ekono-
mi yönetimi, korunabilir bir demokratik 
seviye ve gerçekçi bir gelecek vizyonu ile 
nihayet buluşmuştur. Ben bu kimyanın, 
Türkiye’nin gelecek hedeflerini gerçeğe 
dönüştürecek güce, birikime ve heyecana 
sahip bir kimya olduğuna samimiyetle 
inanıyorum.

Değerli dostlar…

Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta ekonomimi-
zin bir anlamda karne notu sayılabilecek 
olan büyüme rakamları açıklandı. Sizler 
de herhalde takip ettiniz; rakamlar son 39 
yılın en iyi sonucuna işaret ediyor. Buna 
göre 2004 yılında Türkiye ekonomisinin 
büyüme hızı yüzde 9.9 olarak gerçekleş-
miştir. Oysa daha 28 ay önceki Türkiye 
krizlerle, dertlerle, sıkıntılarla, en kötüsü 
de karamsarlıkla, umutsuzlukla, yılgın-
lıkla sarsılıyordu. O günleri unutmadık, 
unutmamalıyız.

2001 yılında Türkiye ekonomik olarak 
yüzde 9.5 oranında küçülen bir ülkeydi. 
Bugün dünyanın en yüksek birkaç büyü-
me hızından birine sahibiz. Bu nokta, bu 
ülkenin büyük değişim dinamizmine bir 
türlü inanamamış olanlar için şaşırtıcıdır. 
Ama biz aynı kanaatte değiliz. Şükürler 

olsun ki bu ülkede her büyüme hedefini, 
her kalkınma perspektifini, her gelecek 
hayalini gerçekçi kılacak güç, potansiyel 
ve birikim fazlasıyla mevcuttur. Bugüne 
kadar inanmayanlar da inansınlar; Tür-
kiye dünyanın gelecekteki yıldızı olmaya 
adaydır ve bu hayale inanmak için de bu 
ülkenin sadece iki buçuk yıl gibi bir za-
manda başardıklarına bakmak yeterlidir.

Toplum olarak bu dönemde sadece ekono-
mide değil; sosyal dertlerimizin, demok-
ratik eksikliklerimizin, yapısal ağırlıkla-
rımızın medeni bir çizgiye taşınmasında 
da çok önemli bir değişim iradesi ortaya 
koyduk. İyi şeyler, yakalanan gelişmeler 
çabuk kanıksanıyor, güzelliklere kolay 
alışılıyor. Yaşanan o sıkıntılı dönemlerin 
halet-i ruhiyesini, çocuklarımızın bu ülke-
nin geleceğinden umudu kestiği o karanlık 
psikolojileri bugün çok da iyi hatırlayamı-
yoruz. Ancak bu ülkede bu büyük değişimi 
bizimle birlikte yaşamayanlar gerçekleş-
tirilen bu büyük atılımın parlaklığını çok 
daha net olarak görebiliyorlar.

Bugün Türkiye, bundan üç yıl önce gelen-
lerin tanıyamayacağı kadar farklı ve aydın-
lık bir ülkedir. Huzurumuzu kaçırmaya, 
dikkatimizi dağıtarak gelecek hedeflerimi-
zi gölgelemeye çalışanların varlığına rağ-
men bu böyledir. Bu kürsüden açıkça ifade 
edeyim ki; son dönemde ekonomide, kamu 
yönetiminde ve hizmetlerin yürütülme-
sinde, demokrasi ve özgürlükler alanında 
attığımız adımlar Türkiye’nin müktesep 
hakkı haline gelmiştir. Kimse bizden bu 
medeniyet kazanımlarını geri alabileceği-
ni aklına bile getirmesin. Türkiye yediden 
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yetmişe bütün insanlarıyla artık gözünü 
geleceğe çevirmiştir.

Kendinde güç vehmeden istisnalar varsa, 
bilsinler ki bu millet kaidesini değiştirmek 
onların kârı değildir. Biz kalkınma yolun-
da, demokrasi yolunda, gelirlerimizi ada-
letle paylaşma yolunda, değişim yolunda 
adımlarımızı bırakın geri atmayı, ileriye 
doğru hızlandırma kararlılığındayız. Bi-
zim hızımıza bugün ayak uyduramayanlar, 
yine kendi menfaatleri için zaman içinde 
milletimizin bu büyük medeniyet koşu-
sundaki yerlerini alacaklardır. Çünkü biz 
bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına ve bu 
bütünlüğün geçmiş zenginliklerine ve ge-
lecek hayallerine inanıyoruz.

Milletimizin hiç bir ferdini bir diğerinden 
ayırmadan, hiç bir şehrini bir diğerinden 
farklı görmeden kalkınmanın hesapla-
rını en hassas şekilde yapıyoruz. Çünkü 
Türkiye’nin her köşesi, her insanı, her 
zenginliği bizim için mübarektir. Bu an-
layışla gelecek Türkiye’nindir, diyor, biz-
leri bir araya getiren bu güzel akşam için 
İMEDYA’ya teşekkürlerimi sunuyor, hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli dostlarım… Sözlerime başlarken 
bütün MÜSİAD camiasını ve sizlerin şah-
sında bütün iş dünyamızı sevgiyle saygıyla 
selamlıyorum. Bu birlikteliğin Türkiye’nin 
büyüme ve kalkınma iradesini güçlendir-
mesini diliyorum. 

Türkiye, büyük bir ülke. Bu büyüklüğü ne 
yazık ki bizden öncekiler de çok vurgula-
dılar ama ne yazık ki bu büyüklüğe bizi sa-
hiden inandırması gerekenler üzerlerine 
düşeni yapmadıkları için Türkiye’de uzun 
yıllar herkes gerçekler ile acı gerçekler 
arasında kaldık. Büyük bir ülkeyi sahiden 
büyük kılan en önemli şeyin özgüven ol-

duğunu düşünüyor, sözlerime buradan 
başlamak istiyorum.

Bizim iktidarımızın Türkiye’ye kazandı-
ğı en önemli şeyin de özgüven duygusu 
olduğuna inanıyorum. Zira ülkelerin de 
insanlar gibi düşünceleriyle, hatta duygu-
larıyla büyüdüğüne inanıyorum. Bizim 
dönemimizde, AK Parti iktidarında sadece 
rakamlarla ülkemiz büyümedi, özgüveniy-
le de büyüdü. Gerilimin, kavganın, kaosun, 
kaygının yerini güven duygusu aldı. Eko-
nomideki rakamlardan, hedeflerimizden, 
başarılarımızdan daha çok önemsediğim 
özgüven duygusu her şeyimizdir. 

MÜSIAD 14. Olağan Genel Kurulu

İstanbul | 16 Nisan 2005
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Bu güveni sabote etmek isteyen can ve 
mal emniyetimize kastetmiş olacaktır. 
Bu güveni besleyen, büyüten Türkiye’yi 
büyütecektir. Özgüven sahibi olmak sa-
dece bir duygu hali, sadece kendini iyi 
hissetme hali değil, aynı zamanda emek, 
alın teri, üretim, rekabet, teşebbüs gibi 
ekonominin temel kavramlarının da kay-
nağıdır. Türkiye’de bütün alanlarda bu 
kaynağı harekete geçirdiğimizi düşünü-
yorum. İnşallah temel politikalarımızın 
bütün hayat alanlarına yansımasıyla çok 
daha büyük başarılara hep birlikte imza 
atacağız. 

Bizim ekonomi yönetimindeki en önemli 
politikalarımızdan biri özel sektör eliyle 
ülkenin, toplumun güçlenmesidir. Bu-
nun için başından beri iktidarımızın özel 
sektörün gelişmesi için ne kadar sağlam 
bir irade ortaya koyduğunu biliyorsunuz. 
Bütün ekonomik organizasyonların se-
vincini kendi sevincimiz bilerek, iş dün-
yamızın taleplerine azami ölçüde duyarlı 
olduk. Türkiye’nin büyüme iradesinin 
toplumu dinlemek, sevincine katılmak, 
taleplerine cevap vermek olduğunu düşü-
nüyoruz. 

Bu yüzden sivil toplum örgütlerinin güç-
lenmesine azami derecede önem veriyo-
ruz. Türkiye’nin dünya ile köprülerini ye-
niden inşa ederken iş dünyamızla birlikte 
olmaya büyük özen gösteriyoruz. Yeni 
pazarlar için, yeni imkanlar için öncelikle 
Türkiye’deki iradeyi ortaya koymamız, 
harekete geçirmemiz gerekiyor. Türkiye 
bir istikrar ve güven ülkesi olarak halka 
rağmen, demokrasiye rağmen büyüye-

mez, kalkınamaz. Büyük Türkiye idealini 
büyük Türkiye tasavvuruyla, büyük ideal-
lerle, büyük düşünerek sağlayabiliriz. 

Bunun için ülkemizin imkanlarını ve kay-
naklarını iyi bilmemiz gerekiyor.

Kendi ülkenize, kendi insanınıza dışarı-
dan bir turist gibi bakarsanız ülkenizin 
potansiyelini, gücünü göremezsiniz. 
Türkiye bu ataletten, kendini kemiren bu 
yabancı bakıştan ve bu güven eksikliğin-
den çok çekti. Siyaset kurumu düşünce 
üretmezse, asırlık iç tartışmalarla gücünü 
toprağa verirse ne vatandaşınız güçlene-
bilir, ne de ekonominiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Şu gerçeğin altın özellikle çiziyorum. 
İktidarımızın ekonomi yönetimindeki ba-
şarısı, siyasi perspektifimizin, demokrasi 
anlayışımızın neticesidir. Ülkemizin ge-
leceği de bu anlayışın muhafazasındadır. 
Ekonomideki ve siyasetteki yapısal dönü-
şümler madalyonun iki yüzü gibidir. Yine 
baştan beri ısrarla üzerinde durduğumuz 
husus, eksik bir demokrasi ile sağlıklı bir 
ekonomik düzenin tesis edilemeyeceğidir. 

Yani özgürleşme, zenginleşmenin gerek 
şartıdır. Bu yüzden ilk günden itibaren 
en büyük önceliğimiz demokrasidir, hu-
kuk devletidir. Türkiye’nin ekonomisini 
büyütmemiz, demokratikleşme perspek-
tifini büyütmemize bağlıdır. Toplumun 
siyasetin dışında tutulduğu, siyasetin 
ve ekonominin hukuki zemininin zayıf 
olduğu, özgürlüklerin yerleşmediği bir 
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ülkede ekonominin istikrarlı, sürdürüle-
bilir bir gelişme göstermesi de mümkün 
değildir. Çünkü demokrasideki, özgürlük-
lerdeki, hukuktaki eksiklik hem toplumda 
bir durağanlığa hem de belli bir azınlığın 
vicdana ve hukuka aykırı şekilde zengin-
leşmesine yol açar.

Özgürlükleri garanti altına alan açık, şeffaf 
bir siyasi düzen, rasyonel ve adil işleyen 
bir ekonomik düzenin olmazsa olmazıdır. 
Türkiye’de uzun yıllardır devam eden 
ekonomik geri kalmışlık ve yapısallaşan 
ekonomik krizler, esas itibarıyla siyasi de-
mokrasideki zaafların tabii neticesidir. Bu 
süreç, toplumsal kaynaklara geniş toplum 
kesimleri aleyhine el koyan zümrelerin ve 
ittifakların teşekkülünü de beslemiştir. AK 
Parti iktidarı, siyasi demokrasiyi ve onun 
uzantısı olan ekonomik demokrasiyi güç-
lendirecek adımları kararlılıkla atarken bu 
bilinçle hareket etmektedir.

Son iki buçuk yılda Türkiye, rasyonel bir 
ekonomik düzen kurma yönünde ciddi bir 
mesafe almıştır. Artık piyasa kuralları ze-
mininde işleyen, rekabetçi ve dünyaya açık 
bir ekonomik düzenden geri dönülmesi 
mümkün değildir. Bu nedenle Türkiye, 
siyasette ve ekonomide bireysel hakları 
güvence altına alan, kurumsallaşan, bu 
çerçevede hukuka işlerlik kazandıran 
çağdaş bir ülke olma idealinden asla taviz 
vermeyecektir. 

Değerli dostlarım… 

Bir konuya özellikle dikkatinizi çekmek 
isterim. Biz, her başarıyı iş dünyamızla 

paylaşırken, bunların sadece bir başlangıç 
olduğunu, nihai nokta olmadığını, önü-
müzde daha uzun bir yol bulunduğunu 
her fırsatta belirtiyoruz. Siyasette olduğu 
gibi düşüncede, üretimde, rekabette, bü-
yümede çok daha ileri ufuklara bakmanızı 
istiyoruz. Herkese söylediğimizi size de 
söylüyorum. Lütfen çıtayı yükseltin. Yük-
seltin çünkü çok değil daha iki buçuk sene 
önce bugünlere gelmemiz hayal edilemi-
yordu. Sanki Türkiye o girdaptan çıkamaz-
mış gibi karamsarlık bulutları üstümüzde 
dolaşıyordu. O kara bulutlar, gelmemek 
üzere gittiler. 

Peki, bu başarıyı ne ile sağladık. Allah’ın 
izniyle sağladık. Hiçbir alanda ayrımcılık 
yapmadık. Ülkemize bir bütün olarak bak-
tık. Herkese bizden adalet talep edin, imtiyaz 
değil dedik. Özgüvenle, Türkiye’ye inanarak, 
halka aynı kader çizgisinden bakarak, kendi-
mize güvenerek başardık. Aldığımız mesa-
feyle yetinmedik, yetinmeyeceğiz. 

Değerli dostlarım…

Bakınız, Gayri Safi Milli Hasıla’da yüzde 
9.9; Gayri Safi Yurt İçi Hasılada yüzde 8.9 
oranına ulaşmış durumdayız. Son 39 yı-
lın rekorunu, dünya ülkeleri arasında da 
henüz açıklanan oranlara göre dünya re-
korunu kırmış durumdayız. Yine Kişi Ba-
şına Düşen Milli Gelirimiz de 4.172 dolara 
çıkarak burada da Cumhuriyet tarihimizin 
rekorunu elde ettik. 

Buraya nereden geldik? Buraya, 2001 yı-
lındaki eksi 9,5 oranındaki büyüme hızın-
dan geldik. Dikkatlerinizi rica ediyorum. 



341

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-2

Eksi büyüme hızı ne demektir arkadaşlar. 
Şimdi, birileri çıkıp eksi yüzde 9.5 büyüme 
hızımızı (yani küçülme hızımızı) kestiniz, 
artı 9.9 büyümeye geçtiniz, AK Parti ik-
tidarı bunu niye yaptı mı demek istiyor? 
Buraya, 2.100 dolar civarında olan Kişi 
Başı Milli Gelir’den gelmedik mi? Ekono-
mi yüzde 9.9 büyüdü, ama zenginleşmedik 
derseniz bu hakkaniyete uyar mı? 

Hem krizin etkilerinden kurtuluyoruz, 
hem ekonomiyi sağlam bir temele oturtu-
yoruz. Bu az şey midir? Sorarım ülkemize 
7 milyar dolarlık yabancı yatırım gelmiş, 
bu iyi mi, kötü mü? Hedefimiz bu yıl 
içinde 13 milyar dolardır. Bu rakam iyi 
mi, kötü mü? 17.5 milyon turist güven ve 
istikrar ülkesine mi gelmiş, yoksa eksi 9.5 
küçülen Türkiye’ye mi gelmiş? Evet, çıtayı 
daha da yükseklere çıkaracağız. Buna mec-
buruz. Çıtayı yükselteceğiz ki enflasyon 
canavarı, yüksek faiz canavarı, haksız ka-
zanç canavarı bir daha üretmek, çalışmak 
isteyen insanların yolunu kesmesin. 

Mart ayı itibariyle enflasyonda yüzde 8 
olan yıl sonu hedefimizi daha şimdiden 
aşmış durumdayız. Büyüme hızında elde 
ettiğimiz başarı, ülke genelinde tam bir 
bayram havasında karşılandı. 2001 yılın-
da yüzde 9.5 oranında küçülen Türkiye 
ekonomisi, 2002 yılında yüzde 7.9, 2003 
yılında yüzde 5.9 ve 2004 yılında da yüzde 
9.9 oranında büyüyerek hedeflerimizin 
üzerinde bir düzeye ulaştı. Uluslararası 
yatırımcılar nezdinde gündemin ilk sıra-
sında Türkiye yer alıyor. 2004 yılında da 
büyümenin motoru yine özel sektör ve 
sanayi üretimi olmuştur.

Bakınız. Özel sektör yatırımları bir önceki 
yıla göre yüzde 49 oranında artış göster-
miş ve 60 katrilyon 664 milyar lira seviye-
sine ulaşmıştır. Tarım sektöründe, yüzde 
2 de olsa, reel bir gelişme söz konusudur. 
Sanayide yüzde 9.4, ticarette yüzde 12.8 
bir büyüme elde edilmiştir. İnşaat sektörü 
uzun bir aradan sonra nihayet yükselişe 
geçmiş ve yüzde 4.6 oranında büyüme kay-
dedilmiştir. 

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

Değerli arkadaşlarım…

Enflasyonla mücadele dünyanın her ye-
rinde işsizlik getirdiği halde bizde öyle 
olmuyor. Yine büyüyen ekonomilerde 
enflasyonun da yükseldiği bilinen bir ger-
çektir. Oysa ülkemizde bir yandan yüksek 
büyüme hızları elde edilmiş, bir yandan 
enflasyonla başarılı bir mücadele sürdü-
rülmüş, bir yandan da işsizliğin artması 
önlenmiştir. Hatta işsizlik oranlarında 
bir miktar da düşüş olduğunu sevinerek 
müşahede etmekteyiz. 2004 yılına ilişkin 
İstihdam rakamları da geçtiğimiz hafta 
içinde yayınlandı. 2004 yılında işsizlik 
oranı, 10.5’den 10.3’e gerilemiştir.

Bu gerileme arzu ettiğimiz oranda bir 
gerileme değildir. Ancak nüfusumuzun 
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yaklaşık 1 milyon arttığı ve 649 bin kişinin 
istihdama katıldığı dikkate alınırsa, bu 
gerileme daha iyi anlaşılacaktır. Yani 2004 
yılında 649 bin vatandaşımız iş bulmuş, 
ilk defa çalışmaya başlamış, bunun yanın-
da bir miktar vatandaşımız da yeniden iş 
bularak işsizlikten kurtulmuştur. Piyasa-
ları canlı tutan motor sektörlere büyük 
önem veriyoruz. 

Bakınız, TOKİ, kurulduğu 1984 yılından, 
2003 yılı başına kadar geçen 19 yıl için-
de toplam 43.145 konut üretmiştir. 2003 
yılından itibaren 1.5 yıl içinde ise, 94.993 
konutun ihalesi yapılarak inşaatlarına 
başlanmış, bunlardan 8.557 konut tamam-
lanmış, 2.788 konut da tamamlanma aşa-
masına gelmiştir. 2005 yılı sonuna kadar 
da 81 ilimizde toplam 150 bin konutun 
başlatılması hedeflenmektedir. Sadece bu 
çalışmalar, 600 bin kişiye istihdam olanağı 
sağlayacaktır. Türkiye’nin yıllık istihdam 
artışı da yaklaşık 600 bin kişidir. Yani önü-
müzdeki dönemde işsizlik daha hızlı bir 
düşüş eğilimine girecektir.

Değerli arkadaşlarım…

Yine 2004 yılına ilişkin bir başka göster-
geyi, borçlanmaya ilişkin bazı verileri de 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye, 
uzun yıllar boyunca, kelimenin tam anla-
mıyla insafsız bir borç politikasıyla yöne-
tilmiş, borçlanma için çok yüksek faizler 
ödenmiş, vadeler çok kısa tutulmuş ve 
borç yükümüz inanılmaz derecede artış 
göstermiştir. İktidarımız döneminde ise 
gerçekçi, akılcı ve milletin emanetini aza-
mi derecede gözeten bir borçlanma politi-

kası yürütülmüş, bunda da yine büyük bir 
başarı elde edilmiştir. Tıpkı enflasyonda, 
büyümede olduğu gibi borçlar konusunda 
da bazı çevrelerin kamuoyunu yanıltma 
gayreti içinde olduğunu görüyoruz.

Değerli arkadaşlarım,

Bir ülkenin borç yükü, borcun miktarın-
daki değişimle değil, borç yükünün gayri 
safi milli hasılaya oranıyla ölçülür. Bugün 
dünyanın en gelişmiş ülkelerine bakın. 
Amerika’nın, Japonya’nın, Almanya’nın, 
İngiltere’nin borçlarının bizimkiyle kıyas-
lanamayacak derecede yüksek olduğunu 
görürsünüz. Ancak önemli olan, Borç 
yükünün Gayri Safi Milli Hasıla’ya oranı-
dır. Bu oran 2002 yılında yüzde 78.5 se-
viyesindedir. Bugün itibariyle bu oran da 
açıklanmıştır. Türkiye’nin borç yükünün 
GSMH’ya oranı, 2004 yılında yüzde 64.5 
olmuştur. 

Böylece Türkiye, Maastricht kriterlerine 
çok yaklaşmıştır ve inşallah kısa süre için-
de bu kritere de ulaşılmış olacaktır. Öte 
yandan faizlerin nereden nereye geldiğini, 
borçlanma vadelerinin ne kadar uzadığını 
burada hatırlatma gereği duymuyorum.

Değerli arkadaşlarım…

2005 yılının ilk aylarında da birçok gös-
tergede sevindirici gelişmeler elde ettik. 
Örneğin ilk üç aylık ihracatımız bir önceki 
yıla göre yüzde 26 oranında artış gösterdi, 
Turizmde önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 25 oranında artış sağladık. Uluslar 
arası yatırımlardaki artış, bütçe gerçek-
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leşmelerindeki artış, esnaf kredilerindeki 
artış... Bütün bunlar, 28 aylık süre içinde 
elde ettiğimiz başarılar. Bu başarıları anla-
tıyoruz ama her zaman dediğimiz gibi bu 
başarılarla yetinmiyoruz. 

Çıtayı yükseltmek zorundayız. En yakın 
hedef olarak kişi başına mili gelirimizi 
10 bin dolara çıkarmak zorundayız. Bu 
düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor, 
MÜSİAD camiasına başarılar diliyorum. 
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Sayın Başkan... değerli milletvekilleri... say-
gıdeğer konuklar... Hepinizi en derin saygı-
larımla selamlıyorum. 

Millet egemenliğinin sembolü TBMM’nin 
85. kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere 
bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bundan 85 
yıl önce milletimizin istiklalini kazanması 
için bir araya gelerek bu Meclisi tesis eden 
ve bu çatı altında oluşan millet iradesi ile 
bu ülkeye özgür geleceğini kazandıran baş-
ta büyük Atatürk olmak üzere ilk Meclisin 
tüm üyelerini saygıyla anıyorum. 85 yıl 
önce bu çatı altında toplanan kahraman-
lar, bu milletin şartlar ne olursa olsun asla 
boyunduruk altına alınamayacağını, asla 
tutsak edilemeyeceğini ilan ettiler.

1920 yılının 23 Nisan günü yazılan bu say-
fa, sadece bizim tarihimizin değil, insanlık 
tarihinin de en şanlı istiklal sayfalarından 
biridir. O sayfayı yazanlar, vatan toprağının 
dört bir tarafından gelerek dünyaya bu mil-
letin istiklalinden canı pahasına vazgeçme-
yeceğini haykıran o kahraman insanların 
şahsında bütün bir millettir. O günden beri, 
bu çatı altında ortaya konan her irade, mil-
let sesini, millet hissiyatını, millet kararını 
temsil ediyor.

85 yıl boyunca bu çatı altında bulunmuş, bu 
havayı teneffüs etmiş her vekil gibi ben de 
bu büyük millet görevinin onurunu bütün 
benliğimde yaşıyor, hissediyorum. Biliyo-
rum ki TBMM gönderinde dalgalanan al 
bayrak, bu millete istiklalini kazandıran 
yiğit vatan evlatlarının, aziz şehitlerimizin 
kanını temsil ediyor. Biliyorum ki bu çatı al-
tında yankılanan her ses, tarihe medeniyet-
ler armağan etmiş aziz milletimin sesidir.

Değerli arkadaşlarım…

Bundan 85 yıl önce büyük meşakkat ve 
yokluklar içinde bağımsızlık inancını ve de-
mokrasi kararlılığını bu kubbede çınlayan 
tek ses olarak yükseltmiş bulunan Meclis 
üyelerimiz, 100. doğum yılına yaklaşmakta 
olduğumuz Cumhuriyetimizin de meşa-
lesini yakmış oldular. O meşale bugün de 
milletimizin yolunu aydınlatmaya devam 
ediyor. O gün “Hakimiyet, kayıtsız şartsız 
milletindir” sözünde ifadesini bulan irade, 
bugün de milletimizin vazgeçmediği ve vaz-
geçmeyeceği en değerli şiarıdır.

Hepimiz bu vatanın bağımsızlığını ve bü-
tünlüğünü korumak borcundayız. Yine 
hepimiz, milletimizin geleceğini kendi ter-

23 Nisan TBMM Özel Gündemi 
Konuşması

Ankara | 23 Nisan 2005
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cihleri doğrultusunda belirleme hakkına 
sonuna kadar saygı duymak ve demokrasi-
ye bütün kurumlarıyla sadakat göstermek 
mecburiyetindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti, 
bu vatan toprağını kardeşçe paylaşan bü-
tün vatandaşlarımızın ortak varlığıdır. 
Onu hep birlikte koruyacak, hep birlikte 
geleceğe taşıyacağız. Bu ülkenin istiklalini 
nasıl tartışma konusu haline getirmiyorsak; 
milletimizin demokratik haklarını, vatan-
daşlarımızın hak ve hürriyetlerini de aynı 
hassasiyetle tartışma dışı tutacağız. Huku-
kun üstünlüğüne nasıl inanıyorsak; yasalar 
karşısında her insanımızın eşit haklara 
sahip olduğuna da aynı şekilde inanacağız.

Bu ülkeye istiklalini kazandıran ve Cumhu-
riyeti kuran irade nasıl bir ve beraber olmuş 
bir milletin iradesiyse; Türkiye’yi aydınlık 
geleceğine taşıyacak olan da öylesine parça-
lanmaz bir bütünlük iradesi olacaktır. Bir-
birimizi, bu ülkeyi sevdiğimiz gibi sevdayla, 
aşkla, heyecanla, seveceğiz. Birbirimize, 
bu topraklara olduğu gibi sadakatle bağlı 
olacağız. Hiçbir kötü niyet, hiçbir dalalet ve 
hıyanet, bizi birbirimizden ayıramayacak, 
gözümüzü bu ülkenin geleceğinden gayri 
yönlere çeviremeyecektir. Türkiye Cum-
huriyeti, dünya yerinde durdukça kayıtsız 
şartsız milletimizin olacaktır.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Biz, tarihinden çok şey öğrenmiş, bu bi-
rikimiyle insanlığa çok zengin değerler 
kazandırmış bir milletiz. Dün olduğu gibi 
bugün de barışa, demokrasiye ve adalete 
inancımızı ve bağlılığımızı sürdürüyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temsil edildiği 

her zeminde, tarihimizden aldığımız bu 
hassasiyetlerimizi en gür şekilde dile ge-
tiriyoruz. Tarihimiz boyunca yaşadığımız 
nice zorluklara, atlattığımız nice badirelere 
rağmen milletimizin bu medeniyet değerle-
rine bağlılığında en ufak bir zayıflık ortaya 
çıkmamış, bir sarsılma yaşanmamıştır. 
Bugün, savaş acılarıyla sarsılmakta olan bir 
dünyada ülke olarak yerimizi kaybetmemiş 
olmamızın, milletimizin her ferdiyle yine 
barışın, yine demokrasinin, yine adaletin 
safında bulunuşumuzun altında da yine bu 
millet dirayeti vardır.

İstiklalini ve bağımsızlığını büyük zor-
luklar içinde yediden yetmişe mücadele 
ederek, can vererek, kan vererek kazanmış 
bir milletten başka türlü davranması da 
beklenemezdi, beklenmemeli. İşte 23 Nisan 
1920’de kurulan TBMM, tarihi boyunca bu 
millet ruhunun temsilcisi ve savunucusu 
olmuştur. Bugün de milletin vekaletini aynı 
dirayetle taşıdığına inandığım siz değerli 
arkadaşlarımın onurla ve gururla takip etti-
ğiniz yol bu yoldur.

Sayın Başkan… değerli arkadaşlar…

Türkiye bugün, Cumhuriyetinin 100. yaşını 
medeniyet hedeflerinin tamamına ulaşmış 
olarak kutlamak üzere topyekün harekete 
geçmiş bulunuyor. Ekonomisiyle istikrarlı 
şekilde büyüyen, demokrasisiyle çağdaş 
standartları yakalayan, kamusal düzeniyle 
günümüzün ihtiyaçlarına uygun değişimi 
gerçekleştiren bir ülke olarak Türkiye’nin 
önü bugün her zaman olduğundan daha 
da açıktır. Bugün yediden yetmişe her bir 
insanımız, tıpkı bundan 85 yıl önce va-
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tanı düşmandan kurtarmaya ahdeden o 
kahramanlar gibi, Türkiye’nin geleceğini 
bugünün sıkıntılarından arındırmaya ah-
detmiştir.

Hükümet olarak, milletimizin bu büyük 
atılım iradesinden aldığımız güçle her 
günü bir öncekinden ileride tamamla-
manın gayretini gösteriyor, mücadelesini 
veriyoruz. Allah’a şükürler olsun ki, bugün 
Türkiye mevcut problemlerini hal yoluna 
koymuş, ekonomik istikrarını kazanmış, 
siyaseti yeniden umut haline getirmiş, ge-
leceğine bakan dinamik bir ülke haline gel-
miştir. Şuna hepimiz inanmalıyız ki, bugü-
nün konjonktürel şartları içinde bu güven 
ve istikrar ortamını korumak, bu ülkeyi 
ve çocuklarımızın geleceğini savunmakla 
eşdeğerdedir. Sizlerden ve bize kulak ve-
ren bütün vatandaşlarımdan ricam, sahip 
olduğumuz bu kazanımları kaybetmemek 
konusunda uyanık ve duyarlı olmaktır. Bu 
ülkenin geçmişiyle gururlandığımız gibi, 
geleceğine baktığımızda da umutlanmalı, 
heyecanlanmalıyız. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin medeniyet 
yolculuğunda ulaşacağı daha çok hedef, 
kazanacağı daha çok merhale vardır. Bu 
sorumluluğu hepimiz vicdanlarımızda 
hissediyoruz. Hedefimiz, muasır medeni-
yet seviyesinin üzerine çıkmak, bu ülkeyi 
mutlu, kalkınmış ve güçlü bir ülke haline 
getirmektir. Biliyoruz ki, bu yolda ilerle-
mek için önce demokrasiye, önce huku-
ka, önce zihinsel ilerlemeye ihtiyacımız 
vardır. Millet olarak bütün dikkatimizle 
koyduğumuz bu medeniyet hedeflerine 
konsantre olmalı, dikkatimizi dağıtacak, 

zamanımızı çalacak, enerjimizi tüketecek 
engellere takılmamalıyız.

Gözümüzü geleceğe çevirmek ve daima 
ileriye bakmak zorunluluğumuz vardır. Bu 
ülkeyi dünyanın en mutlu ve müreffeh ül-
kesi yapmadan duramayız, dinlenemeyiz. 
Görevimiz budur, rotamız budur, strate-
jimiz budur. Bu medeniyet güzergahında 
ilerlerken önümüze elbette zorluklar çıka-
caktır, sıkıntılarımız da olacaktır. Ancak 
tarih şahidimizdir ki, biz zorluklarla, sıkın-
tılarla yolundan çevrilebilecek bir millet 
değiliz. Şuna bütün kalbimle inanıyorum 
ki, yarınlar Türkiye’nin, gelecek milletimi-
zin olacaktır.

Bugün o güzel geleceği emanet ettiğimiz 
çocuklarımızın da bayram günüdür. Bütün 
çocuklarımızın bayramını gönülden kutlu-
yor, hepsini gözlerinden öpüyorum. İna-
nıyorum ki her biri ülkelerini yükseklere 
taşımak için sevgiyle, heyecanla çalışacak-
tır. Çok daha güzel bir dünya temennisiyle 
sözlerime son veriyor, hepinize sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli katılımcılar... sevgili dostlar... Türk 
Telekom’un 10. yılını kutladığımız bu gü-
zel akşamda sizlerle bir arada olmaktan 
büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade 
ederek sözlerime başlamak istiyorum.

Türkiye’nin yeni hedeflere yöneldiği, yeni 
ufuklara yelken açtığı şu günlerde, Türk 
Telekom hizmet ürettiği alan itibariyle 
önemini ve ağırlığını her geçen gün arttı-

ran bir kurumumuz haline gelmiştir. Bu-
günün dünyasında güçlü ekonomiler iki 
temel alan üzerinde yükseliyor: Bunlardan 
biri ulaşım, diğeri iletişim. Dünya ile re-
kabetin en temel iki şartından biri ulaşım 
altyapısı ile iletişim altyapısının eksiksiz 
olmasıdır. 

İçinde bulunduğumuz dönemde, iletişim 
alanında, sadece bugünü değil, gelecek 

Türk Telekom 10. Yıl 
Resepsiyonu

Ankara | 28 Nisan 2005
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yüzyılları da belirleyecek bir değişim, 
büyük bir devrim yaşanıyor. İnternet’le, 
birlikte yeryüzünde artık yeni bir dönem 
başladı. Çocuklarımızın eğitiminden, eko-
nomiye kadar, hayatın her alanı İnternet 
parametresine göre yeniden şekilleniyor, 
şekillenmeye de devam edecek. Üstelik 
geçtiğimiz 30-40 yılda yaşanan gelişmele-
rin çok daha fazlası önümüzdeki 5-10 yıl 
içinde gerçekleşecek. 

Türkiye iletişim dünyasının gittiği yöne doğ-
ru yürümüyor, koşuyoruz. Ekonomimizin ve 
bürokrasimizin bütün kurumlarını, şirket-
lerimizi ve onların çalışanlarını ve özellikle 
öğrencilerimizi çağdaş iletişim teknolojileri-
nin en son imkanlarıyla buluşturuyoruz. Bu 
noktada özel sektörümüzün dinamizmine 
güveniyor, yatırımcılarımızın, girişimcileri-
mizin ülkemizin taşıdığı müthiş potansiyeli 
açığa çıkaracağına inanıyoruz. 

Biz de özel sektörümüzün önünü açacak, 
serbest piyasa ekonomisinin zenginleşip 
derinleşmesini sağlayacak bütün adımları 
atıyoruz. İşte bu sinerji, devletle, özel te-
şebbüsün bu uyumlu birlikteliği ülkemizi, 
iletişim alanında dünyanın öncü ve güçlü 
ülkeleri arasına taşıyacak.

Değerli konuklar…

Telekomünikasyon sektörü, dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de son 10 yılda 
verimliliğin artmasında ve teknolojinin 
yaygınlaşmasında önemli roller oyna-
dı. Toplumları ve ekonomileri birbiri-
ne yaklaştıran İnternet’in gelişmesi ve 
yaygınlaşması telekomünikasyon ağları 

sayesinde mümkün olabildi. Türkiye’nin 
geçtiğimiz 10 yıldaki gelişimi üzerinde de, 
Türk Telekom’un güçlü ve yaygın iletişim 
altyapısının hemen tüm sektörler üzerin-
deki olumlu etkisinin büyük payı vardır. 

Türk Telekom, dünyanın haberleşme ala-
nında bir çağı geride bırakıp yeni bir çağa 
geçtiği, köklü, zorlu ve süratli değişimlerin 
yaşandığı bu 10 yıllık dönemde, üstlendiği 
görevi başarıyla yerine getirmiş, seçkin 
ve öncü bir kuruluş olarak, Türkiye’nin 
dünyada yaşanan iletişim devriminin geri-
sinde kalmamasını sağlamıştır. Bu dönemi 
başarıyla tamamlayan Türk Telekom’un 
tüm yöneticilerine ve çalışanlarına şahsım 
ve hükümetimiz adına teşekkür ediyorum, 

Ancak Türk Telekom’un misyonu sona 
ermedi, aksine asıl görev henüz yeni 
başlıyor. Artık ülkeler, şirketler ve kişiler 
için tek kural var; bilgiye en hızlı şekilde 
ulaşmak, bunu üretimde kullanmak ve re-
kabette öne geçmek. Dolayısıyla iletişimin 
tarifi ve kapsamı kökünden değişmektedir. 
Bunu bir teknolojik ilerleme olmanın çok 
ötesinde büyük bir toplumsal dönüşüm 
projesi olarak algılıyoruz. 

Türkiye’de, ilköğretim ve orta öğretimdeki 
bütün okulların hızlı İnternet hizmetleri-
ne kavuşturulması, Türkiye Cumhuriyeti 
e-Devlet kapısının hazırlanması için gerek-
li adımların atılması toplumsal dönüşüm 
projesinin parçalarını oluşturuyor. Türk 
Telekom’un İnternet teknolojileriyle ilgili 
olarak özellikle son iki yılda gerçekleş-
tirmiş olduğu yatırımlar bu doğrultuda 
önemli adımlardır. 
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Ancak sunulan altyapıdan faydalananla-
rın sayısının hızla artması gerekmektedir. 
Günümüzün dünyası, kıyasıya rekabet ve 
verimlilik ilkeleri üzerine işliyor. Bu iki 
temel ilkeyi milletçe özümseyip tüm eko-
nomik yapılanmamızı rekabetçilik ve ve-
rimlilik üzerine inşa etmek zorundayız. Bu 
noktada, sürdürmekte olduğumuz özelleş-
tirme programımız, ülkemiz ekonomisine 
ihtiyaç duyduğu dinamizmin kazandırıl-
ması açısından hayati önem taşıyor. 

Türk Telekom’un, gerçekleştirmekte oldu-
ğu projeler Türkiye için şeffaflık, verim-
lilik, rekabetçilik, yenilikçilik anlamına 
gelmekte ve ülkemizi gelişmiş ülkeler 
seviyesine çıkaracak unsurların hepsini 
içinde taşımaktadır. Sonuçlanma aşaması-
na gelen özelleştirme sürecinde, yatırımcı 
adaylarının yoğun ilgisi hepimizi mem-
nun ediyor. Bu ilgiyi, Türk Telekom’un, bu-
gün olduğu gibi gelecekte de hızlı, güçlü ve 
sürekli iletişim hizmetleri vermek üzere, 
yüzünü geleceğe çevirmiş bir şirket olarak 
yeniden yapılanışının gördüğü kabulün 
bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.

Değerli dostlarım…

Telekomünikasyon hizmetleri bugün sade-
ce Türkiye için değil, bütün dünya için ge-
lişmenin, kalkınmanın, ilerlemenin altın 
anahtarıdır. Biz hükümet olarak bu gerçe-
ğin fazlasıyla farkındayız. Bu amaçla top-
lumun bütün bireylerinin iletişim ve bilgi 
teknolojilerinden en iyi seviyede yararlan-
ması için büyük adımlar attık. Okulları-
mıza internet imkanı sağlamak için Milli 
Eğitim Bakanlığımız ve Türk Telekom 

el ele vererek bir kampanya başlattılar. 
Bu kampanya ile 2004 yılı sonuna kadar 
tam 20 bin okulumuz internet imkanına 
kavuştu. Hedefimiz bu yılın sonuna kadar 
çalışmalarımızı tamamlayarak Türkiye’de 
internet bağlantısı bulunmayan tek bir 
okulumuzun kalmamasını sağlamaktır.

Bu kampanyayı çok önemsiyor, destekli-
yoruz. Okullarımızın internet imkanına 
kavuşması demek, çocuklarımızın dünya-
ya açılması demektir. Türkiye’yi hepimizin 
gurur duyacağı mutlu ve müreffeh yarınla-
ra taşıyacak olan temel dinamik, dünyaya 
açık, her alanda bilgili ve donanımlı, özgür 
düşünebilen gençlerimiz, çocuklarımız 
olacaktır.

Değerli dostlar…

Bildiğiniz üzere Türkiye’de kamu yöneti-
minin ağır işleyen, ihtiyaca cevap verme-
yen yapısını çağdaş bir yapıya kavuştur-
mak amacıyla çok önemli yapısal değişim 
adımları attık. Bunların önemli bir kısmı 
kurum ve kuruluşlarımızın yönetim ve 
hizmet üretme biçimlerini çağdaş hale 
getiren, işler hale getiren yasal düzenleme-
lerdi. Bu düzenlemelerin bir kısmı tamam-
landı, bir kısmı da halen devam ediyor.

Atılan bu adımların Türkiye’ye hem mad-
di, hem de zaman olarak kazandıracakları 
yakın gelecekte çok hissedilir biçimde 
ortaya çıkacaktır. Öte yandan yine bu 
dönemde başlattığımız bazı uygulamalar 
var ki, onların etkileri bugünden kendi-
sini göstermeye başlamıştır. E-Dönüşüm 
başlığı altında uygulanmaya başlayan ve 
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hizmetlerin teknolojik imkanlarla daha 
hızlı, daha kolay, daha etkin verilmesini 
sağlayan yenilikler hayatımıza şimdiden 
önemli katkılar sağlıyor, kolaylıklar geti-
riyor.

Şunu kabul edelim ki, Türkiye’de devlet 
yıllar yılı vatandaşlarına verdiği her hiz-
meti bir bürokrasi duvarıyla çevirerek ade-
ta bir eziyete dönüştürmüştür. Bugün hem 
sayısal olarak, hem de işleyiş olarak bu 
alanda vatandaş lehine önemli kolaylıklar 
getirilmiştir. Artık insanlarımız yıllar yılı 
saatlerce kuyrukta bekleyerek, günlerce 
gidip gelerek yaptırabildikleri işlemleri-
ni, iki tuş yardımıyla internet üzerinden 
birkaç dakikada gerçekleştirebiliyorlar. 
Vatandaşı kuyruklarda canından bezdiren 
vergi ödemelerinden, nüfus kayıtlarına 
kadar bu teknolojik hızın ülkemize neler 
kazandırdığı milyar dolarlarla ölçülemez. 

Bu konuda daha işin başında olduğumu-
zun bilinci içindeyiz. Ancak şunu da çok 
iddialı biçimde söylüyorum ki, Türkiye ça-
ğın teknolojik hızını mutlaka yakalayacak, 
insanlarımız telekomünikasyon alanında-
ki zengin imkanlardan anında yararlana-
cak bir noktaya gelecektir. Bu alanda özel 
sektörümüz de büyük bir atılım içinde, 
çeşitli temaslarımızda onların da dünyada-
ki her türlü gelişmeyi çok yakından takip 
ettiklerini ve kendi bünyelerine yansıt-
maya gayret ettiklerini görüyoruz. Özel ya 
da kamu, her alanda, her türlü girişimde, 
her türlü hizmetin üretilmesinde bu yeni 
ufukları yakalamak, dünyanın ilerlediği 
hızla ilerlemek zorundayız. Geleceği ka-
zanmanın başka yolu yoktur.

Değerli dostlar…

Telekomünikasyon sektörü, geçen yüzyılın 
son çeyreğinden başlayarak ivme kazanan, 
hemen her alanda verimlilik artışında ve 
teknoloji kullanımının yaygınlaşmasında 
öncü rol oynamış temel bir sektördür. 
Telekomünikasyonla bağlantısı olmayan, 
telekomünikasyon hizmetlerini kullan-
mayan hiçbir iş kolu, hiçbir hizmet alanı, 
hiçbir üretim sektörü yoktur. Her alanda 
kalkınma ihtiyacı içinde olan, potansiye-
lini üretime dönüştürme çabası gösteren 
ülkeler için ilerleme stratejisinin belki de 
ilk adımı telekomünikasyon hizmetleri 
alanında atılmalıdır. Göreve geldiğimiz 
günden bu yana bu bilinçle hareket ettik 
ve bu alanda kısa, orta ve uzun vadeli ula-
şılabilir hedeflerimizi belirledik.

İki buçuk yıllık bir zamanın ardından 
bugün memnuniyetle görüyoruz ki öngör-
düğümüz hedeflerin pek çoğunu öngördü-
ğümüz zamandan önce yakaladık. Bugün 
Türk Telekom daha az personelle kârını 
sürekli arttıran bir kurum haline gelmiştir. 
Bakınız 1995 yılında 75 bine yakın perso-
neli bulunan bu kurumumuzun bugünkü 
personel sayısı 55 bin 794’tür. Personel 
sayısının azalmasına karşılık abone sayısı 
artmış, altyapı yatırımları fazlalaşmış, 
kârlılık yükselmiştir. Bu tablo, kurumsal 
verimliliğin artışının en büyük gösterge-
sidir. 

İki yıl önce bir proje olarak sizlere duyur-
duğumuz hızlı internet (ADSL) alanında 
önemli bir gelişme trendi yakalanmış, 
bugün bu imkandan yararlanan abone sa-
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yısı 700 bine dayanmıştır. Bu alanda önü-
müzdeki dönem içinde çok daha önemli 
gelişmeler kaydedeceğimizi şimdiden 
söyleyebiliriz. 

Türk Telekom 10. yılını tamamlayıp yeni 
on yıllara umutla, heyecanla, coşkuyla 
adım atmaktadır. Biliniz ki ülkemizin ay-
dınlık yarınlarını inşa etmekte olan öncü 
kurumlardan biri Türk Telekom olacak-
tır. Bu alanda hizmeti olan, emeği geçen 
herkesi yürekten kutluyor, nice on yılları 
bugünkünden çok daha gelişmiş, çok daha 
mutlu, çok daha müreffeh bir Türkiye’de 
hep birlikte kutlamak ümidiyle başarılar 
diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum. Telekom’un 10.yılı hayırlı 
olsun.
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Sevgili vatandaşlarım... Hepinizi en güzel 
duygularla gönülden selamlıyorum.

Son iki buçuk yıl içinde ülkemizin her 
alanda elde ettiği kazanımları kalıcı hale 
getirmek, güçlü ve müreffeh geleceğimizi 
tesis etmek üzere koyduğumuz ileri hedef-
lere yönelmek için son derece önemli bir 
eşikte bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere iki 
binli yıllarda dünya, değişimin hızlandığı 
ve çok boyutlu hale geldiği bir mecraya 
doğru akıyor. Rekabetin yoğunlaştığı bu 
ortamda, eski alışkanlıklarını korumaya 
ve mevcut konumlarını devam ettirmeye 
çalışan toplumlar geride kalmaya mah-
kum olacaklardır. 

Rehavete kapılan, kısır tartışmalara sap-
lanan ve çevrelerinde yaşanan gelişmeleri 
doğru okuyamayan ülkelerin, kısa süre 
içinde ağır maliyetler ile karşılaşması 
mukadderdir. Bu şartlar altında, bizler de 
toplum olarak ülkemizi hak ettiği konu-
ma kavuşturmak için hep birlikte gayret 
göstermek, kendimizi her alanda sürekli 
yenilemek zorundayız. Özgür ve müreffeh 
bir toplum, saygın ve etkili bir ülke olma 
yolunda kararlılıkla ilerlemeliyiz. Bu viz-
yonu hayata geçirmek için millet olarak 
gerekli azme ve cesarete fazlasıyla sahibiz.

Yakın geçmişimizde yaşadığımız acı 
tecrübeler bize kuru hamasetle, asılsız 
vehimlerle, kısır çekişmelerle ve içi boş 
sloganlarla bir yere varılamayacağını öğ-
retmiş bulunuyor. Tepkisel davranışlarla 
değil, dinamik bir toplum olarak kendimi-
ze güvenerek, bilgiyle, alın teri ve emekle 
geleceğimizi inşa ederek ilerlemek mecbu-
riyetindeyiz. Bizim önümüze hedef olarak 
koyduğumuz ve bu hedeflere ulaşmak için 
vazgeçilmez olduğuna inandığımız temel 
hususlar son derece açıktır. 

Rekabetçi, üretken, özel sektöre dayalı 
ve dışa açık bir ekonomik yapı içinde 
istikrarımızı koruyacağız. Önceliklerini 
iyi belirleyen, halkın taleplerine duyarlı 
ve halkla bütünleşmiş, kaynakları etkin 
kullanan kamu yönetimi anlayışına bütün 
kurumlarımızla geçecek ve bu anlayışa sa-
dık kalacağız. Evrensel değerlere ve insan 
haklarına dayalı bir hukuk devleti olarak 
çağdaş standartları yakalayacağız. Katılım-
cı, çoğulcu ve kesintisiz bir demokrasiden, 
farklı toplum kesimleri ve bölgelerimiz 
arasında adaleti gözeten, bireyler arasın-
da fırsat eşitliği sağlayan bir sosyal devlet 
anlayışından asla vazgeçmeyeceğiz. Yeni 
kuşaklarımızı şiddete yönelmediği sürece 
her türlü eleştiriye ve fikre açık bir zih-

Ulusa Sesleniş

Ankara | 30 Nisan 2005
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niyetle yetiştirecek, kendilerini en özgür 
şekilde yetiştirmelerine imkan vereceğiz. 
Geçmişin olumlu mirasını sahiplenen, sos-
yal dokuyu koruyan ve kültürel kimliğini 
gururla taşıyan ve yeniliklerden korkma-
yan bir toplum olarak modern dünyada 
yerimizi alacağız.

20. yüzyılın sonunda kaba ideolojilere, 
kapalı yönetim sistemlerine sahip, halka 
güven duymayan yönetimlerin akıbetine 
hep birlikte şahit olduk. Bugün çevremiz-
de yaşanan birçok gelişme, bu sürecin bir 
devamı olarak değerlendirilebilir. Şükür-
ler olsun ki Türkiye, bu tarih dersinden 
ikmale kalan ülkeler arasında değildir. An-
cak ülke olarak yine de dersimize layıkıyla 
çalışıyor, bugün sadece çevremizdeki coğ-
rafyada değil, bütün dünyada yaşananlar-
dan ders alarak demokrasimize sıkı sıkıya 
sahip çıkıyoruz. 

Aziz vatandaşlarım...

Ülkemiz, marjinal bazı grupların hemen 
her dönemdeki art niyetli çabalarına 
karşılık; hiçbir zaman katı ideolojilerin 
ve otoriter yönetimlerin esiri olmamış, 
yarım asrı aşan demokratik tecrübesi ile 
bugünün dünyasında avantajlı bir konum 
kazanmıştır. Kendi halkından korkan, 
otoriter ve tepkisel politikalarla halkının 
gözünden düşen yönetimler, dış dünyadan 
gelen her türlü müdahale için de meşru bir 
zemin hazırlamışlardır. Korkular yayarak 
otoriter rejimler kuranlar, asıl korkulacak 
olan şeyin tam da bu otoriter yönetimler 
sayesinde gerçekleştiğini görememiş ya da 
görmezlikten gelmişlerdir.

Bu vahim hataların bedelini toplum olarak 
hepimiz en ağır biçimde ödedik. Ülkemi-
zin 1990’lı yıllarda ve 2001 yılında yaşa-
dığı ağır ekonomik krizler, siyasi istikrar-
sızlığın ve demokrasi arızalarının ortaya 
çıkardığı derin yaralardır. Hatırlayınız, 
yakın zaman önce ülkemizin üstünü kara 
bulutlar kaplamış, ekonomi dibe vurmuş, 
siyasetin itibarı kalmamış, gençlerimiz 
geleceğinden ve ülkesinden umudunu kes-
me noktasına gelmişti. 

Bugün çok şükür o karanlık günlerin çok 
uzağındayız; milletçe el ele vererek tarihe 
geçen bir değişim atılımı gerçekleştirdik, 
siyasi ve ekonomik istikrarı yeniden tesis 
ettik. Bugün makro ekonomik dengeler yeni-
den kurulmuş, kartopu gibi büyümekte olan 
borçlar kontrol altına alınmıştır. Sağlanan 
güven ortamı içinde nominal ve reel faizler 
hızla gerilemiş, uygun bir yatırım ortamı 
oluşturulmuş, rekor düzeyde büyüme ve 
ihracat performansı gösterilmiştir. Demok-
ratik iradesiyle bu büyük değişime karar ve-
ren milletimizin her bir ferdi, bu ekonomik 
kurtuluş savaşının başarı madalyalarından 
birini yakasına takmaya hak sahibidir.

Aziz vatandaşlarım...

Bildiğiniz üzere, cesaretle yaptığımız si-
yasi reformlar sonucunda kırk yılı aşkın 
bir süredir çaba gösterilen Avrupa Birliği 
üyeliği konusunda yeni bir dönemin ka-
pısını açtık. 3 Ekim 2005 tarihinde tam 
üyelik müzakereleri başlayacaktır. Bugün 
ülkemiz Avrupa Birliği ile tam üyelik mü-
zakerelerinin arifesinde, her alanda çağ-
daş standartları benimseme ve büyük bir 
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değişim geçirme aşamasındadır. Şu noktayı 
samimiyetle vurgulamak isterim: Müzake-
re süreci son derece çetindir, doğası gereği 
zaman zaman hepimizi zorlayacak ölçüde 
sıkıntılı tartışmalar yaşanabilir. 

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da, halkımızın ve ülkemizin çıkarları için 
sağduyulu bir şekilde, tahriklere prim ver-
meyen bir anlayış içinde yolumuza devam 
edeceğiz. Sizlerin güveni ve inancı devam 
ettiği sürece bu zorlu, ancak sonuç itibarıy-
la halkımızın yararına olacak yolda karar-
lılıkla yürüyeceğiz. Ülkemizin uzun vadeli 
menfaatlerini ve gelecek nesillerin yararını, 
kısa vadeli dar çıkarlara, kuru hamasete ve 
içi boş sloganlara feda etmeyeceğiz. Kendi 
dar çıkarlarını ülkenin ve milletin çıkarı 
gibi sunmaya çalışanlara aldanmayacağız. 
Vatanseverliği ve milletin menfaatlerini 
koruma konusunda duyarlılığı tekeline 
almaya çalışanlara meydan vermeyeceğiz. 

Demokratik hukuk devleti ve fikir özgür-
lüğü zemininde, kendimizden emin bir şe-
kilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülkeyi 
güçlü kılacak şeyin, şartlar ne olursa olsun 
medeniyet değerlerine olan bağlılığı olaca-
ğını iyi bileceğiz. Gerçek bağımsızlığın sözle 
ve sloganla değil, alın teri ve çalışmayla, 
güçlü bir ekonomi ve yönetimle sağlanaca-
ğını her fırsatta hatırlayacak, hatırlatacağız. 
Köklü geçmişimizden ve sağlam kültürel 
altyapımızdan aldığımız güvenle, gereksiz 
korkulara ve bize yakışmayan tepkisel dav-
ranışlara kapılmadan, başta komşularımız 
olmak üzere tüm dünya ile ilişkilerimizi 
geliştireceğiz. 

Ülkemiz özgür, müreffeh ve güçlü ülkeler 
arasında yerini mutlaka alacaktır. Hiçbir 
zaman otoriter, yoksul ve aciz bir ülke ol-
maya yönelmeyecektir. Yaşadıklarımızdan 
biliyoruz ki; yönetim yapımız özgürleştiği 
ve demokratikleştiği ölçüde, iç bünyemiz 
daha sağlam hale gelmekte, dışarıdan 
gelebilecek her türlü tehdide karşılık ve-
rebilme gücümüz de artmaktadır. Tarihin 
bize öğrettiği bu gerçeği aklımızdan çıkar-
mayacağız. Dik duracağız, güçlü olacağız, 
milletimizin menfaatlerini en iyi ve dikkatli 
şekilde koruyacağız; ama ne geçmişimizle 
ilgili, ne bugünümüzle ilgili bir kompleks 
sahibi olmayacağız.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye bugün özgüvenini yeniden ka-
zanmış, üreten, büyüyen ve konjonktürel 
problemlerini rahatlıkla aşabilen bir ekono-
mik güç olarak bütün dünyanın dikkatini 
çeken bir gelişme içindedir. Makro düzeyde 
sağlanan bütün bu gelişmeler Türkiye’nin 
geleceği için son derece hayati kazanımlar-
dır. Bu kazanımları kaybetmemek, güven 
ve istikrar ortamını kalıcı hale getirmek 
için hepimiz büyük bir dikkat ve gayretle 
çalışmaya devam edeceğiz. Gelinen bu 
noktanın tarihi bir başarı olduğunun altını 
çizeceğiz; ancak işimizin daha yeni baş-
ladığını da açıklıkla ifade edeceğiz. Gelir 
dağılımı, yoksulluk, bölgesel dengesizlikler 
ve her şeyden önemlisi işsizlik, adım adım 
çözüme ulaştırmamız gereken bazı temel 
meselelerimiz olduğunu biliyoruz. 

Şundan emin olunuz ki, milletimize sıkıntı 
veren bu gibi problemlerin acısını en çok 
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biz yüreğimizde hissediyor, en kısa sürede 
çare üretmek için geceli gündüzlü gayret 
gösteriyoruz. Bu sorunları aşmak için, sür-
dürülebilir büyüme ortamı içinde kaynak 
ve imkanlarımızı artırmaktan başka çare-
miz yoktur. Bu noktada yakalamış olduğu-
muz başarı; yılların ihmaliyle birikmiş olan 
bu sorunların derinleşmesini durdurmuş, 
belli oranda da rahatlama sağlanmıştır. 

Ancak, bu sorunların tam olarak ortadan 
kalktığını söylemek mümkün değildir. 
Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk gün 
sizlere söylediğimiz üzere, bu alanlarda 
başarı sağlanması popülist olmayan sağlam 
politikaların sabırla, dikkatle kararlılıkla 
uygulanmasına bağlıdır. Yaşadığımız kriz-
lerin bir daha tekrarlanmaması için köklü 
tedbirler alıyor, Türkiye’nin bahtını ağarta-
cak yapısal değişimi her alanda adım adım 
uygulamaya koyuyoruz. 

Daha etkin ve katılımcı bir kamu yönetimi 
oluşturmak, yerel yönetimleri güçlendir-
mek, özelleştirmeyi hızlandırmak, eğitim, 
sosyal güvenlik ve sağlık alanında dönü-
şüm sağlamak suretiyle Türkiye’ye gelece-
ğini kazandırmak için gayret gösteriyoruz. 
Asla rehavete kapılmadan, asla gevşemeden 
ve asla yılgınlığa kapılmadan Türkiye’nin 
medeniyet yolculuğunu sürdürmek için 
çalışmaya devam edeceğiz. Orta ve uzun va-
dede bugün hayatın her alanında attığımız 
adımların önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye’de uzun yıllar süren enf lasyon 
döneminin ardından, hükümetimizin uy-

guladığı ekonomik program ile enflasyonu 
düşürmede büyük bir başarı elde edilmiş-
tir. 2004 yılı sonunda tüketici enflasyonu 
yüzde 10’un altına inmiştir. Enflasyonda 
bu düşüş yaşanırken 2004 yılında GSMH 
son 39 yılın rekorunu kırarak 9.9 oranında 
büyüme gerçekleştirilmiştir. Kişi başına 
milli gelir 2003 yılındaki 3.390 dolar 
seviyesinden 2004 yılında 4.172 dolara 
yükselmiştir. 

Ekonomik göstergelerdeki bu iyileşme 
gelecekle ilgili beklentilerimizi olumlu 
yönde etkilemektedir. Ekonomideki olum-
lu bekleyişler dolayısıyla faiz oranlarının 
düşmesi ve kredi imkanlarının genişle-
mesi, önceki dönemlerde ertelenmiş olan 
tüketim ve yatırım harcamalarının ger-
çekleştirilmesini sağlamıştır. Özel firmalar 
yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan yoğun 
bir şekilde yararlanarak yatırım harcama-
larını hızlandırmışlardır. Hükümetimiz 
döneminde ihracat artmış ve iç talep can-
lanmıştır. Yaklaşık yüzde 10 oranında ger-
çekleşen ekonomik büyümenin temelinde 
yatan sebepler bunlardır.

Makro ekonomik politikalara ilave olarak; 
istihdam, KOBİ’ler, çalışma hayatı, sosyal 
güvenlik, sağlık, eğitim, tarım, konut ve 
enerji gibi alanlarda izlenen politikalar 
da sosyal etkileri bakımından önemli 
sonuçlar doğurmuştur. Küçük ve orta öl-
çekli sanayicilerimizi modern ve sağlıklı 
ortamlarda çalışma imkanına kavuşturan 
ve istihdama katkı sağlayan organize sa-
nayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerine 
hükümet olarak büyük önem veriyoruz. 
Bakanlığımızın kredi desteğiyle gerçekleş-
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tirilen bu oluşumlar, sanayileşmenin yurt 
sathına dengeli dağılması ve düzenli kent-
leşme için de son derece değerli katkılar 
sağlamaktadır. 

Hükümetimiz 2002 yılından Mart 2005 
tarihine kadar toplam 17 organize sanayi 
bölgesi ve 37 küçük sanayi sitesini tamam-
layarak hizmete açmıştır. Bu dönemde, 
OSB’lerde tahsis edilen 1.900 sanayi par-
seli ve KSS’lerde açılan 5.213 yeni işyeri 
sayesinde toplam 248.000 ilave istihdam 
sağlanmıştır. Yine aynı dönemde, OSB ve 
KSS’lerin hızla tamamlanmasını sağlamak 
amacıyla kredi faiz oranlarının şehirleri-
mizin kalkınmışlık seviyesine göre önemli 
ölçüde düşürülmüştür. 2005 yılı yatırım 
programımızda bulunan 18.054 hektar bü-
yüklüğünde 85 adet OSB projesi ile 9.873 
işyerinden müteşekkil 74 adet küçük sana-
yi sitesi projesini de inşallah herhangi bir 
gecikme olmadan hayata geçireceğiz.

Diğer taraftan Acil Eylem Planımızda yer 
alan yatırımcılara bedelsiz arsa tahsisi 
konusu Teşvik Kanunu kapsamına dahil 
edilerek kalkınmada öncelikli yörelerde 
bedelsiz arsa temini gerçekleştirilmeye 
başlanmıştır. Yine aynı kanun kapsamında 
gelir vergisi stopajı, enerji desteği ve sigor-
ta primlerinde de önemli teşvikler getiril-
miştir. Bu teşviklerden yararlanmak için 
ilgili bakanlığımıza bugüne kadar 3.382 
adet müracaat yapılmış ve bu müracaatlar-
dan 958 adedine parsel tahsis edilmiştir. 
Tahsisi yapılan parsellerden 227 adedi 
inşaata başlamış, 47 adedinde ise üretime 
geçilmiştir. Kanun kapsamında olmayan 
diğer İllerdeki OSB’ler için de 16.717 adet 

tahsis yapılmış olup, teşvik kapsamındaki 
illerle birlikte toplam 282 tesisin temeli 
atılmış, 70 tesisin de açılışı yapılmıştır. 
Teşvik Kanunu kapsamında bulunmayan 
illerdeki sanayicilerimizin isteği ve orga-
nize sanayi bölgelerinden gelen talepler 
üzerine 5084 sayılı kanunun kapsamının 
genişletilmesi yönündeki Kanun tasarısı 
çalışması da tamamlanmıştır. 

Hükümet olarak bu ülkeyi kalkındırma yo-
lunda katkı sağlayacak her türlü girişime 
sonuna kadar destek olmak konusunda ka-
rarlıyız. Biliyoruz ki bu ülkeye yapılan her 
yatırım, Türkiye’nin müreffeh geleceğine 
yapılmaktadır. 

Değerli vatandaşlarım...

Küreselleşmeyle birlikte rekabetin ön pla-
na çıktığı günümüzde, teknolojinin önemi 
giderek artmaktadır. Üretimde yeniliklere 
açık olmak ve verimliliğe önem vermek 
bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
çerçevede, Ar-Ge faaliyetlerinin üniversite, 
araştırma kurum ve kuruluşları ile sana-
yinin işbirliği sağlanmak suretiyle teşvik 
edilmesi gerekiyor. Nitekim Bakanlığımız-
ca ilgili kanun hükümleri çerçevesinde ça-
lışmaları yürütülen Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri’nin sayısı bu gün itibariyle 17’ye 
ulaşmıştır. Bunlardan, 15’inin iki buçuk 
yıllık hükümetimiz döneminde gerçekleş-
miş; özellikle yeni teknolojilere yönelik 
faaliyet gösteren girişimcilerimiz başta 
olmak üzere tüm girişimcilerimizin, iş 
adamlarımızın, yatırımcılarımızın hizme-
tine sunulmuştur. 
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Bu bölgelerden, Eskişehir ve Gebze OSB 
teknopark teknoloji geliştirme bölgeleri 
organize sanayi bölgesi içerisinde, diğerle-
ri ise üniversite odaklı teknoloji geliştirme 
bölgeleridir. Halen 8 teknoloji bölgesinde 
çalışmalar başlamış olup, 286 firma faali-
yetini yürütmektedir. Teknoloji geliştirme 
bölgeleriyle birlikte Türkiye’nin teknoloji 
üreten bir ülke haline gelmesi kolaylaşa-
cak ve yatırımcımız dünya pazarlarında 
rekabet üstünlüğünü sağlayabilecek bir 
konuma erişecektir.

Yine bürokrasinin azaltılması, doğrudan 
yabancı yatırımları ve istihdamın artırıl-
ması amacıyla yaptığımız yasal düzenle-
meyle Endüstri Bölgeleri de yatırımcılar 
için çok daha cazip hale getirilmiştir. 

Aziz vatandaşlarım...

Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede 
olduğu gibi Türkiye’de de, KOBİ’ler ekono-
mimizin önemli gücünü oluşturmaktadır. 
Ekonominin dinamizmini arttıran, yeni-
liklere öncülük eden ve ekonomik durgun-
luktan hızla çıkılmasını sağlayan KOBİ’ler, 
toplam işletmelerin % 99.5’ini oluşturma-
sına rağmen toplam finansal kaynaklardan 
yeterince pay alamamaktadır. Hükümet 
olarak KOBİ’lerin en önemli sorunu olan 
finansman sorununu gidermek amacıyla 
yoğun bir çalışma başlattık. Mevcut destek 
mekanizmasını masaya yatırarak, gelişmiş 
ülkelerde başarıyla uygulanmakta olan sis-
temlere paralel bir destek yapısı getirdik. 

Bu düzenlemelerle daha önce 8 olan des-
tek türü 22 ana başlık altında 38 ayrı des-

teğe çıkarılmış; bu desteklerden yararlan-
mak için başvuruda bulunan KOBİ’lerden 
istenen evrak sayısı da 48’den 5’e indiril-
miştir. 1990–2002 yılları arasında, yaklaşık 
200.000 KOBİ’den sadece 4 bin KOBİ’ye 
ulaşılarak toplam 20.5 milyon dolar destek 
sağlanmışken, hükümetimiz 2003-2004 
yıllarında 42.500 KOBİ’ye ulaşmış ve iki 
yılda toplam 177.5 milyon dolar destek sağ-
lamıştır. Hedefimiz; 2006 yılına kadar 100 
bin KOBİ’ye ulaşarak geçmişle kıyaslanma-
yacak oranlarda destek sağlamaktır. Bunun 
Türk sanayisi için ne anlama geldiğini, kal-
kınmamız için önemini hem biz biliyoruz, 
hem de sanayicilerimiz gayet iyi biliyor.

Diğer yandan Bakanlığımızın bağlı kurulu-
şu KOSGEB, Vakıf, Halk ve Ziraat Bankaları 
ile 2004 yılında yapılan protokolle, KO-
Bİ’lerimize, faiz bedeli KOSGEB tarafından 
karşılanmak üzere sıfır faizli ihracat destek 
kredisi verilmesinin yolunu açmıştır. Bu 
destek modeliyle yaklaşık 15 bin KOBİ, her 
bir KOBİ için 100 bin dolar olmak üzere 
sıfır faizli kredi kullanma imkanına kavuş-
muştur. Uygulamanın başlangıcından bu-
güne kadar kullandırılan 191.737.000 dolar 
kredinin 4.413.083 dolar tutan faiz bedeli 
KOSGEB tarafından karşılanmıştır.

Bu hükümetimizin hem üretime, hem ih-
racata, hem de istihdama aynı anda katkı 
sağlayan, çok yönlü yararları olan bir uy-
gulamasıdır. 

Aziz vatandaşlarım...

Bildiğiniz üzere 2000 ve 2001 yıllarında 
yaşanan krizler nedeniyle ekonomide 
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iyileşme göstergelerinden biri olan şirket 
ve kooperatif lerin kuruluşu ile esnafa 
tescillerinde bir hayli azalma yaşanmıştı. 
Ancak, AK Parti iktidarı ile siyasette sağla-
nan istikrar kısa bir süre sonra ekonomik 
hayata da olumlu biçimde yansımış ve şir-
ket kuruluşlarındaki bürokratik engellerin 
kaldırılmasıyla birlikte şirket kuruluşla-
rında bir patlama yaşanmıştır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün rakamları-
na göre 2002 yılında toplam 30.842 şirket 
ve kooperatif kurulmuşken, 2003 yılında 
bu rakam % 4.6 artışla 32.259’a yüksel-
miştir. Ekonomideki makro dengelerin 
iyice yerleştiği 2004 yılında ise şirket ve 
kooperatif kuruluşları 2003 yılına göre 
% 26.8 artarak 40.919’a ulaşmıştır. Yine 
bu dönemde ekonomik krizler nedeniyle 
kepenk kapatan esnafımız da 2003 ekono-
mide sağlanan istikrar ile birlikte işine geri 
dönmeye başlamıştır. 

Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere 
2002 yılında 122.393 esnafımız tescil 
başvurusu yaparken, 2003 yılında bu 
rakam 141.291’e ulaşmıştır. Bu iyileşme 
2004 yılında daha da belirgin hale gelerek 
tescil işlemi 146.095’e yükselmiştir. 2005 
yılının ilk iki ayında tescil işlemi yapılan 
esnafımızın sayısı 27.300 olarak gerçek-
leştirilmiştir. 2004 yılı içerisinde esnaf 
ve sanatkarlara sübvansiyon için ayrılan 
kaynak tutarı 25 trilyon liradan 90 tril-
yon liraya çıkarılmış, uygulanan cari faiz 
oranı % 35’den % 30’a çekilmiş, böylelikle 
esnafa kullandırılan kredilerde % 25 faiz 
oranı uygulanmıştır. Bu suretle, esnaf 
ve sanatkarlara 1.4 katrilyon liralık kul-

landırılabilir kredi kaynağı sağlanmış ve 
böylece 2004 yılında kullandırılan toplam 
kredi miktarı itfalardan kaynaklanan geri 
dönüşlerle birlikte 2.5 katrilyon lira olarak 
gerçekleşmiştir.

Bu arada, 2004 yılında esnaf ve sanatkar-
larca kullanılabilir kredi limiti 5 milyar 
liradan 15 milyar liraya çıkartılmış, kredi 
talebinde bulunan esnaf ve sanatkarlar-
dan bağ-kur prim borcu bulunmadığını 
gösterir belge istenmesi uygulamasına da 
son verilmiştir. 2005 yılı mali bütçesinde 
esnaf ve sanatkarlar için ayrılan kaynağın 
kullandırılması amacıyla, bakanlar kurulu 
kararıyla, esnaf ve sanatkara yönelik kredi 
faiz oranının, halk bankasının kredi faiz 
oranının % 75’i kadar olması kararlaştırıl-
mıştır. Böylece 2005 yılı içerisinde kullan-
dırılacak kredilerde kredi faizlerinde % 25 
sübvansiyon sağlanmış, bankanın halen % 
24 olan cari faiz oranı, esnaf ve sanatkarlar 
için % 18 olarak uygulanmaktadır. 

Ekonomideki istikrar nedeniyle bu oranın 
daha da aşağı düşmesini kuvvetle muh-
temel görüyoruz. Bunun yanında, 2005 
yılında esnaf ve sanatkarlarca kullanılacak 
kredilerin sübvansiyonu amacıyla mali yıl 
bütçesine 59 milyon YTL kaynak konul-
muş, 2004 yılından devreden 5 milyon 
YTL ile birlikte bu tutar 64 milyon YTL’yi 
bulmuştur. Ancak hükümetimiz kredi ta-
lebinin yoğun olmasını da dikkate alarak 
bütçedeki diğer kalemlerden 20 milyon 
YTL ek kaynak aktarmayı da karara bağ-
lamıştır. Böylece, 2005 yılında esnaf ve 
sanatkarların kullanacağı krediler için 84 
milyon YTL kaynak aktarılarak 1.4 milyar 
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YTL, yani 1.4 katrilyon lira tutarında kredi 
kullanma imkanı sağlanmıştır.

2005 yılının ilk üç ayındaki gerçekleşmele-
re bakıldığında, esnaf ve sanatkarlarımıza 
kullandırılan kredi miktarı 73 milyon YTL 
olduğu, geri dönüşlerle birlikte bu miktarın 
toplam 223 milyon YTL krediye ulaştığı 
gözlenmektedir. Bu değerler, ekonomideki 
canlanmanın önemli göstergelerinden biri 
olan esnaf ve sanatkarlarımızın kredi kul-
lanımında önemli bir talep artışı olduğunu 
göstermektedir.

Değerli vatandaşlarım...

Burada sizlere aktarma imkanı bulduğum 
ve bulamadığım ekonomik göstergelerin 
neredeyse tamamı Türkiye’nin gerçekten 
çok önemli bir kalkınma dinamizmi yakala-
dığına işaret etmektedir. Bizi asıl sevindiren, 
rakamların en gür şekilde söylediği bu ger-
çeğin, Türkiye’nin her köşesindeki, her şeh-
rindeki, her bölgesindeki atılım heyecanıyla 
bire bir örtüşüyor olmasıdır. Çünkü biz eko-
nomiyi rakamlardan ibaret görmüyoruz, bu 
rakamların insanımızın hayatına ne getirip 
ne götürdüğünü bilmeyi de önemsiyoruz.

Bugün rakamların söylediği büyük gelişme-
nin aile bütçelerimizde, piyasalarımızda, 
sosyal alanlarımızda yeterince etkisini gös-
termediğini biliyoruz. Ancak şundan emin 
olunuz ki, Türkiye’nin bu dinamik çıkışı 
devam ettiği takdirde ki bundan bizim bir 
şüphemiz yok, bolluk ve bereket çok kısa bir 
zaman içinde aile ocaklarında, ekmek tek-
nelerinde, üretim tezgahlarında da kendini 
gösterecektir. Bakınız göreve geldiğimiz ilk 

günden beri bakan arkadaşlarımla birlikte 
bu ülkeyi adım adım dolaşıyoruz. Hemen 
her gün bu ülkenin bir başka yöresinde, bir 
başka şehrinde yeni bir fabrika, yeni bir işlet-
me, yeni bir okul, yeni bir hastane, yeni bir 
yol açılıyor. Açılışını yaptığımız fuar ve orga-
nizasyonların, temelini attığımız üretim te-
sislerinin, hizmete açtığımız hizmet binala-
rının sayısını bugün artık hatırlayamıyoruz.

Ülkemiz için hepsi birer kalkınma abide-
si olan bütün bu eserlerin ortak özelliği 
Türkiye’nin gelecek vizyonuna uygun yük-
sek teknolojik donanıma, çağdaş çalışma 
imkanlarına ve uluslararası rekabete açık bir 
kalite seviyesine sahip olmalarıdır. Bu fabri-
kalar, bu üretim tesisleri, bu hizmet binaları, 
bu okul ve hastaneler, bu yollar ve konutlar 
Türkiye’nin kalkınma zincirinin halkala-
rıdır. Türkiye bu dinamizmiyle büyüyor, 
gelişiyor, dünyadaki imajını da yeniliyor. 
İhracatta rekor üstüne rekor kırmamızın, 
yabancı sermayenin ilgi odağı haline gelme-
mizin ve turizmde patlama yaşamamızın 
altında yatan sebepler de bunlardır.

Sizlerin de çevrenize baktığınızda Türkiye’de 
bir şeylerin artık geri dönülmez biçimde de-
ğiştiğini ve Türkiye’nin uyanan bir dev gibi 
ayağa kalkmakta olduğunu gördüğünüzü 
tahmin ediyorum. İşte hayallerimiz gerçek 
oluyor, işte Türkiye mutlu ve müreffeh gele-
ceğine doğru yürüyor. Şu cümleyi hepimiz 
her gün inanarak tekrarlayalım: Gelecek 
Türkiye’nindir, gelecek milletimizindir. 
Bu coşku ve umutla hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyor, bereketli ve aydınlık 
günler diliyorum. Allah yardımcımız ol-
sun.
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Değerli dostlar… İş dünyamızın seç-
kin temsilcileri... TOBB’un 60. Genel 
Kurulu’nda sizlerin aranızda olmaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, he-
pinizi saygılarımla selamlıyorum.

Bugün sizlerin huzurunuzda gururla ifade 
edebilirim ki Türkiye, neredeyse kaybet-
me noktasına geldiği geleceğini yeniden 
kazanma mücadelesini kazanmış, ihtiyaç 
duyduğu değişim atılımını her alanda 
gerçekleştirmeye başlamıştır. Kaybedil-
miş yılların ardından siyaset yeniden asli 
kimliğine kavuşturulmuş, bu sayede eko-
nomide de istikrar kazanılmıştır. Bugün 
Türkiye’de yaşayan herkes, buna en kö-

tümser olanlarımız da dahil, artık gözünü 
geleceğe çevirmiştir. Bugün Türkiye, son 
iki buçuk yılda elde ettiği ekonomik ve si-
yasi kazanımlarının üstüne titreyecek bir 
noktaya gelmiştir.

Herhalde bu salondaki herkes şu kana-
atimi paylaşacaktır; bundan iki buçuk 
yıl önce Türkiye, umudundan başka ne-
redeyse kaybedecek bir şeyi kalmamış 
insanların ülkesiydi. Sizlere o günlerin 
sıkıntılarını hatırlatmayı gerekli görmüyo-
rum; zaten o yangının ateşini en yakından 
sizler hissettiniz, sizler yaşadınız. O hazin 
memleket manzarasını aklımızdan hiç çı-
karmamamız gerektiğini, bugün bir umu-

TOBB Genel Kurulu

Ankara | 08 Mayıs 2005
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du büyüterek ulaştığımız gelişme çizgisine 
de o acı hatıralardan kazandığımız bilinçle 
yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. 
Allah o acılı, o çileli, o hazin günleri bir 
daha bu ülkeye, bu millete yaşatmasın.

Değerli dostlar...

Şükürler olsun ki 2005 yılının Türkiye’si 
artık o karanlık Türkiye’nin çok uzağında-
dır. Türkiye özgüvenini yeniden kazanmış, 
yeniden üretmeye, yeniden büyümeye, 
yeniden ilerlemeye başlamıştır. Bugün 
uzun vadeli hedefler koyabilecek, o hedef-
lere ulaşmak için kararlı, disiplinli ve etkin 
stratejiler geliştirecek ve lafta bırakmayıp 
o stratejileri tek tek hayata geçirecek bir 
dinamizm yakalamış durumdayız. Takdir 
edersiniz ki, ister bir ülkenin ekonomisi 
olsun, ister bir işletme ya da fabrika olsun, 
bir ekonomik yapı için en önemli şey özgü-
ven duygusu ve ileriye bakma gücüdür.

Ben Türkiye için bir hayalim var diyerek 
bu milletin huzuruna çıktığımda, bu mil-
letin gücünü, bu ülkenin potansiyelini 
yeterince anlayamamış olan bazı çevreler 
benim bu sözlerimi tebessümle karşılamış-
tı. İki buçuk yıl gibi kısa bir zaman içinde 
bu milletin inandığı hedeflere ulaşma yo-
lundaki büyük azmi ve dirayetinin ortaya 
çıkardığı bu başarı tablosunu o tebessüm 
sahiplerine ithaf ediyorum. Türkiye’yi iki 
buçuk yıl önceki karanlık günlere getiren 
insanlar, bu ülke için bir hayali, bir hedefi, 
bir projesi olmayan insanlardı.

Oysa bu ülkenin en çok, geleceğin mut-
lu, güçlü, müreffeh ve ileri Türkiye’sinin 

hayalini kuracak genç zihinlere, dinamik 
anlayışlara, donanımlı insanlara ihtiyacı 
vardı. Bu ülkeye gelişmeyi, ilerlemeyi, 
kalkınmayı, özgürlük ve demokrasiyi bir 
türlü layık göremeyenler, dönüp tarihe 
bakmayı, bir ülkenin geleceğini nasıl inşa 
edeceğinin bilgisini orada aramayı da akıl 
edemediler. 

100. doğum yılını kutlamaya hazırlandı-
ğımız Türkiye Cumhuriyeti de, bu millete 
geleceğini kazandıran bir istiklal hayali ile 
başlamamış mıydı? Uzun yıllar boyunca 
sıkıntılar yaşadık, bu doğru... Ama aklı-
mızdan asla çıkarmayalım; bu millet asla 
umudunu, muasır medeniyet seviyesinin 
ötelerine uzanan gelecek hayallerini ve 
istiklaline sadakatini yitirmedi. Bugün 
bütün dünyanın şaşkınlıkla izlediği bu bü-
yük değişim adımlarını atan, ekonomisini 
düştüğü yerden kaldıran ve çok kısa bir 
zaman içinde sıhhatini kazanarak yeniden 
geleceğe koşmaya başlayan irade de yine 
bu büyük milletin iradesidir. 

Değerli dostlar...

Sizler de yakından müşahede ediyorsu-
nuz; Türkiye ekonomisi yakın geçmişiyle 
kıyaslanmayacak ölçüde sağlam bir yapıya 
kavuşmuştur. Bir temel hususun altını 
çizerek dikkatlerinize sunuyorum: İkti-
darımızda ekonominin sağlam temellere 
oturmasının iyi yorumlanması, iyi anla-
şılması gerekir. Bu başarı, demokrasi ve 
hukuk devleti anlayışımızın, yönetim anla-
yışımızın eseridir. Demokrasiye ve hukuka 
yaptığımız yatırımlar, gerçekleştirdiğimiz 
reformlar ekonomide semeresini vermiş-
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tir. Türkiye’de sürdürülebilir büyüme or-
tamını kalıcı hale getirmek için koymuş ol-
duğumuz zorlu hedeflere taviz vermeden, 
dikkatle, kararlılıkla ilerliyoruz. 

Önümüzdeki dönemde ekonomik dönüşü-
mün eksik kalan kısımlarını da aynı titizlik 
ve ısrarla tamamlayarak, bugünün kaza-
nımlarını kalıcı hale getirmeyi, bunun ya-
nında vizyonumuzu da sürekli geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Şunu açıkça ifade edeyim ki, 
2005-2007 dönemini kapsayan yeni prog-
ramımız neyi öngörüyorsa, maliye ve para 
disiplininden asla kopmadan, asla hedefle-
rimizden sapmadan yerine getireceğiz.

Bu yeni dönemde başta yatırımcılarımız 
olmak üzere her ekonomik karar meka-
nizması mutlaka önünü görebilecek, uzun 
vadeli bir ufka sahip olacaktır. Hükümet 
olarak bu ideali hayata geçirmeyi çok 
önemli görüyoruz. Türkiye gerek yerli, 
gerek yabancı sermaye için artık bir sisler 
ülkesi olmaktan çıkmıştır. Bunun sağlıklı 
bir yatırım ortamının oluşturulması adı-
na ne kadar önemli, ne kadar değerli bir 
kazanım olduğu ortadadır. Bu hükümet, 
herhalde takdir edersiniz, Cumhuriyet ta-
rihinin en kısa zamanda en çok yapısal re-
form hareketine imza atmış hükümetidir.

Bu tavrımızı bundan sonra da aynı hızla, 
aynı dikkatle sürdüreceğiz. Türkiye’nin 
büyümesinde aslan payına sahip olan özel 
sektörümüzün her alanda piyasa dinamik-
lerine, piyasa gereklerine göre işlemesi 
için gereken bütün tedbirler alınacaktır. 
Bu ülkeyi kalkındıracak olan asli gücün 
özel sektör dinamikleri olduğunun farkın-

dayız. Türkiye’de artık özel girişimci dev-
letle rekabet içine girmek zorunda kalma-
yacak, bürokrasiyle boğuşmayacak, bütün 
enerjisiyle üretecek, kazanacak, ülkesine 
de kazandıracak. Kalkınmanın bundan 
başka bir yolu yoktur, dünya için yoktur, 
Türkiye için yoktur.

Değerli dostlar…

Bugün ekonomik göstergelerin neredeyse 
tamamı Türkiye’nin önünün fevkalade 
açık olduğuna işaret ediyor. Eğer tedbiri 
elden bırakmaz, kısır çekişmelerin yerine 
yeni fikirleri, ataletin yerine dinamizmi, 
sabit fikirlerin yerine değişimi koymaya 
devam eder isek, Türkiye tam hızla kal-
kınma hedeflerine ulaşacaktır. Bu sadece 
hükümet olarak bizim tespitimiz değil, 
özel sektör örgütlerimizin, sivil toplum 
kuruluşlarımızın kanaatleri de, yapılan 
araştırma sonuçları da bu doğrultudadır.

Geçen hafta biliyorsunuz dünya ekonomik 
çevrelerinin çok önemli temsilcilerini 
ağırladık, gerek Yatırım Danışma Konseyi, 
gerek Asya Kalkınma Bankası toplantıla-
rında aynı gerçek defaatle ifade edildi. Hat-
ta dünya ekonomisinin en önemli simaları 
olan yabancı dostlarımız, ekonomimizin 
geldiği nokta konusunda bizden çok daha 
iyimser, çok daha umutlu sözler sarfettiler. 
Akıl için yol bir, rakamların söylediği ger-
çeği balçıkla sıvamanın imkanı yok. 

Ne söylemişiz, ne yapmışız; Türkiye ne-
redeymiş, bakınız nerelere gelmiş, tablo 
ortada... 2004 yılı için yüzde 5 olarak belir-
lediğimiz yıllık büyüme hızı hedefi yüzde 



363

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-2

9.9 olarak gerçekleşmiş. Türkiye geçen yıl 
dünyanın en hızlı büyüyen birkaç ülkesi 
arasında yerini almış. Ayrıca Türkiye eko-
nomisi büyümede OECD ülkeleri arasın-
daki birinciliğini de korumuş. İktidarda 
bulunduğumuz iki buçuk yıllık dönem 
içinde yıllık büyüme ortalamamız yüzde 
8... Enflasyon uzun yıllardan sonra nihayet 
tek haneli rakamlara kadar gerilemiş. 

Türkiye’nin dış ticaretinde büyük bir ge-
lişme yaşanıyor. Bütün olumsuz şartlara 
rağmen geçen yıl ihracatımız bir önceki 
yıla oranla yüzde 30’dan fazla artış gös-
termiş bulunuyor. Toplam dış ticaret hac-
mimiz 2003’de 100 milyar doları aşarak 
117 milyar dolara, 2004’te de 164 milyar 
dolara ulaştı. Türkiye ilk defa geçen yıl 300 
milyar dolar sınırını aşan milli geliriyle 
dünyanın 21. büyük ekonomisi haline gel-
miştir. Türkiye bugün dış ticaret hacmiyle 
de dünyanın en fazla ticaret yapan 18. bü-
yük ekonomisi haline gelmiştir ki, bunlar 
son derece sevindirici gelişmelerdir.

Değerli dostlar...

Türkiye yıllarca çok ağır bir borç yükünün 
altına sokulmuş, adeta insafsızca bir borç 
politikası yürütülmüş, hem astronomik 
faiz oranlarında, hem de çok kısa vadeli 
borçlanma yapılmıştır. Bakınız; 2001 yı-
lında dolar cinsinden ortalama borçlanma 
maliyeti yüzde 11.3, ortalama borç vadesi 
ise 5 yıldı. Bugün borçlanma maliyetimiz 
yüzde 7.5’e düşürülmüş, ortalama borç 
vadesi ise 20 yıla çıkarılmıştır. Yine euro 
cinsinden borçlanma maliyetimiz 2001 
yılında yüzde 9.7 iken, bugün yüzde 5.7 

seviyesine düşürülmüş; borçlanma vadesi 
ise ortalama 3.1 yıl seviyesinden 12 yıl se-
viyesine uzatılmıştır. 

Daha önce topladığı vergisiyle faizini öde-
yemeyen bir ekonomiden, şimdi hem faizi-
ni ödeyen, hem de yatırımlarını yapabilen 
bir ekonomik performansa geçmişiz. Bu 
çok önemli, Türkiye’nin kronik problemle-
rinin çözümü konusunda hepimize umut 
vermesi gereken bir başarıdır.

Değerli dostlar...

Türkiye’nin bu büyük ekonomik atılımın-
da öncülüğü özel sektörümüzün yapmış 
olması ayrıca memnuniyet vericidir. Bili-
yorsunuz günümüzün dünyasında devlet 
gücüyle, devlet sermayesiyle kalkınmanın, 
daha önemlisi kalkınmayı sürdürmenin 
imkanı kalmamıştır. Bu bakımdan son 
iki buçuk yıl içinde özel sektörümüzün 
hemen her alanda gösterdiği iyi niyetli, 
dinamik, yenilikçi ve yetkin mücadele her 
türlü takdirin ötesinde bir mücadeledir. 
Milletimizin geleceği kazanmak yolunda 
sürdürmekte olduğu büyük koşunun ön-
cüleri sizlersiniz, Türk yatırımcısı, girişim-
cisi, üreticisidir.

Özel sektörümüz geçen yıl 60 katrilyon 
lira seviyesinde yatırım yapmıştır. Şimdi 
burada, çok önemli gördüğüm bir hususu 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz, gerek 
ekonomide, gerek siyasette, gerek dış 
politikada yeni bir dönemin başladığını, 
artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, 
olamayacağını sık sık ifade ediyoruz. Bu 
yeni dönemi sizler de çok yakından hisse-
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diyorsunuz. Sadece ekonominin birçok gös-
tergesinde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını 
kaydettik. Türkiye’yi tarihinde hiç görmedi-
ği, hiç şahit olmadığı bir sürece dahil ettik.

Amacımız bu süreci kalıcı kılmak. Elde et-
tiğimiz başarıları sürdürülebilir hale getir-
mek. Bunu, yalnızca hükümetin gayretleriy-
le başarmamız takdir edersiniz ki mümkün 
değildir. Şimdi buradan, siz değerli reel 
sektör temsilcilerimiz aracılığıyla bütün 
milletimize bir çağrı yapmak niyetindeyim. 
Geliniz, ekonomide elde ettiğimiz bu ba-
şarıları sahiplenelim, koruyalım ve geliniz 
Türkiye’nin aydınlık geleceğini hep birlikte 
şekillendirelim. Bunu neden söylüyorum?

Değerli arkadaşlarım…

Enflasyonun yüzde 50’lerde, hatta yüzde 
100’lerin üzerinde seyrettiği bir ortamla, 
yüzde 7’lerde, 8’lerde seyrettiği bir ortamın 
ekonomik alışkanlıkları aynı olamaz. Faizle-
rin yüzde 60’larda olduğu bir ortamla yüzde 
15’lerde olduğu bir ortam aynı değildir. Yine 
ekonominin bir büyüyüp 5 küçüldüğü istik-
rarsız bir ortamla, sürekli büyüme hızına 
sahip olduğu bir ekonomik ortam da aynı 
değildir. Artık toplumun bütün kesimleri, 
işçisinden işverenine, çiftçisinden sanayici-
sine, esnafından ihracatçısına kadar herkes 
bu yeni ortama göre pozisyonunu belirle-
mek zorundadır.

Türkiye sessiz bir devrim sürecinden geçi-
yor diyoruz. Bu devrim rakamlardan, gös-
tergelerden, grafiklerden ibaret kalırsa, ka-
lıcı da olmaz, sürdürülebilir de olmaz. Artık 
üretim alışkanlıklarımızı, tüketim alışkan-

lıklarımızı, hedeflerimizi, beklentilerimizi 
bu yeni ekonomik duruma göre yeniden 
gözden geçirmek zorundayız. Türkiye bu-
gün küresel ekonomide, küresel rekabette 
önemli bir rol sahibi haline gelmiştir. Her 
şeyi devletten bekleyerek, üretimde, istih-
damda, ihracatta devletin imkanlarını arka-
sında hissederek yola devam etmek, küresel 
rekabette bize şans tanımayacaktır.

Ş u n u  a ç ı kç a  s ö y l e m e k  i s t i y o r u m : 
Türkiye’de artık üretmeden, çalışmadan, 
parayla para kazanma dönemi sona ermiş-
tir. Türkiye’de kamuda istihdam dönemi 
artık sona ermiştir. Ürettiğini devlete sata-
rak, müşteri bulamazsam nasıl olsa devlet 
alır diyerek üretim yapma süreci bitmiştir. 
İç pazarda rekabetten kaçarak ayakta kala-
bilme dönemi bitmiştir. Yine yüksek karlar 
elde etme dönemi bitmiştir. Türkiye eko-
nomisi sağlıklı, istikrarlı, güvenli ve önünü 
görebilen bir yapıya kavuşmaktadır. Tür-
kiye ekonomisi dünya üzerindeki en güçlü 
ekonomiler arasında yerini almak için hızla 
ilerlemektedir. Toplumun da buna ayak uy-
durması, değişimi kavraması ve buna göre 
kendini yenilemesi artık kaçınılmaz bir hal 
almıştır.

Değerli dostlarım…

Özel sektörümüz bu değişimi çok büyük 
oranda hissetmekte ve buna ayak uydur-
maktadır. Özel sektör geçtiğimiz yıllarda 
sadece yatırım yapmakla kalmamış, ve-
rimliliği arttırarak, bilgi teknolojilerini ve 
dışa açılma stratejilerini hayata geçirerek 
yenilenmeyi de başarmıştır. Özel sektör 
girişimcimizin yatırım konusundaki gay-
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retleri sadece Türkiye içinde değil, Türkiye 
dışında da devam ediyor. 

Bakınız geçtiğimiz hafta İsrail ve Filistin’e 
yaptığımız gezide yine siz değerli iş adam-
larımızla, yatırımcılarımızla beraberdik. 
Gerek İsrailli girişimcilerle, gerek Filistinli 
işadamları ile ekonomik işbirliği alanında 
önemli temaslar kuruldu, adımlar atıldı. Bu 
önemli trafikte TOBB da ağırlıklı bir role 
sahipti; hem İsrail tarafıyla, hem Filistin 
tarafıyla yararlı görüşmeler, ileriye dönük 
işbirliği takvimleri belirlendi yapıldı.

Hatta bildiğiniz gibi TOBB, Filistin tarafında 
kalan bir bölgeyi nitelikli endüstri bölgesi 
olarak işletmeye talip olduğunu da bu gö-
rüşmeler sırasında açıkladı. İnanıyorum ki 
bu temaslar hem TOBB için, hem Türkiye 
için, hem de muhatabımız olan yabancı 
ülkeler için hayırlı, bereketli sonuçlar geti-
recektir.

Değerli dostlar...

Biliyorsunuz önümüzde bir AB takvimi var. 
Şunu huzurlarınızda bir kere daha açıkça 
ifade etmek istiyorum ki, AB üyeliği bugü-
ne kadar olduğu gibi bugünden sonra da 
Türkiye’nin temel dış politika önceliği olma-
ya devam edecektir. Biz insanımıza her alan-
da kalitesi yükseltilmiş bir hayat seviyesi, 
eksiksiz, mazeretsiz, bahanesiz bir demok-
rasi ve rekabet kurallarının adaletle işlediği 
bir ekonomik ortam sağlamak amacındayız. 

Sizler de şahit oldunuz, geçen iki buçuk yıl-
lık süre içinde, bu yolda önemli gayretler or-
taya koyduk, Kopenhag siyasi kriterlerinin 

karşılanması yönünde samimiyetle çalıştık. 
Bu dönemdeki çalışmaların Türkiye’ye 
kattığı değerler ortadadır, bu büyük deği-
şim hareketi AB kamuoyunda da fazlasıyla 
takdir edilmiştir. Bu yolda hep beraber iler-
lediğimiz için sizler de süreci bizler kadar 
biliyorsunuz, 17 Aralık zirvesinde alınan ka-
rarla Türkiye ile 3 Ekim 2005 tarihinde mü-
zakerelerin başlatılması kayda bağlandı. Bu 
karar, Türkiye’yi aday ülke statüsünden AB 
ile müzakere eden ülke statüsüne taşımıştır.

Elbette önümüzde uzun ve zorlu bir yol ol-
duğunu biliyor, hazırlıklarımızı ona göre ya-
pıyoruz. Bu konuda başta sizler olmak üzere 
herkesin, her kurumun, her kuruluşun, her 
insanımızın desteğine, katkısına ihtiyacımız 
var. Şunu kesin olarak biliniz ki, gerçekleşti-
rilen reformların uygulanmasına ve eksik-
liklerimizin tamamlanmasına verdiğimiz 
önem her geçen gün azalmıyor, aksine artı-
yor. 3 Ekim tarihine kadar, Türkiye üzerine 
düşen her şeyi samimiyetle yapacak, gerekli 
her adımı kararlılıkla atacaktır.

Biz bu ülkeyi aydınlık ve mamur geleceğine 
taşıyacağına inandığımız her adımı, sorum-
luluğumuzun bilincinde olarak büyük heye-
canla ve inançla atıyoruz atacağız. İnanıyo-
rum ki, bu zorlukları aşmanın, Türkiye’nin 
vizyonunu her şeye rağmen geliştirmenin 
karşılığını insanımız fazlasıyla alacaktır. 
Türkiye’nin dünyada pırıl pırıl parladığı 
günlere hazırlanalım, çünkü adım adım bu 
ideale yaklaşıyoruz. Bu duygularla hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, TOBB’un 
60. Genel Kurulu’nun hayırlı sonuçlar ge-
tirmesini temenni ediyorum. 
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Saygıdeğer misafirler, Birlik Vakfı’nın 
kıymetli mensupları, sözlerime başlarken 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Birlik Vakfı’nın 20. Kuruluş yıldönümü 
itibariyle düzenlenen Sivilleşme-Demok-
ratikleşme konulu bu toplantının ülkemiz 

için hayırlı olmasını diliyorum. Birazdan 
Değerli Arkadaşlarımız aynı başlığı taşı-
yan bir raporu tartışacaklar. Ben, izninizle 
bu konuya bakışımızla ilgili bazı temel hu-
suslar üzerinde durmak istiyorum. 

Birlik Vakfı’nın 20. Kuruluş 
Yıldönümü Vesilesiyle 

Düzenlenen Sivilleşme-
Demokratikleşme Toplantısı

İstanbul | 28 Mayıs 2005
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Hepinizin bildiği gibi demokrasi, uzun 
bir tarihi süreçte değişerek, dönüşerek, 
sınırları genişleyerek tekamül etmiş bir 
hükümet şeklidir, siyasi rejimdir. Atina 
demokrasisinden modern demokrasiye, 
insanlığın demokrasiyi kavrayışı sürekli 
bir değişme göstermiştir. Tarihin belli saf-
halarında demokrasinin gözden düştüğü, 
antidemokratik rejimlerin dünya ölçeğin-
de öne çıktığı dönemler de yaşanmıştır.

Demokrasinin kök salması ve giderek 
prestij kazanması, II. Dünya Savaşı sonrası 
döneme tekabül eder. Özellikle 1989 son-
rası Sosyalist Bloğun çöküşüyle birlikte, 
demokrasi üzerindeki konsensüs, muta-
bakat daha da genişlemiştir. Bu süreçte, 
demokrasi kavrayışı da statik bir tarzda 
kalmamış, sürekli ve dinamik bir değişime 
uğramıştır. Bilindiği üzere, Yunanca’daki 
“demos” ve “kratos” kelimelerinden türe-
tilen demokrasi kavramı “demos”un, yani 
halkın iktidarı, yani yönetimi anlamına 
gelmektedir.

Bu gün “doğrudan demokrasi” pratikleri, 
büyüyen devlet ve toplum yapıları karşı-
sında geçerliliğini büyük ölçüde yitirmiş, 
demokrasi “temsili” bir nitelik kazanmış-
tır. Ancak özellikle 1980’li yıllardan beri 
temsili demokrasi ciddi eleştirilerle karşı-
laşmakta, temsili demokrasinin krizinden 
söz edilmektedir. Bu çerçevede demokra-
sinin katılımcı pratiklerle desteklenmesi 
yönünde ciddi bir arayış gözlenmektedir. 
Demokrasinin sadece bir biçimden ibaret 
mi olduğu, yoksa bu biçime eşlik eden bir 
ahlaki öz taşıyıp taşımadığı da ayrı bir tar-
tışma konusudur.

Demokrasinin şekli unsurları olarak ifade 
edilen genel ve eşit oy hakkı, çoğunluğun 
yönetimi, azınlığın korunması, yönetimin 
hukuka bağlılığı, yönetenlere hukuk güven-
cesi sağlanması gibi unsurlar esas itibarıyla 
belli bir değerler manzumesinin ürünüdür. 
Eğer demokrasinin ahlaki bir yanından söz 
edeceksek bize göre bu, ferdin kendi po-
tansiyelini, yeteneklerini, benliğini gerçek-
leştirmesine imkan veren bir siyasi rejim 
olmasıyla orantılıdır. Yani demokrasinin 
ahlakiliği, ferde, topluma benliğini geliştir-
mesine imkan verecek özgürlük ortamını 
sağlamasından kaynaklanır.

Kıymetli misafirler…

Türkiye, demokrasi esasında bakıldığında, 
hem avantajlara hem de dezavantajlara 
sahip bir ülke görünümü arz etmektedir. 
Bir kere Türkiye, azımsanamayacak bir 
demokrasi tecrübesine sahiptir. Bu toprak-
larda kesintilere uğramış olsa da yaklaşık 
150 yıllık bir parlamento geleneği vardır. 
İkinci Meşrutiyete kadar geri götürülebi-
lecek birçok partili hayattan söz edilebilir. 
Bu anlamda Türkiye, yakın ve kültürel 
coğrafyası ile kıyaslandığında, demokrasi 
birikimi nispeten zengin bir ülkedir.

Fakat devlet geleneği ve bu geleneğe ek-
lemlenen siyasi kültür açısından bakıldı-
ğında, demokrasiyi zaafa uğratabilecek 
çok sayıda olumsuz unsur ile karşılaşa-
bilmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir 
ki, demokraside meşruiyetin kaynağı top-
lumdur; toplumu aşan, onun dışında kur-
gulanan bir meşruiyet algısı demokrasiyi 
imkansız kılar. 
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Türkiye’deki siyasi kültür, esas itibarıyla 
devleti ölçü alan ve meşruiyeti devlet 
üzerinden türeten bir nitelik taşır. Devleti 
yönetenler, bazıları demokratik kurallar-
la iktidara gelmiş olsalar bile, genellikle 
topluma güvensizlik beslemişlerdir. Bu 
durum, 19. yüzyılda başlayan Osman-
lı–Türk modernleşmesinin “yukarıdan 
modernleşme” anlayışının bir uzantısıdır. 
Bizde toplum, genellikle modernleşme sü-
recinin karşısında duran, güvenilmez bir 
kalabalık gibi algılanmıştır. Üzülerek ifade 
edelim ki, topluma “potansiyel bir tehlike” 
muamelesi yapılmıştır. Toplum, meşruiye-
tin ana kaynağı olmaktan uzaklaştığı ölçü-
de, siyasi süreçlerin de dışında kalmıştır.

“Elitizm” ve “vesayetçilik” siyasetin içine 
sinmiştir; bu kültüre ait tortular, bugün 
bile zaman zaman kendini göstermektedir. 
Bürokratik kültür ile de beslenen bu seçkin-
ci tavır, demokrasiyi önceden belirlenmiş 
“doğruların” rejimi gibi algılamaktadır. 
Halbuki demokratik siyaset, sabit doğrular 
üzerinden değil, tartışma, müzakere ve “or-
tak iyi” üzerinden inşa edilebilir.

Demokratik siyasette tartışmayı, müza-
kereyi yürütecek olan da esas itibarıyla 
toplumsal kesimlerdir, toplumdur. Yani 
siyaset, toplumun üzerinde, onu aşan bir 
faaliyet değildir. Bu manada, devlet ve 
toplum ilişkisini yeniden düşünmek, bu 
ilişkiyi demokratik esasta yeniden kur-
mak, demokrasimiz için vazgeçilmez bir 
zorunluluktur.

Türkiye’nin demokratik dünya ile bü-
tünleşme yönünde özellikle son üç yıldır 

gerçekleştirdiği yapısal reformlar, demok-
rasimizi daha ileri bir noktaya taşımıştır. 
Ancak, zihniyet düzeyindeki problemleri-
miz üzerine de düşünmek durumundayız; 
bu çerçevede akademisyenlerimize, en-
telektüellerimize önemli bir sorumluluk 
düşmektedir.

Saygıdeğer misafirler,

Sivilleşme konusunda ise şunu ifade et-
mek isterim ki, yaygın kanaatin aksine 
“sivil” kavramı “askeri”nin karşıtı değildir. 
Sivil, medenilikle ilişkili bir kavramdır. 
Şehre ve bu şehir kültürü içinde tarihi 
süreçte ortaya çıkan haklar manzumesine 
işaret etmektedir. Yani sivillik, daha çok, 
kültürel-tarihi bir kategoriye tekabül et-
mektedir. Sivilliğin içinde yoğun bir “hu-
kuk” vurgusu vardır. Bu anlamda sivil olan 
ile demokratik olan arasında yakın bir bağ 
söz konusudur.

Sivilleşme, Türk demokrasisinde daha çok, 
atanmışlar yerine seçilmişlerin belirleyici 
olması biçiminde algılanmaktadır. Bu algı-
lamanın temelinde, demokrasimizin bazı 
tarihsel zaafları yatmaktadır. Sivilleşme, 
böyle algılansa bile, sadece seçilmişlerin si-
yasi süreçteki etkinliğini artırmaya dönük 
değil, bütün olarak toplumun siyasetteki 
tayin edici rolünü büyütmeye yönelik bir 
arayışı ifade etmelidir. 

Değerli davetliler…

Demokratikleşme yolunda Türkiye, tarihi 
adımlar attı. Attığımız adımları biz bu 
ülkenin insanı, kendi insanımız için attık. 
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Türkiye’nin dünyadaki itibarının artması 
demokrasideki, hukuk devleti olma yo-
lundaki gelişmeyle, aldığımız mesafeyle 
paralel gitmektedir. Ve Türkiye şu anda 
dünyanın en saygın ülkeleri arasındadır. 
Demokrasiye yaptığımız yatırımlar seme-
resini ekonomi ve uluslar arası ilişkiler 
başta olmak üzere bütün alanlarda verme-
ye başlamıştır. 

Demokrasiye, hukuk devletine, toplumun 
güçlenmesine yaptığımız yatırımlar sevi-
nerek söyleyelim ki, en büyük semeresini 
toplumsal barış, huzur ve uzlaşma alan-
larında vermektedir. Herkesin, hepimizin 
özlemini duyduğu güven ve istikrar budur. 
Herkes emin olsun ki, bu güven istikrarı 
özenle koruyacağız. Yarın bizi mahcup ede-
cek, vicdanlarda yara açacak, kalpleri kıra-
cak, yapay tartışmalarla, gerilim alanların-
da artık harcayacak zamanımız yoktur.

Kimse, bu huzur ortamını, diyalog ortamı-
nı torpilleyecek girişimlerde bulunmasın. 
Türkiye’de bitmez tükenmez kavram kar-
gaşaları üzerinde tartışarak uygarlık yarı-
şındaki rekabetten geri bırakılamaz. Top-
lumun gücünü, siyasetin gücünü, devletin 
gücünü, entelektüel gücü eski üsluplarla, 
eski yöntemlerle daha fazla tüketmeye 
kimsenin hakkı olmasa gerektir.

Türkiye, çokça yaşadığı üzere bir kaşık 
suda koparılan fırtınalardan etkilenmeye-
cek kadar büyük bir ülkedir. Olgunluk için-
de, Türkiye’nin tarihi büyüklüğüne yaraşır 
bir vakar içinde meselelerimizi konuşabi-
lir, tartışabilir, aşabiliriz. Farklılıklarımızı 
bir güce, zenginliğe dönüştürmek yerine 

zaafa dönüştürme çabası içinde olanlar iyi 
niyetli olsalar da toplumu zaafa düşürür-
ler. Kimse siyah beyaz bir dünyanın eski 
kavramlarıyla konuşarak Türkiye’ye iyilik 
etmiş olmaz. 

Hepimiz Türkiye’nin gücüne güç katalım 
ki, toplum ile devlet aynı yöne baksın. Bir 
sivil toplum örgütü olarak Birlik vakfının 
birliğimize, beraberliğimize daha çok kat-
kıda bulunmasını diliyor, sizleri saygıyla 
selamlıyorum.
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Başbakan Erdoğan, televizyonlardan ulu-
sa seslendi. Umutların canlandığı güzel 
bahar günlerinin ardından Türkiye’nin gü-
neşli ve aydınlık bir yaz mevsiminin eşiği-
ne geldiğini anlatan Erdoğan, bu dönemin 
özellikle tarım ve turizm sektörü için eki-
lenin biçileceği bereketli hasat günlerinin 
yaklaştığı bir dönem olduğunu vurguladı. 
Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Türkiye nüfusunun yüzde 40’ına yakın 
bir kısmının ekmeğini tarımdan kazandı-
ğını, yani bu sektörde yaşanan her olumlu 
ya da olumsuz gelişmenin Türkiye’nin bü-
tününü doğrudan etkilediğini aklımızdan 
çıkaramayız. Türkiye maalesef tarımsal 
üretimini ekonomik gerçekleriyle ve ülke 
ihtiyaçlarıyla uyumlu bir temele otur-
tamamıştır. Ancak burada tek ümidini 
toprağına, çiftine çubuğuna bağlamış köy-
lümüzün, çiftçimizin, hayvancımızın bir 
suçu, bir günahı yoktur. Burada asıl günah 
bugüne kadar tarımı iyi planlayamayan, 
tarımsal eğitim ve hizmetleri yaygınlaştı-
ramayan, tarım için gerekli altyapı ve ya-
tırımları ihmale uğratan yönetimlerindir. 
Bugün maalesef bu günahın önümüze koy-
duğu ağır faturayı başta köylümüz, çiftçi-
miz, hayvancımız olmak üzere hep birlikte 
ödüyoruz. Dünün ağır ihmalleri, maalesef 
bugün Türk tarımının önüne kartopu gibi 

büyüyen bir problemler dağı bırakmıştır. 
Ama problemler ne kadar büyük olursa 
olsun biz asla yılgınlığa düşecek, Türk tarı-
mını karanlığa, çözümsüzlüğe, yoksulluğa 
terk edecek bir anlayışa sahip değiliz. El 
ele vererek bu problemler dağını aşıyoruz, 
tarımımızı düze, düzlüğe, aydınlığa çıka-
racağız.’’ 

Türk tarımını en kısa zamanda doğru 
üreten, ürettiğini değere dönüştüren, elde 
ettiği değerle sürekli hacmini büyüten 
bir çizgiye getirmek durumunda olduk-
larını kaydeden Erdoğan, ‘‘Bu bizim bu 
memlekete borcumuzdur. Bunu yaparken 
doğal hayatı koruma ve zenginleştirme 
adına azami hassasiyeti göstermekten de 
vazgeçmememiz gerekiyor. Çünkü Türk ta-
rımının geleceği, Türkiye’nin geleceğidir, 
milletimizin geleceğidir’’dedi. İkibuçuk 
yıllık iktidarları süresince Türk tarımına 
can suyu taşımak, çiftçinin, köylünün, hay-
vancının problemlerine çözüm bulmak, 
destek olmak noktasında büyük bir gayret 
içinde olduklarını belirten Erdoğan, şöyle 
devam etti: 

‘‘Elbette ülkemizin ağır bir kriz ortamın-
dan bugünlere geldiği gerçeğini unuta-
mayız. Maalesef şimdilik elimizden gelen, 
gönlümüzden geçenin yanında küçük ve 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Mayıs 2005
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sınırlı kalıyor. Ancak geçen zaman zarfın-
da hükümet olarak gerek Türk tarımının 
taşıdığı önemin, gerekse bu sektörümüzün 
içinde bulunduğu zor şartların farkında 
olduğumuzu uygulamalarımızla ortaya 
koyduk sanıyorum. 2002 yılında göreve 
geldiğimizde maalesef  nüfusumuzun 
büyük bir kısmının geçimini sağladığı, 
ekmeğini kazandığı tarım sektörümüz 
can çekişme noktasına gelmiş durum-
daydı. Çiftçimiz, köylümüz, hayvancımız 
perişan ve muhtaç bir duruma düşmüş, 
yarınlarından umudunu tamamen kes-
mişti. Bu dramatik tabloyu değiştirmek 
ve tarım sektörümüzü yeniden nefes alır 
hale getirmek için bütün imkanlarımızı 
seferber ederek çiftçimizin, köylümüzün, 
hayvancımızın yardımına koştuk. Bir 
yandan, çiftçilerimizin aciliyet arzeden 
ihtiyaçlarını giderebilmek için destekleme 
programlarını derhal uygulamaya koyduk, 
çiftçi borçlarını yeniden yapılandırarak 
ödenebilir hale getirdik. Bir yandan da çok 
kapsamlı hazırlanmış, çok yönlü planlan-
mış ve dünyadaki gelişmiş tarımsal kalkın-
ma projelerinden azami şekilde yararla-
nan, çevre önceliklerini dikkate alan yeni 
bir tarım stratejisi geliştirmenin arayışı 
içine girdik. Bu nedenle Yüksek Planlama 
Kurulumuz 2006-2010 Tarım Stratejisi 
Belgesi adıyla bir plan hazırladı. Türk 
tarımının sadece önümüzdeki beş yılına 
değil, daha sonrasına da yön verecek olan 
bu belge ile Türk tarımında ilk kez stra-
tejik hedefler belirlenmiş ve o hedeflere 
uygun bir planlama çalışması yapılmıştır. 
Bu paralelde bu yıl inşallah Tarım Çerçeve 
Kanunu’nu da çıkararak, Türk tarımının 
uzun vadeli gelişim güzergahını belirle-

miş olacağız. Bunun anlamı şudur; tarım 
sektörümüz artık ölü toprağını üstünden 
atmakta ve çağın gereklerine uygun olarak 
yeni bir tarım düzenine geçmekte, yeni bir 
sayfa açmaktadır. Hükümet olarak temel 
amacımız; ülkemiz tarımını gerek Avrupa 
Birliği, gerek Dünya Ticaret Örgütü Tarım 
Anlaşması ile uyumlu, dünya ile rekabete 
açık, örgütlü ve sürdürülebilir bir yapıya 
kavuşturabilmektir.’’

Erdoğan, önümüzdeki dönemde tarım sek-
töründe hayata geçirmeyi düşündükleri 
değişiklikler ve yenilikler hakkında bazı 
bilgiler verdi, yeni tarım vizyonuyla ilgili 
önem verdiği hususları ana hatlarıyla ak-
tardı. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

‘‘Hükümet olarak yaptığımız önemli bir 
değişiklik desteklerle ilgilidir. Bundan 
böyle dağa taşa, boş araziye, olmayan 
üretime Doğrudan Gelir Desteği vermeyi 
sona erdiriyoruz; artık sadece gerçekten 
üreten, desteği hak eden çiftçimiz, üreti-
cimiz devlet desteklerinden yararlanacak, 
suiistimallerin önü kesilecektir. Maalesef 
bugüne kadar iyi niyetle ve büyük bütçe 
fedakarlıklarıyla verilen tarımsal destek-
ler hem teknik yanlışlıklar, hem de suiis-
timaller neticesinde tarım sektörümüzün 
derdine şifa olamıyordu. Destekleme 
bütçesinin yüzde 80’ini oluşturan ve git-
tikçe işlevsizleşen bu desteklerin oranı-
nı teknik bazı sebeplerle aşama aşama 
düşürmek durumundayız; bu yıl yüzde 
55’e kadar düşürdük, gelecek yıl bu oran 
yüzde 45’e kadar gerileyecektir. Buradan 
artırdığımız kaynağı tarım sektörümüzün 
gerçek ihtiyaçlarına, daha etkin destekle-
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re yönlendiriyor; Kırsal Kalkınma, Ürün 
Sigortası, Çevresel Amaçlı Tarımsal Alan-
ların Korunması gibi yeni destek ve ödeme 
sistemleri getiriyoruz. Amacımız hem bu 
desteklerin gerçek sahiplerine amacına 
uygun olarak ulaşmasını sağlamak, hem 
de Türk tarımını, tarım sektörümüzü aya-
ğa kaldırmak, tarımsal üretim kapasitemi-
zi artırmaktır. Bu yeni tarımsal kalkınma 
hedefleri, aynı zamanda ülkemizin AB ile 
entegrasyonu açısından da hayati öneme 
sahip hedeflerdir.’’

Geçen yıl tarım sektörü açısından hareket-
li ve geleceğe dönük umutları canlandıran 
gelişmelerle geçtiğini vurgulayan Erdo-
ğan, 2004 yılı itibariyle tarım ürünleri 
ihracatının 6.4 milyar dolara yükseldiğini, 
ihracatın 500 milyon dolar fazla verdiğini 
ifade etti. Erdoğan, şunları kaydetti: 

‘‘2002’de yüzde 1.9 olan tarımsal özel sek-
tör yatırımları oranı, 2004’te yüzde 3.4’e 
yükselmiştir. 2003’te yüzde 6.5 olan kırsal 
alandaki işsizlik oranı, 2004 yılında yüzde 
4.5’lere kadar gerilemiş, bu rakamların da 
gösterdiği gibi kırsal alanda yeni istihdam 
imkanları oluşturulmuştur. 2002’de yılda 
6 bin civarında seyreden traktör satışları 
2004 yılında 30 binlere yükselmiştir. Yine 
aynı dönemde çiftçimizi, üreticimizi ra-
hatlatmak adına tarımsal girdilerde yüzde 
10’lara varan KDV indirimi sağlanmıştır. 
Buna bağlı olarak ortaya çıkan göstergeler 
buğday, mısır, pirinç, pamuk, ayçiçeği gibi 
temel tarımsal ürünlerde üretim artışı 
sağlandığına işaret ediyor. Bizim bütün 
derdimiz kendi şartlarımızı zorlayarak, 
çiftçimize sürdürülebilir bir tarımsal 

üretimin şartlarını temin edebilmektir. 
Bu amaçla üretim açığı bulunan ürünler 
ile yağlı bitkilere geçen yıl bir önceki yıla 
oranla yüzde 7’lik bir artış ile 282.5 tril-
yon lira prim ödemesi yaptık. Sertifikalı 
hububat tohumluğu kullanımında geçen 
yıl bir rekor yılı oldu ve kullanım 50 bin 
tonlardan 248 bin tona kadar yükseldi. 
Bu durum çiftçimizin üretimi ve verimi 
artırma yolunda önemli oranda bilinçlen-
meye başladığını da açıkça gösteriyor. F1 
hibrit sebze tohumculuğu projesi ile Türk 
tohumculuk sektöründe yeni bir atılım dö-
nemi başlattık. Süne zararı yüzde 4’lerden 
yüzde 1’lere indirildi, bu suretle ekonomi-
ye 1 katrilyon lira katkı sağlandı. Geçmiş 
yıllarda 25-50 arasında kooperatif ancak 
desteklenebilirken bu rakam 2004’te 234’e 
kadar yükseldi. Yine hayvancılık des-
teklerinde 345 trilyon liralık bir kaynak 
sektörümüzün hizmetine sunuldu. Besici-
lerimize et teşvik primi olarak 141 trilyon 
TL ödenirken, hayvan ıslahı projesinde de 
önemli mesafeler alındı.’’

Başbakan Erdoğan, Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatif leri aracılığıyla 
sektöre hayat verecek düşük faizli tarımsal 
kredi uygulamasının yine bu dönemde 
başlatıldığını belirterek, şöyle devam etti: 

‘‘2004’te 605 trilyon TL düşük faizli selek-
tif tarımsal kredi kullandırıldı; 2005 yılın-
da ise 2.5 katrilyon TL düşük faizli kredi 
kullandırmayı amaçlıyoruz. Sadece bu 
yılın ilk beş ayında Ziraat Bankası aracılığı 
ile 742 trilyon TL, Tarım Kredi Koopera-
tifleri aracılığı ile de 200 trilyon TL düşük 
faizli kredi kullandırılmıştır. Tarımsal 
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kredilerde normal faiz oranı yüzde 24’tür. 
Ancak selektif kredi yöntemiyle bu yüzde 
24’lük orandan yüzde 30 ile yüzde 60’lara 
varan ek indirimler sağlanmıştır. Böylece 
çiftçimiz, tarım yatırımcılarımız yüzde 9.6 
ile yüzde 18 arasında değişen daha uygun 
faizlerle bu kredilerden yararlandırılmak-
tadır. Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi 
kapsamında bugüne kadar 240 koope-
ratifimiz desteklenmiştir. Bu kapsamda 
kırsalda kooperatiflere üye olmuş yoksul 
ailelerimize 35 bin baş süt sığırı ve 85 bin 
baş koyun dağıtılmıştır.’’ 

2005 yılının hayvancılık için de köklü ve 
iddialı atılımların yaşandığı bir yıl olacağı-
nı vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti: 

‘‘Belirlediğimiz 2005-2010 Hayvancılık 
Stratejisi ile hayvancılığımızı ayağa kaldı-
racağını umduğumuz yeni bir ufuk çizmiş 
bulunuyoruz. Bu doğrultuda attığımız 
adımların karşılığını almaya da başladık; 
dibe vurmuş olan hayvancılık sektörümüz 
yavaş yavaş canlanmaya başlıyor. Bu ge-
lişme ivmesini kaybetmemek için 2005’te 
hayvancılığımıza kooperatif destekleri ile 
birlikte yaklaşık 1 katrilyon TL seviyesin-
de bir destekleme bütçesi ayırdık.’’

Başbakan Erdoğan, ayrıca Tarım Refor-
mu Uygulama Programı’ndan aktarılan 
30 milyon dolarlık kaynak ile 16 ilde Köy 
Bazlı Katılımcı Yatırımlar Projesi başlatıl-
dığını, Tarım Gönüllüleri projesiyle köye 
ve köylüye hizmetin yerinden gerçekleşti-
rilmesi konusunda önemli kazanımlar sağ-
landığını anlattı. Erdoğan, ‘‘Dünya petrol 
fiyatlarındaki dalgalanmalara ve yaşadığı-

mız doğal afetlere rağmen Türk tarımının 
2004 fotoğrafı hepimizin içini ısıtacak 
kadar umutlu ve aydınlıktır. Önümüzdeki 
yılların Türk tarımı için gerçek bir hasat 
mevsimi olacağına olan inancım tamdır; 
bu ülkenin bu potansiyeli, bu zenginliği 
vardır’’ dedi.

Erdoğan, Ulusa Sesleniş programında, hü-
kümetin bu yılki destekleme bütçesinin, 
kooperatif destekleri de dahil olmak üzere 
3 milyar 752 milyon YTL, yani 3 katrilyon 
752 trilyon Türk Lirası olduğunu kaydetti. 
Bu yıl özellikle Doğrudan Gelir Desteği’nin 
genel destekleme bütçesi içindeki payını 
yüzde 55’e kadar düşürdüklerini ifade 
eden Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Bunun sebebi başta da söylediğim gibi 
prim ödeme miktarını farklılaştırarak des-
tekleri işlevsel hale getirmek gayretidir. 
Biz ödemeyi üretim ile ilişkilendiriyor, 
adım adım üretime katkı sağlamayan eski 
destek kriterlerini yürürlükten kaldırıyo-
ruz. Biliyorsunuz Şubat ayında başladığı-
mız ödemelerimiz, Mayıs ayının ilk haf-
tasında tamamlandı. Tohumluk ve fidan 
desteği olarak bu yıl 55.2 milyon YTL, yani 
55 trilyon 200 milyar Türk Lirası ödeye-
ceğiz. Prim ödemelerinde geçen yıla göre 
yüzde 113’lük artış sağladık ve bu yıl top-
lam 600 milyon YTL, yani 600 trilyon Türk 
Lirası prim ödemesi yapacağız. Sertifikalı 
tohumluk kullanan üreticilerimize yüzde 
20 oranında ek prim ödenecektir. Bitki 
hastalık ve zararlılarına karşı alternatif 
ürüne yönelen üreticilerimiz için 15 mil-
yon YTL, yani 15 trilyon Türk Lirası destek 
sağlanacaktır.’’
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Erdoğan, halen Meclis’te olan Tarım Si-
gortaları Kanunu’nun çıkarılmasının ar-
dından çiftçilerin sigorta bedellerinin bir 
kısmına destek sağlamak üzere bütçeden 
2005 yılı için 30 milyon YTL ayrıldığını an-
lattı. Erdoğan, ‘‘Kooperatif destekleri için 
ayrılan 290 milyon YTL ile genel bütçeden 
104, Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi 
kapsamında da 200 kooperatif  olmak 
üzere toplam 304 kooperatifimize destek 
sağlayacağız’’ dedi. Tarımsal üreticilerin 
elektrik borçları ile ilgili önemli mağdu-
riyetleri, sıkıntıları olduğuna işaret eden 
Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Biz çiftçimizin, üreticimizin sırtındaki bu 
ağır kamburu kaldırmayı görevimiz bildik 
ve birikmiş sulama enerjisi borçlarını bir 
kanunla yeniden yapılandırdık. TEFE’ye 
göre yeniden yapılandırılan borçları ek 
faiz uygulamadan 36 ay vade ile tahsile 
başladık. Sulama elektriği borçlarını za-
manında ödeyen çiftçilerimize haksızlık 
etmemek için de bundan sonra kulla-
nacakları sulama enerjisi giderlerinden 
yaklaşık yüzde 15’lik bir indirim sağladık. 
Peki bunu niye yaptık? Üreticimiz biraz 
nefes alsın ve yeniden tarıma katkı sağ-
lamak üzere kolları sıvasın diye yaptık. 
Köylünün bu milletin efendisi olduğunu, 
onların ayağa kalkmasının bu ülkeyi ayağa 
kaldıracağını bildiğimiz için yaptık. Hü-
kümet olarak, devlet olarak, geleceğimizi 
düşünen sorumluluk sahibi insanlar ola-
rak, tarımımızı desteklemeye artan bir iş-
tiyakla devam edeceğiz, bundan kimsenin 
şüphesi olmasın. Bu arada gerek gübre, 
gerekse mazot ile ilgili çalışmalar da son 
safhaya getirilmiş durumdadır, bu konuda 

da çalışmalarımızı tamamlayıp çiftçileri-
mize yeni müjdeler vermeyi amaçlıyoruz.’’

‘‘Bu yıl hububatta geçen yıl olduğu gibi 
yine verim ve kalite açısından bereketli bir 
hasat bekliyoruz’’ diyen Erdoğan, geçen 
3 yıl içinde, 240 bin tonluk bir rakamla 
Cumhuriyet tarihinin en büyük sertifikalı 
tohumluk kullanımını gerçekleştirdikleri-
ni belirtti. Erdoğan, şunları söyledi: 

‘‘Yine bu zaman içinde verdiğimiz etkili 
süne mücadelesinin bir neticesi olarak, 
yılda bir milyon tonun üzerinde kaliteli 
buğday ithalatı yapan ülkemiz bugün ar-
tık buğday ithaline ihtiyaç duymayan bir 
noktaya gelmiştir. Şu anda Türkiye dünya 
un ihracatında ikinci sıraya kadar yük-
selmiştir. Bundan böyle Türkiye Allah’ın 
izniyle buğday ithal eden değil, dünyaya 
kaliteli buğday ve ürünlerini ihracat eden 
bir ülke olacak, topraklarımız yavaş yavaş 
dünyanın hububat üssü haline gelecektir. 
Bunu devletle hububatçılarımız birlikte 
başaracaktır, biz hükümet olarak bu konu-
da üstümüze düşeni yapmakta kararlıyız. 
Hemen şu bilgiyi de vereyim; bu yıl, Top-
rak Mahsulleri Ofisimiz oluşmuş piyasa 
normları üzerinden, piyasa düzenleme 
fonksiyonunu etkin bir şekilde kullana-
rak alım yapacaktır. 10 tona kadar olan 
alımlarda çiftçimize peşin olarak ödeme 
yapacağız. Her çiftçiden maksimum alı-
mımız 30 ton olacak. 10 tonu peşin ödene-
cek, kalan kısmın bedeli ise 30 gün vadeli 
şekilde olacaktır. Geçen yıl biliyorsunuz 
bir uygulama başlattık; uzak mesafelerden 
ofis alım merkezlerine gelmek zorunda 
kalan üreticilerimizin mağduriyetini gi-
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dermek için ilave nakliye bedeli ödedik. 
Buna bu yıl da devam edeceğiz. Yine geçen 
yıl üreticilerimize istekleri halinde ürün-
lerini ücretsiz TMO silolarında depolama 
imkanı getirmiştik, bu uygulamayı da sür-
dürüyoruz.’’

Başbakan Erdoğan, bu yıl ayrıca ‘‘ürün 
senedi’’ diye nitelendirdikleri yeni bir uy-
gulamaya başlayacaklarını ifade etti. Erdo-
ğan, şunları kaydetti: 

‘‘Nedir ürün senedi? Kısaca izah edeyim: 
Çiftçimiz, sanayicimiz, tüccarımız Toprak 
Mahsulleri Ofisi silolarına koydukları 
ürünlerinin karşılığında alacakları ürün 
senedi ile bankalardan uygun şartlarda 
finansman temin edebilecekler. Ayrıca bu 
senet piyasada ciro edilebilecek ve finans-
man aracı olarak kullanılabilecektir. Böy-
lece piyasada ciddi manada işlem hacmi 
oluşacak ve üretici aleyhine gelişebilecek 
fiyat çekilmelerinin önüne geçilmiş ola-
caktır. En önemlisi; hükümet olarak her 
çiftçiye, kamu ve özel sektöre sattığı ürün 
için kilo başına 30 bin TL prim desteği 
veriyoruz. Böylece, diyelim ki, çiftçimiz 
birinci sınıf ekmelik buğdayını 350 bin 
liraya sattıysa, bunu belgelemesi halinde 
30 bin lira da prim alacaktır. En geç bir ay 
içinde eline toplam 380 bin lira geçmiş ola-
caktır. Bu yeni bir uygulamadır, TMO bun-
dan önce böyle bir uygulama yapmıyor, 
sadece aldığı buğdayı kayıt altına alıyordu. 
Diğerleri kayıt dışı kalıyordu. Şimdi diğe-
rinin de primini ödeyeceği için, TMO’nun 
almadığı diğer ürün de kayıt altına alınmış 
olacak, buğdayını sadece TMO’ne satanlar 

değil, diğer yerlere satanlar da aynı şekilde 
makbuzuyla primini alacaktır.’’

Bu yıl çiftçilerin Doğrudan Gelir Desteği 
ödemelerini tek kalemde ödeyeceklerini 
ifade ettiklerini belirten Erdoğan, Mayıs 
ayının ilk haftasında ödemeleri tamamla-
dıklarını kaydetti, Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Burada bir ölçü vermek istiyorum. Kilo 
başına ödediğimiz Doğrudan Gelir Desteği 
40 bin TL iken, şimdi buğday üreticilerimi-
ze kilo başına 30 bin TL prim desteği veri-
yoruz. Böylece bu yıl çiftçimize 70 bin TL 
toplam destek vermiş oluyoruz. Bu; yüzde 
20 ile yüzde 25 oranında maliyet, üretim 
desteği demektir. Türkiye’de ortalama 
arazi büyüklüğü 60 dekar ve bundan elde 
edilecek ürün ise 10-15 ton arasındadır. 
Dolayısıyla biz bu politika ile Türkiye or-
talamasındaki mağdur olabilecek ve nakit 
ihtiyacı olan küçük çiftçilerimizin emek-
lerinin karşılığının tamamını piyasa şart-
larında ödeyerek beraberinde özel prim 
desteği vererek, onları mağdur etmemeyi 
hedefliyoruz. Ortaya koyduğumuz alım po-
litikaları ile buğday artık aynı zamanda bir 
yatırım ve ticaret aracı olacak; üreticinin, 
tüccarın, tüketicinin, ihracatçının ve sana-
yicinin de yüzünü güldürecektir. 2005 yılı 
hububat politikamızdaki temel yaklaşım; 
üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, 
piyasa hareketliliğini en üst düzeye çıkart-
mak, haklı rekabet ortamı ve tüketiciyi 
olumsuz etkilerden korumaktır.’’ 

Başbakan Erdoğan, Ulusa Sesleniş prog-
ramında, ‘‘geçen yılı büyük bir dinamizm 
içerisinde rekor üstüne rekor kırarak 
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kapatan’’ turizm sektörüyle ilgili bazı nok-
talara da işaret etti. Dünyada turizm sektö-
rünün yıllık ortalama yüzde 6.8 oranında 
büyüme ile son yirmi yılda dünyanın en 
hızlı gelişen sektörlerinden biri olduğunu 
vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin, kısa 
sayılabilecek turizm geçmişine rağmen 
özellikle son yıllarda bu alanda çok önemli 
mesafeler katettiğini belirtti. Erdoğan şöy-
le konuştu: 

‘‘Eşsiz kültürel, tarihi ve doğal güzellik-
leriyle yüksek bir turizm potansiyeline 
sahip olan Türkiye, bugün dünyanın önde 
gelen turizm ülkeleri arasında yerini al-
mış durumdadır. 2004 yılı sonu itibariyle 
Türkiye’yi ziyaret eden toplam turist sayısı 
17.5 milyon seviyesine yükselmiş; 2004 yılı 
toplam turizm gelirimiz 15.9 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Turizm gelirlerimi-
zin GSMH içindeki payı yüzde 5.5’dir. Yine 
turizm sektörümüz yaklaşık 1.5 milyon 
kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır. 
Turizmin ürettiği değerlerin ekonomimiz 
için çok önemli seviyede olduğu ortadadır. 
Ancak bugün geldiğimiz bu nokta, elimiz-
deki turistik potansiyel açısından asla bir 
son nokta değildir. Biz bundan çok daha 
iyisinin gerçekleştirilebileceğini biliyor ve 
buna göre adımlarımızı atıyoruz.’’

Geçen dönemde dünyayı etkileyen çeşit-
li olumsuzluklara rağmen; ziyaret eden 
yabancı turist sayısı ve turizm geliri açı-
sından Türkiye turizminin iyi bir sınav 
verdiğinin rahatlıkla söylenebileceğini 
anlatan Erdoğan, Türkiye’nin dünya tu-
rizm sektöründe en hızlı büyüyen ülkeler 
arasında yer aldığını ve gelecekte çok daha 

iyi noktalara geleceğinin açıkça görüldü-
ğünü kaydetti. Başbakan Erdoğan, şunları 
söyledi: 

‘‘Bakınız, 2005 yılı için koymuş olduğu-
muz turizm hedeflerine 2004 yılında zaten 
ulaşmış durumdayız. Şimdi bu sonuçlar-
dan tatmin olmayıp, çıtayı daha yükseğe 
koymak bizim için kaçınılmaz hale gelmiş-
tir. Evet, çıtayı yükseltiyor ve hedefimizi 
2005 yılında 20 milyon yabancı ziyaretçi, 
18 milyar dolar da turizm geliri noktası-
na çekiyoruz. Bu bakış açısıyla 2010 yılı 
itibariyle hedefimiz yıllık 30 milyon turist 
ve 30 milyar dolar turizm geliri, 1 milyon 
yatak kapasitesi ve 3 milyon doğrudan is-
tihdamdır. Bu alanda Türkiye’yi bir turizm 
markası haline getirmek ve bu sektördeki 
kazanımlarımızı korumak ve sürekli ge-
liştirmek için elimizdeki bütün imkanları 
seferber ederek çalışacağız. Bu alanda özel 
sektörümüzün, turizm yatırımcılarımızın 
dinamik ve atılımcı performanslarını da 
hem takdir ediyor, hem de en büyük gü-
vencemiz sayıyoruz.’’

Genel güven ve istikrar tablosunun, dün-
yanın ilgisini her geçen gün biraz daha 
fazla Türkiye’nin üstüne çektiğini ifade 
eden Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöy-
le tamamladı: 

‘‘Çeşitli vesilelerle dile getiriyorum; siyasi, 
ekonomik, stratejik, kültürel ve sportif 
alanlarda yapılan çeşitli üst düzey etkin-
liklerde, uluslararası organizasyonlarda 
son dönemde Türkiye bir cazibe merkezi 
haline gelmiştir. Ardı ardına çok önem-
li toplantılar, zirveler, organizasyonlar 
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İstanbul’da, Ankara’da, Antalya’da ve baş-
ka illerimizde gerçekleştiriliyor. Şundan 
emin olunuzki bu ilgi artarak sürecek, 
Türkiye zengin kültürü, doğal güzellikleri, 
turistik altyapısı ve organizasyon gücü 
ile dünyanın vitrini olan ülkelerden biri 
olmaya devam edecektir. Bakınız kısa bir 
süre içinde İstanbul hem Avrupa Şampi-
yonlar Ligi finali, hem de Formula 1 orga-
nizasyonunu gerçekleştirilebiliyor. Bu tür 
uluslararası organizasyonlar son derece 
zor organizasyonlardır; ama Türkiye bu 
işlerin altından kalkacağına dair artık bü-
tün dünyaya güven verir bir noktaya gel-
miştir. Bu organizasyonların turizmimize, 
şehir ekonomilerimize, işletmecilerimize, 
esnafımıza katkıları da büyük olacaktır, 
oluyor, bunları da hep birlikte görüyor 
yaşıyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz 
gibi Türkiye’nin önü her alanda açıktır. 
İnşallah ülke olarak, millet olarak, gözü-
müzü ileri hedeflerden asla çevirmeden 
ilerleyecek, çok güzel günlere adım adım 
ulaşacağız. Allah yolumuzu açık etsin. Tür-
kiye aydınlığını hiç kaybetmesin.’’








